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1. Oppgavetekst 

Eksamen 2012 - 1BIM-K 
Fagskolen i Oslo 

 

Eksamensperiode: Tirsdag 22.mai – torsdag 31.mai, fremføring 5.-7.juni.   

 

Det er satt opp tre ulike temaer for BIM-K.  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) 
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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 
PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen 1BIM-

K 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. Prosjektplan 

2.1 Felles prosjektbeskrivelse 
 
For å få en god oversikt over hvem som gjør hva i prosjektet, lager vi en felles 
prosjektbeskrivelse for oss i gruppen, (BIM-K) med kort beskrivelse av prosjektmål.  
 
Vi er en gruppe på seks personer: to tømrere, to elektrikere, en murer og en blikkenslager. 
Det skal samarbeides om modelleringen av bygg A ved fagskolen i Oslo, det er et bygg på 
seks etasjer med primært klasserom, fellesarealer og gymsal. Vårt utgangspunkt blir å lage 
en anbudsmodell for en fiktiv ombygning. Vi blir fire stykker som samarbeider om 
modelleringen av bygget, det blir gjort i ArchiCAD teamwork, med utgangspunkt i DWG-
underlag. Vårt fokus vil være byggets hovedrammer og id merking. Modellen skal brukes til 
høsting av mengder og kontroller i Solibri. Det vil bli en tverrfaglig sammenstilling og 
kollisjonskontroll mellom ARK og RIE modellene i Solibri. Videre skal hver enkelt se nærmere 
på ulike temaer som: 
 
Adrian C Myrtveit:  

- Bruke Solibri til mengdeuttak av de forskjellige arbeidene rivning, eksisterende og 
nytt.  

- Se på koblingene mellom ArchiCAD og Solibri. 
 

Jon Roald Johnsen (meg): 

- Lage terreng i ArchiTerra, og utforske mulighetene i dette programmet.   
 

Jørgen Aspelund: 

- Lage eget regelsett i Solibri til kontroll av tilbudsmodell. 
- Se på Smc addonen til ArchiCAD. 

 

Olav S Iversen: 

- Bruke renovation filteret i Archicad til å lage lister og tegninger over hva som skal 
rives, hva som skal beveres og hva som skal bygges nytt. 

- Sammenligne de forskjellige mengdene jeg får ut av Archicad med tilsvarende 
mengder Adrian tar ut i Solibri. 

 

2.2 Mål i prosjektet 
 
 Bli bedre kjent med ArchiCAD og Teamwork, hvor vi i gruppen skal arbeide sammen for å 

lage en felles BIM av Fagskolen i Oslo, bygg A.  
 Fordype meg i ArchiTerra som er en pluggin til ArchiCAD, for å modellere terreng. 
 Bruke EasyCalcus for kalkulasjon. 
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2.3 Problemstilling 
 
 Hvordan fungerer ArchiTerra til produksjon av terrengmodell, og hvilke muligheter gir 

modellen for gjenbruk av informasjon?  

2.4 Fremdriftsplan 
 

 
 

  

Tidsfrister 22.05.2012 23.05.2012 24.05.2012 25.05.2012 26.05.2012 27.05.2012 28.05.2012 29.05.2012 30.05.2012 31.05.2012

Prosjektbeskrivelse Lev. 15.00

Rapport Ferdig Lev. 1500

Møter 12.00 12.00 12.00

Sammenstilling Foreløpig Ferdig

Modellere

ArchiTerra

Kalkulasjon

Solibri
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3 Logg 

Valg av oppgave 
Jeg har valgt 2. Mengder/kalkulasjon som tema til eksamensoppgaven, og vil med det ha stor 
fokus på informasjon og sporbarhet i modellen. Primært vil jeg arbeide i ArchiCAD (AC), med 
ArchiTerra (AT) plugin for å modellere terrengmodell, men vil også bruke Solibri Model 
Checker (SMC) og EasyCalcus (EC) for å hente ut informasjon fra modellen.  
 
AT har jeg aldri testet ut før, så jeg bestemte meg litt før eksamen at jeg gjerne ville fordype 
meg litt i det, for å lære å bruke et terrengmodelleringsprogram. Grunnen til at jeg velger AT, 
er at AC er modelleringsprogrammet jeg er mest komfortabel med, og kommer til å arbeide 
med fremover. Jeg gikk derfor inn på sidene ti Graphisoft og lastet ned AT studentversjonen i 
forkant av eksamen, men det viste seg at studentversjonen var rimelig begrenset ift 
funksjoner. Da jeg allikevel hadde lyst til å bruke AT under eksamen, kontaktet jeg Graphisoft 
og spurte om å få låne en full-lisens. Det kunne jeg!  

Oppstartsmøte 
Vi i gruppen hadde et oppstartsmøte, hvor vi diskuterte oppgaver, problemstilling, fremdrift, 
etc. Møtereferat ligger som vedlegg. 

Oppstarts aktiviteter 
Jeg oppretter en egen mappe for eksamensprosjektet, for å få god oversikt og 

mappestruktur, samt for å kunne lagre BackUp på en 
sikker måte. I mappestrukturen har jeg også tatt høyde 
for en åpen mappe, som jeg kan kommunisere med 

resten av gruppen på. Totalt har jeg 4 sett av alle 
mappene, som er plassert på egen PC, VPN 
koblet mappe på skole server, SkyDrive og 
DropBox.  

Som bildet viser, har jeg brukt SyncToy for 

å synkronisere mappene, men for at 

synkroniseringen skal skje automatisk hver 

time har jeg lagt inn kommandoer på 

oppgaveplanlegging (oppgaver), som får 

maskinen (PC`n) til å gjøre dette for meg 

automatisk. Dette med unntak av åpen mappe på VPN-

server (VPN_ECHO_EKSAMEN), som jeg må synkronisere 

manuelt, fordi jeg vil ha kontroll på når filer blir lagret åpent for andre.   

Fremdriftsplan utarbeidet jeg med grunnlag i felles aktiviteter og egne mål i prosjektet, samt 

innleveringsfrister satt i eksamen.  
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Oppstarts aktiviteter i gruppen 
Jeg fikk i oppgave og sete opp felles arbeidsplattform i AC. Vi skal i gruppen bruke 
Teamwork, som er samarbeidsfunksjonen i AC, men det er noen punkter til som er ok at er 
på plass før 4 personer begynner å modellere i samme fil.  

 
Bruker en Template som jeg har laget på forhånd 
av eksamen. I den har jeg laget noen egne 
kompositter og favoritter samt Layout med 
tittelfelt. Har også laget et arbeidsområde i View 
Map, med de mappene som jeg ønsker å ha lett 
tilgjengelig mens jeg arbeider med modellen. 
Pluss noen andre småting som Paletts og 
Toolbars i arbeidsmiljøet. 
 
Etter å ha ryddet og kontrollert litt i DWG-filene 
vi fikk utlevert som underlag, i DDS Viewer, 

legger jeg dem inn i 
AC som Worksheets, 
slik at alle har likt 
underlag å arbeide 
på. Legger også inn 
grid-system for å få 

en bedre nøyaktighet i modellen.  

Kartunderlag 
For å kunne generere terreng i AT, trenger jeg et underlag med høydedata, og det vil også 
være en fordel om underlaget er digitalt, for da er det også mulig å hente ut faktiske 
koordinater. Man skal f.eks. kunne georeferere bygg(ene) med koordinater, slik at det er 
enkelt å stikke ut plasseringen til bygg, veier, etc., både på situasjonskart og på representativ 
tomt.  
 

Kommunikasjon med kommunen 

Jeg har kontaktet Oslo kommune for å få tilgang til digitalt kart for området jeg vil modellere. 
Pratet med Lars Kjetil Storebur, og han ga meg en god veiledning, og behandlingen gikk 
kjapt. Kjempe greit! 
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Fikk veiledning for hvordan jeg kunne få tilgang til «bestillingstjenester» på nett, hvor jeg kan 
bestille og laste ned digitale kart. 

 
 

Koordinater 

For å bestille 
digitalt kart, 
trenger jeg 
koordinater 
for området 
jeg ønsker å ha 
med i kartet. 
Følger linken 
fra Oslo 
kommune, og 
går inn på 
Norgeskart for 
å finne 
koordinater.  
 

Gårds og bruksnummer. 

Finner Gnr./Bnr. 227/446 på «Se eiendom».  
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Stikker ut koordinatene for ønsket område. For å kunne bestille kart av kommunen trenger 
jeg nedre venstre- og oppe høyre hjørne koordinater. 
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Bestilling av eiendomsinformasjon – Digitale kartdata 

 
Nå som jeg har adresse, 
gårds- og bruks nr. på 
eiendommen, samt 
koordinater for området jeg 
ønsker å bestille kart for, kan 
jeg gå inn på 
bestillingstjenester, og legge 
inn bestillingen. Her må jeg 
også velge type kart. Jeg 
velger digitalt kart m/ 
situasjon-/høydedata. Og vil 
ha kartet i DXF og DWG 
filformat.   
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ArchiTerra  
Da har jeg mottatt kartene (filene) fra kommunen, og kan begynne å modellere 3D terreng i 
AT. 
 
Da må jeg jo først sette meg litt inn i programvaren, og det vil jeg gjøre med å kikke på film 
og et par linker som jeg har fått av Adrian. 
 
http://blog.graphisoftus.com/graphisoft/align-view 
http://www.cigraph.it/en/node/269 
http://www.graphisoft.no/page90613355.aspx 
 
 

Noen funksjoner i AT: 

 
- Terreng visualiseres enkelt og raskt i 3D. 
- Topografiske data til 3D-modell direkte i ArchiCAD. 
- Lage veier og lengdeprofiler. 
- Lage tredimensjonale reguleringsplaner. 
- Nyttig til byplanlegging, sol- og skyggeanalyser. 
- Hente ut terrengprofiler og mengdeberegninger. 
- Legge inn tomter og platåer. 
- Legge inn støttemurer og vegger som følger terrenget. 
 

 

Toolboksen i AT 

Man kan i tillegg til AT verktøyene, bruke verktøyene som allerede ligger i AC. 

 
 

http://blog.graphisoftus.com/graphisoft/align-view
http://www.cigraph.it/en/node/269
http://www.graphisoft.no/page90613355.aspx
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Import av DXF-fil til AT 

For å importere DXF-filen med AT, bør man vite hvilke lag som finnes i tegningen, om ikke 
denne informasjonen er beskrevet fra leverandøren, kan man ta importere filen på vanlig 
måte i AC, og se hvilke lag som ligger i tegningen. Videre er det hensiktsmessig å kun ta med 
lag som er nødvendig for formålet med modellen. Detter er pga. at informasjonen som 
følger filen ligger i nodene, og om man ikke behandler nodene varsomt, kan informasjonen 
lett bli skadet. Blir nodene skadet, kan de bli oppfattet som objekter av ymse typer, gjerne 
forvekslet med objekter fra AC. 
 
Det må også være helt sikkert om det er en 3D eller 2D tegning som ligger i DXF-filen. Vi kan 
kontrollere dette ved å importere DXF-filen som et AC bibliotek objekt. Da vil vi i 3D View 
enkelt se om kotene ligger med høyder, eller som flatt 2D tegning. 
 
Jeg bruker DDS-CAD Viewer for å titte i filen, både lag og type View samt formatering av filen 
til DXF. 

 
Her see vi enkelt at det er en fil med 3D informasjon i. På bunnen ligger tomtegrenser, i 
midten terreng-/kotelinjer, på toppen ser vi hustak. Det ligger også en hel del med andre lag 
som listen til høyre viser. Litt mange lag for min del, men slår av unødvendige lag ved import 
i AT. Lagrer filen som en DXF-fil, siden det er importvalget i AT. 
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Åpner AC og AT, for å importere kartunderlaget. 

 
Her velger jeg lag som eg ønsker å ta med inn i AT. Litt vanskelig å vite hvilke som er 
nødvendige, og hvilke som er ødeleggende for generering av terreng, men prøver meg litt 
frem her.. 

 
Får opp en advarsel, som sier at 
terrenget er for komplekst, og blir 
rådet til å importere mindre 
informasjon i terrenget.  
 
Går inn i AT-brukermanualen for å se 
hvilken mengde som er anbefalt, 
men finner ikke så mye konkret om 
det, annet enn at imported på 7000 
elementer, vil være så mye at det vil 
være et problem og arbeide med 
filen, og at det er ekstremt viktig å 
minimere informasjonen så godt en 
kan.  
 
Så da prøver jeg med litt mindre info 
i neste forsøk, men vil allikevel ha 
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med en del, siden hensikten min er å teste ut programmet. 
 
 
Prøver flre ganger med mindre og mindre informasjon, men uten hel ift. riktig informasjon. 
Altså så får jeg ikke generert noe terreng ut ifra informasjonen fordi det er mangler eller noe 
annet jeg ikke forstår nå. Får stadig opp frustrerende feilmeldinger. 
 

 
 
Etter noen forskjellige forsøk, får jeg plutselig til et terreng..! 
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Kjempeflott, da er det å prøve seg videre. Skal prøve å ta inn en fil med enda mindre 
informasjon, slik at ikke byggene er så markerte på terrenget. 
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Da ble terrenget slik, uten spesielle nivåforskjeller ved veier eller bygninger. I tillegg til færre 
lag ved import, hadde jeg kun lag med høydedata synlig da jeg genererte terrenget. Jeg kan 
ikke gjør om på terreget etter at det er generert, så om jeg ønsker å prøve med en annen 
lagskombinasjon, må jeg åpne et nytt prosjekt i AC. 
 

Plan fremover: 

 

 Ta inn kart med 
o rett lagskombinasjon i DXF-filen 
o hele kartet som underlag, DWG-fil som Xref i Workseets 
o terreng m/ vei, parkering, sti, trær, grave ut for kjeller… 
o linke skolebyggene inn i terrenget 
o lage en liten riggplan 

 Lage ny AC-modell hvor skolebygg b, c, d, er riktig koordinatbestemt 

 Legge til terreng i «etasjeinnstillinger» i AC Teamwork, slik at også kan den kan linkes 
til terreng med koordinater. 
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Rett lagskombinasjon i DXF-filen 

 
For at jeg skal kunne arbeide med DXF-filen og generere riktige høyder på terrenget ift bygg, 
vei mur, sti, og fortau tar jeg med lag som definerer dette inn i AC og AT. 
 

 
Slik ser DXF-filen ut etter import i AT. En hel hug med «points», som er vanskelige å tyde 
uten noe underlag. 
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Hele kartet som underlag, DWG-fil som Xref i Workseets 

 
Her har jeg lagt DWG filen av kartet, som jeg fikk fra kommunen over området, inn som Xref 
i Worksheets. Dette gjør jeg fordi det vil være mye lettere å se hva pointsene i AT hører til, 
samt så kan jeg også tegne oppå. F.eks. så ser jeg plassering av trær, noe jeg ikke vil gjøre 
med kun DXF-filen. 
 

 
Litt lettere å se hva som er hva med et underlag… 
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Terreng m/ vei, parkering, sti, trær, grave ut for kjeller… 

 
Definerer området som jeg ønsker å generere terreng fra med Outline funksjonen, og 
genererer terreng med Terrain funksjonen. 
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For å lage vei bruker jeg «FillTool» funksjonen i AC, for å definere plasseringen (her er det 
viktig å treffe points med nodene for at det skal være mulig å generere veien). Legger veien 
på rett lag, og navngir den i ID merkingen. 
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For å generere veien, har jeg terrengverktøyet i AC, terrenget og veien jeg tegnet med Fill 
Tool aktivt, klikker på veifunksjonen i AT og fyller inn informasjon i Road Setting.. og OK… 
 

 
Åpner 3D View for å titte på terrenget og veien… ser at det er kommet opp et ekstra terreng 
som ligger alt for lavt. Går inn i snitt og sletter det ene. På det øverste så ser vi at veien er på 
plass.  
 

 
Tegner inn vei, fortau, og gangvei i modellen. 
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Mer problemer 

Nå begynner modellen å bli skikkelig tung… Uansett hvajeg ønsker å gjøre tar det uendelig 
lang tid. Her vil jeg forandre materialet på kantene av terrenget, som tar rundt 3min. 
 

 
Her vil jeg åpne et snitt, for å titte, men det tar også uendelig lang tid…flere minutter.. 
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Problemet fortsetter. Her har jeg forsøkt å plassere trær med «Gravity on terrain» 
funksjonen i AT, men trærne havner på havnivå, uten stamme. Prøver å flytte trærne opp, 
mens jeg står i snitt. Handlingen tar flere minutter med hvert tre, men treet får stamme 
etter riktig plassering.. 
 
Jeg forsøker flere funksjoner i AT, uten særlig hel og lykke… 
 

 
Her forsøker jeg og lage en 
profil av veien. Meningen er 
at man skal sette inn start og 
slutt posisjon til veien, men 
når jeg ikke kan komme inn i 
snittet, er det ikke mulig å 
lage veiprofil heller. 
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En god grunn til problemene kan være at ikke AC tåler alle bolske operasjoner som AT 
foretar. Veier og lignende lager faktisk bolsk operasjon automatisk for å plassere seg i 
terrenget, og fjerne eventuelt terreng som ville stukket opp av veien etc. Ettersom at 
modellen åpner seg slik i 3D, tror jeg at det kan konkluderes med at det er problemer med 
bols operasjon, enten at ikke AC tåler det, eller at jeg har ikke har hvert nøye nok med 
plasseringen av vei, etc., slik at operasjonene kolliderer og forårsaker problemer.  
 

En annen grunn til problemene kunne hvert at filen 
var for stor, men den er kun på 7,26 MB, som ikke 
er så stort at det kunne skapt problemer i det hele 
tatt. 
 
Nei…faen heller la oss kalle en spade for en spade 
og si det at man kan ikke vinne hver gang…og at jeg 
tok meg vann over hodet da jeg satte meg som mål 
å sette meg inn i AT, og bruke data/informasjon fra 
modellen laget i programvaren for å besvare 
problemstillingen min.  
 
Det er nå mandag ettermiddag og jeg har ingen 
modell.  Om jeg skal få levert noe i det hele tatt må 
jeg ta en vending nå! 
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Dette er det jeg sitter igjen med etter fire dagers arbeid i AT. Jeg vil bruke terrenget, plassere 
modellene av skolebyggene på det. Fra dette burde jeg kunne hente ut koordinater som 
definerer plassering av bygg. 
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Geografisk plassering av byggene (Georeferering) 
For og plasser byggene geografisk på kart underlaget, lagger jeg inn DWG-kart som underlag, 
ved å legge til DWG-filen som Xref. Legger underlaget i Worksheets, og gjør det synlig som 
Trace & Referense i plan 1. etg. På grunn av faktiske koordinater i kartet DWG-filen), vil 
kartet legger seg langt i fra mitt nullpunkt, origo i modellen, men jeg kan allikevel dra 
underlaget (Trace & Referense) bort til ønsket plassering ift. origo.  
 

 
Plasserer koordinatobjekt, for å kunne ta tak i det, og dra det med meg… 
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Her er underlaget flyttet, og liger med origo plassert i aksesystemet på hjørnet av bygg A, 
men er ikke rotert riktig… 

 
Her ligger underlaget med origo plassert likt ift. både kart og bygg. 
 
Jeg vil også plassere bygg B, C, D og E i samme fil, velger og bruke «Merge» funksjonen i AC 
for å importere dem. 
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Velger å bruke 2.etg. som Current story fordi det er kun 2. etg. jeg vet at er lik i modellene 
(pga broen mellom bygg A og B ligger i 2. etg. og dermed tatt hensyn til). 
 
 
 
 

 
Sammenstilte modeller av bygg A, B, C, D og E i AC.  
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Her står jeg i Worksheets med Plan 1. etg. synlig som Trace & Reference. Her kan vi se 
hvordan byggene ligger ift nor retningen.  
 
Jeg ønsker å hente ut koordinater for geografisk plassering av hjørnene på bygg A. Det kan 
jeg gjøre ved å legge underlaget oppå plantegningen, og passere koordinatobjekt på 
hjørnene av bygget. (Altså stå i Worksheets og ha plan 2. etg. synlig i Trace & Reference.) 
Bygget ligger diagonalt ift nor rettning, slik at det vil være mest naturlig å kalle hjørnene for 
Nor, Øst, Sør og Vest (og fasadene for Nor vest, Nor øst, Sør øst og Sør vest). 
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Her har jeg lagt rød farge på bygget som vises som Trace & Referace, for å kunne se bedre 
når jeg plasserer ut objektene. Plasserer koordinatobjektet på hjørnet av bygget, og får opp 
faktiske koordinater på det. Jeg gjør det samme med resten av hjørnene, origo og et 
fastmerke litt utenfor bygget. 
 
Jeg vil forsøke å legge inn et terreng i modellen, på samme måte som med resten av 
byggene. Etter noen forsøk får jeg plassert terrenget med merge funksjonen, men modellen 
blir vanskelig å åpne i 3D. Om jeg i det hele tatt skal få åpnet modellen i 3D må jeg merke 
terreng og åpne 3D View, for å så åpne resten av modellen i 3D ved å bruke F3. Problemet 
videre er at jeg ikke kan flytte på modellen i 3D, fordi den forsvinner med en gang jeg rører 
på musen. 
 
Ettersom ingen av terrengmodellene jeg har laget virker, begynner jeg å tro at min lånte AT 
med full-lisens ikke fungerer sammen med AC-studentversjon. Det kan ikke være mulig at 
det skal oppstå så mange problemer i alle filene! Jeg vil sende en mail til Graphisoft og 
spørre om de har hvert borti problemet tidligere. 
 
Jeg setter denne terrengmodellen på vent inntil videre..! 
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Kalkulasjon 
Jeg vil gjerne teste ut EasyCalcus (EC) i eksamensprosjektet, og siden Olav har lagt til litt mer 
informasjon i modellen, enn det er i AC TeamViewer modellen, bruker jeg hans modell. Han 
har f.eks. brukt renovasjonsfilteret i AC for å definere hva som skal rives, hva som blir nytt og 
eksisterende i bygget, altså et restaureringsprosjekt. I tillegg så er det både eksisterende og 
nye rom-soner. Jeg vil se hvordan disse forholdene oppfører seg i en IFC-fil og videre inn i EC. 
 

Solibri 

Åpner modellen i Solibri Model Checker (SMC) for å titte på modellen, og se om jeg kanskje 
kan hente ut mengder fra modellen der. Det vil nok bli et problem med doble rom-soner. Vi 
får se… 
 

 
Jeg finner ikke noen mulighet i Take Off funksjonen i Solibri for å skille ut mengdene etter 
renovasjonsstatus. Det har heller ikke kommet med soner, selv om jeg lagret IFC-filen med 
soner. Mulig jeg kan skille mellom renovasjonsstatus med sonene, siden sonene har 
forskjellig farge ift status. 
 
Legger inn SMC link i AC, slik at jeg kan linke direkte fra AC til SMC, og få en god oversikt 
siden programmene snakker sammen over linken.
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Finner ikke noen måte å sortere etter renovasjonsstatus nå heller. Ville sortert etter farge, 
men modellen beholdt ikke fargene på sonene. Vil prøve med Psets som ligger i filen fra AC, 
men finner ikke noen Psets kun AC Quantities. 

 
Tror det er på grunn av eksport funksjonen i AC, som sikkert er mest for AC sin skyld og ikke 
Solibri. Prøver å ta inn IFC-filen til Solibri på vanlig måte.
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Se det gikk jo greit.. Jippi! Nå er AC_Pset_RenovattionAndPhasing med i filen slik at jeg får 
muligheten til å sortere mengder etter renovasjonsstatus. 
 

 
Lager mine egne oppsett for å hente ut informasjonen om mengdene. Velger ARK som 
disiplin, og en liste med komponenter der kun rom soner er med og en liste med alle 
komponenter uten rom soner i. 
 

 
Property Set sett for å få med Renovasjon Status på listene. 
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Legger også til forskjellige parametere for arealer i begge listene. 
 

 
Over er det en liste med komponenter og totalt areal på dem.. 
 

 
Rom Sone liste med representative arealer av vegger, gulv og tak. 
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Listene i Solibri er rimelig rotete, og det er ingen vits i å rydde for mye her, men istedenfor 
lage en Excel rapport hvor man legger inn muligheten for filtrering av kolonene. 
 
Syntes vegg arealet ser litt drøyt ut ift gulv arealet, og vil kontrollere det litt nærmere. 

 
Vegg arealet til denne sonen skal være ca. 75m2 om man beregner en av sidene, som ville 
vært naturlig, og ca. 150m2 om man beregnet begge sidene (uten dører, etc,). Solibri 
kalkulerer 161m2 og jeg regner da med at programmet tar med veggene som har relasjoner 
til sonen, altså at hele veggene som ligger inntil sonen blir kalkulert med det området som 
ikke ligger inntil kalkulert. Vi skal se litt nærmere på det! 
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Da plukker jeg ut vegger som har relasjon til sonen, men arealet stemmer ikke her heller. 
Går da ut i fra at det finnes en annen måte å få omliggende vegg areal i sonen på i Solibri. 
Går inn i Solibri og prøver et annet perimeter for dette. 
 
Det gjorde det, «Reference Perimeter Net Area» gir riktig areal på vegg som omslutter 
sonen. 
 

 
 
Nå fikk jeg 65.5m2 og det stemmer med veggene når dør er trukket ut. Flott! 
 
Lager rapporter fra Solibri mengdeuttaket, ligger som vedlegg: XXXXXXX 
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Lagrer listene som XLS-fil 

 

 
Excel listene kan enkelt filtreres etter ønsket verdi, som f.eks. her New Renovation Status. 
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ISY Calcus 

Jeg vil gjerne prøve meg på litt kalkulasjon, og lagrer 3. etasje som IFC-fil, for å importere 
den i ISY Calcus.

 
Oppdager at ISY Calcus studentlisensen min er utløpt, så jeg ringer Norconsult og får ny 
lisens. Installerer og får det i gang! 
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Det dukker selvfølgelig opp et sykt irriterende problem.. Prøver med 5 forskjellige IFC-filer 
lagret på "forskjellige måter", men uten hel. Kontakter Norconsult igjen! 
 
Flott fikk kjapt svar fra Norconsult: 
Jeg ser av skjermbildet ditt at du ikke har spesifisert profil-fil og konfigurasjons-fil. Dette må 
spesifiseres før du for lov å gå videre i import-veilederen. Disse filene skal du finne i Beskrivelse-
katalogen på C: der programmet er installert. Profil-filen heter Default.ifcp og konfig-filen 
heter Config.ifcc 
 

 
Da legger jeg til profil- og configurasjons filen. 
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Får inn modellen, og velger hva jeg vil ha med videre i kalkulasjonen, og Ok. 
 

 
Men når jeg går videre følger ikke modellen med, men kun en beskjed om at profi-filen er for 
gammel. 
 
Det løste seg da jeg fant ut av at det var to profi-filer på maskinen, den nyeste virket. 
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Da er vi i gang! 
 

 
Her er IFC-modellen importert i Calcus. 

 
Elementene legger seg litt feil etter import, f.eks. så ligger det en del innervegger i mappen 
for yttervegger, men jeg kan enkelt rydde opp med å dra elementene til riktig mappe, og 
slette alt som ligger feil, dobbelt eller som ikke skal være med i prosjektet. 
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Vi har opprettet en elementliste, 
som jeg følger for å kunne identifisere veggene etter ID`n som jeg får opp i Calkus. 

 
Når jeg vet hvilken type element som skal prises, finner jeg det i prisregisteret i Calcus, og 
drar "drar" prislinjen ned i prislinjen til representativt element. 

 
Prislinjen er satt opp 
av/med poster etter 
NS3420, og bransje-
/erfaringstall for prising. 
Her kan jeg legge til 
egne forutsetninger, 
etc., men gjør ikke noe 
her nå. 
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Når jeg legger til prislinje for søyle, finnes det ikke riktig valg for min søyle som er på 
250x200mm., så jeg går inn i prislinjen og gjør om på navn og pris. 

 
Det er også mulig å gå inn og gjøre endringer på enhetsprisene, selvkost, arbeid, etc. 
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Calcus gir også muligheten for å byge opp egne beskrivelseskoder/tekster etter NS 3420, på 
en veldig enkel måte. 
 
Har ikke tatt med noe annet enn 3 etg. i kalkulasjonen. Altså ingen riggkostnadder, eller 
andre installasjoner som burde være med i en kalkulasjon. 
 
For øvrig så så det ut til å være umulig å skille mellom renovasjonsstatus i Calcus, om man 
ikke ID merker, eller skiller på en annen måte, slik at man kan opprette delpriser i prosjektet. 
 
Jeg lager en enkel rapport fra kalkulasjonen, ligger som vedlegg: 3 og 4. 
 

  



48 
 

Terrenget 
Det er nå så lite tid igjen til levering at jeg vil ikke bruke mer tid på AT nå, har heller ikke fått 
noen tilbakemelding fra Graphisoft på hva problemet kan være. Jeg går heller for en nødplan 
nå, og bruker 3dS- filen jeg lagde av et av terrengene tidligere i prosjektet. Ved import til AC, 
vil 3dS filen bli generert til et GDL-objekt av AC, og jeg kan sette terrenget ut som et vanlig 
objekt.  
 
Etter import ser jeg at det er litt dårlig med farger på terrenget, og det er også få valg av 
teksturer, men får forandre såpass på teksturen, at det blir forskjell mellom asfalt og gress.  
 
Som vi ser på bildene under her, så har jeg også passert ut en liten dag-rigg, et par kraner og 
skolebyggene. Skolebyggene er veldig enkle geometriske modeller (dradd opp som tomme 
skall i AC), modellert med underlag fra 1.etg. og situasjonskart, samt litt etter kart. Bro 
mellom A og B bygg er modellert fra kart, og har blitt litt smal. (Men bryr meg ikke så mye 
om det nå.) A bygget er fra AC Teamwork (Team FIO), og ble tatt inn i modellen etter B, C, D 
og E byggene, siden den ikke var ferdig før fredagen.   
 

 
 
Kranene er GDL-objekter som jeg har funnet på skole serveren, men dagriggen er 
egenproduserte GDL-objekter som jeg har lagd for AS. Ing. Gunnar M. Backe tidligere i år. 
 
Siden det ble en riktig flott modell med skolebygg og Orange terreng, har jeg rendert noen 
bilder, som jeg legger ved som vedlegg. Bildene er rendert i AC! 
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Målsette tegninger 
Vi fordelte oppgaver med å lage 2D tegninger av 
bygget. Jeg skal lage tilbudstegninger til 3. etg., 
og går derfor inn i Norsk Standard for å se 
hvordan det skal gjøres. 
 
Noen forskjellige standarder som kan være til 
hjelp. 
 
Etter å ha kikket i disse og noen andre 
standarder, finner jeg ut at jeg kun trenger å 
legge til noen få mål i tillegg til gridsystemet som 
jeg allerede har lagt inn i modellen. 
 
Målsetter teningene, og lager noen 2D tegninger med tittelfelt. Tegningene er ment og 
kunne brukes i tilbudsfasen. 
 

 
 
Bruker «Organizer» for å lage sett med layout`s i «Publisher», og genererer/publiserer alle 
dem derifra, som PDF. Layoutene er 1:100, men meningen var egentlig 1:50, så med det vil 
skriftstørrelse være litt feil ift tegningene.  
 
2D Tegningene ligger som vedlegg. 
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4 Oppsummering 
Ja da var det tid for oppsummering og refleksjoner fra eksamensperioden! 

Eksamen startet veldig bra med ryddige oppstarts-aktiviteter, hvor vi i gruppen samarbeidet 
om og finne problemstillinger og mål som passet sammen mellom oss, fordi vi ville prøve å 
lage et prosjekt som inneholdt mest mulig. Selv så kunne jeg tenke meg å lære et program til 
i år, og gjerne et program som var godt egnet for terreng modellering. I tidligere prosjekter 
så har jeg lært utrolig mye, med å måtte sette meg inn i programmer, være kritisk til 
informasjonen og utforske mulighetene som finnes i ulike programmer. Derfor ønsket jeg 
også denne gang å gå for en utfordring, og valgte ArchiTerra som modelleringsprogrammet 
jeg ville få kjennskap til, og lære mest mulig om.  Fra tidligere har jeg laget et enkelt terreng 
på ca. et mål, i AT-studentversjonen. Under eksamen har jeg fått låne en fullversjon av AT fra 
Graphisoft.  
 
Videre har jeg måttet bestille og kjøpe kart fra Oslo kommune, for å bruke som underlag i 
AT, og generere terrenget ut i fra. Det var en erfaring, i og med at kommunen har lagt det 
opp slik at det er flere sider (på nett) man må finne frem til for å få fatt på all informasjon 
som er nødvendig for å bestille kartet. Jeg måtte også søke om å få konto hos dem. Så dette 
tok en del tid for meg.  
 
Da jeg hadde mottatt kartet fra kommunen, begynte jeg å modellere i AT. Det viste seg 
ganske kjapt at brukerterskelen er ganske høy i programmet, og at det finnes særdeles lite 
informasjon om programmet tilgjengelig. Det finnes noe på italiensk, ellers så er det kun en 
skrytefilm på engelsk, og en brukermanual som jeg lastet ned fra Graphisoft, også på 
engelsk. Engelsk pleier jeg ikke å ha noe problem med å lese, men denne manualen var 
TUNG å lese og forstå. På grunn av problemene som oppsto, har jeg allikevel måtte lese de 
160 sidene den er på. Jeg mener selv at jeg har forstått opplegget i programmet, med 
samspillet mellom AT og AC, hvor verktøyene må brukes sammen, men får ikke til å lage et 
terreng som fungerer. Dette har utviklet seg som et mareritt for meg, siden jeg er noe sta og 
hadde store forventninger til prosjektet, hvor jeg ville kline til med en skikkelig bra 
besvarelse av problemstillingen. Altså se på gjenbruken av informasjon fra terrengmodellen, 
noe som er veldig vanskelig om det ikke er noen terrengmodell. Som loggen viser har jeg 
forsøkt litt av hvert, men også mye mer enn loggen viser, jeg har f.eks. syv stk. AT-modeller 
med forskjellige innstillinger. Med det så har jeg begynt å tro at AT fullversjon ikke fungerer 
100 % sammen med AC studentversjonen. Jeg har også lest litt på forumer, og forhørt meg 
litt om programmet, og det viser seg at det er en oppfatning at det er et program med mye 
"bugg "i, og at det også krever er en ganske høy nøyaktighet. Et av de største problemene er 
at om enn modellerer litt feil, f.eks. treffer feil Points/node og genererer terreng eller vei, gir 
ikke AT noen god mulighet for endringer i ettertid. I brukermanualen står det imidlertid at 
det er mulig å gjøre endringer i ettertid, men det er ikke helt det, fordi en oppnår egentlig 
bare mer bugg etter endringene, om programmet i det hele tatt vil tillate endringer, uten at 
man sletter objektet helt. Når jeg spør Graphisoft hvorfor det blir slik, å referere til at jeg 
mener det er et problem med bolske-opperasjoner, får jeg til svar at AT ikke er komfortabel 
med funksjonen. Det syntes jeg er rart i og med at alle veier og andre elementer som 
strekker seg ut over terrenget, utfører bolsk-opperasjon med subtraksjon over for at ikke 
terrenget skal "stikke opp" av elementet. Dette tror jeg er hovedproblemet med mitt 
terreng, og fører til svært tung modell og arbeide i. 
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Siden ikke det gikk som jeg ønsket med AT, måtte jeg gjøre det beste ut av det, og gå videre 
med andre mål jeg hadde i prosjektet. Og siden jeg nå hadde et kart, bestemte jeg meg for å 
lære meg Georeferering/Euref koordinater i prosjektet, noe som jeg ikke hadde noen 
erfaring med fra før. Fant en god film på nettet, og lærte meg det! Tok inn kart som 
underlag, dro det under bygget i Trace & Reference, plasserte det riktig og stakk ut 
koordinater med koordinat-objektet i AC. La også inn resten av skolebyggene, som jeg 
modellerte veldig enkelt i AC, mens jeg ventet på kart fra kommunen. En veldig lærerik og 
interessent prosess som jeg helt sikkert får brukt for i arbeidslivet. 
 
I forbindelse med mengder og kalkulasjon har jeg satt som mål i prosjektet, at jeg skulle 
jobbe med og bli bedre kjent med Solibri og ISYCalcus. 
 
Solibri er som kjent et godt egnet program for regelsjekk og kontroll av byggbarhet, men er 
etter min mening også det beste programmet for å hente informasjon, som f.eks. mengder 
fra modellen. Det er egentlig bare kreativiteten og kjennskapen til programmet som setter 
begrensninger for informasjonen man kan hente ut. Det forutsetter imidlertid at modellen er 
"delt opp" og ID merket etter behovet. Vi har en modell hvor det er enkelt å hente mengder 
fra, og jeg bestemte meg for å forsøke å ta ut mengder fra Olav sin modell, hvor han har hatt 
fokus på renovasjonsfilteret i AC. I Solibri følger Pset med fra AC, og Psetet som følger 
IFC.filen inneholder renovasjonsstatusen som Olav har definert i AC, noe som gjør det enkelt 
og skille/sortere mengdene i Solibri etter «Pset_Renovation». 
 
ISYCalcus er et kalkulasjonsprogram beregnet for tidligfase og budsjett, og baserer seg 
hovedsakelig på bransjetall fra næringen. ICYCalcus er også kompartibel for å importere IFC-
fil, altså en IFC-modell for kalkulasjon. Jeg ønsket å se hvor bra IFC-importen var i 
programmet, og om vi også her kunne skille mellom renovasjonsstatus, slik at man i samme 
fil kunne kalkulert både rivning og nye konstruksjoner, samt se forskjellen mellom valg ift 
økonomi i prosjektet. Jeg fant ut at det ikke er mulig å skille med hjelp av renovasjonsfilteret, 
men at det helt sikker går greit om elementene er ID-merket, eller på annen måte definert 
slik at man kan skille dem som delprosjekter i ISYCalcus. Det har ikke vi gjort! IC-importen 
fungerer overraskende bra i programmet, og man kan enkelt knytte prislinjer definert i 
Calcus med ellementer fra IFC-modellen. En annen grei funksjon er 3D Viewet av IFC-
modellen som Calcus har i plattformen. Her kan man se hvor elementene kommer fra. Altså 
så er sporbarheten veldig bra.  
 
Modellen vi har lagd i gruppen er lagd for hensikten å hente ut mengder fra, men om jeg 
skulle kalkulert hele modellen i et kalkulasjonsprogam, ville jeg delt den opp ytterligere. 
F.eks. vegger under terreng, dekkekanter, utkraging/inntrukket dekke med egen ID, slik at 
prisingen blir mer korrekt. Modellen burde være delt opp etter minst 3 sifferet kode etter 
NS3451. 
 
Videre så valgte jeg en nødløsning ift å få med terrenget i modellen. Jeg valgte å lage en 3dS 
fil og importere denne i AC. Har også satt inn en liten rigg og et par kraner, for å få en god 
visualisering av prosjektet. Renderte noen bilder i AC. 
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Svar på problemstillingen 
Jeg har vel svart litt på problemstillingen i teksten over, men vil gi et litt kortere og konkret 
svar. 
 
Problemstilling: 
 Hvordan fungerer ArchiTerra til produksjon av terrengmodell, og hvilke muligheter gir 

modellen for gjenbruk av informasjon?  
 
ArchiTerra har en høy brukerterskel og man må være svært nøye med hva som blir 
importert, for at funksjonene i programmet skal fungere skikkelig. Jeg vil si at AC ikke 
fungerer til å lage en beriket terrengmodell av et område så sentralt som Sofienberg. Det blir 
for mye informasjon til at programmet klarer å håndtere det på en god måte, slik at vi som 
brukere kan dra nytten fra informasjonen i modellen, for gjenbruk i til forskjellige formål. 
 
Er det en liten tomt, hvor hus skal plasseres, og avkjørsel og adkomst skal etableres, kan nok 
AT benyttes på en god måte. Fra AT kan man enkelt ta ut veiprofiler og lage grave-planer, 
samt hente mengder fra modellen. 

5 Kildehenvisning 

YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=cDeT3ldnCU0        

http://www.youtube.com/watch?v=cGV40hyM4Uo 

Norconsult: http://nois.no/?aid=9088857 

Graphisoft: http://www.graphisoft.no/ 

BIMFag: http://bimfag.no/forum/ 

Oslo kommune: http://www.oslo.kommune.no/  

http://www.byggesak.com/bestillingstjenester/ http://www.plan-og-

bygningsetaten.oslo.kommune.no/ 

Takk til: 
 
Gruppen min som besto av: 
Adrian C. Myrtveit, Olav S. Iversen, Jørgen Aspelund, Inge Huseby og Bård Jørgensen 
 
Vil også gi en takk til Jørgen Loben, Knut Morten Lund som stilte i pinsehelgen med rom og 
Kaffe.  
 
Vi var også en fin gjeng som satte noen lange kvelder, takker for det Henrik, Olav, Knut, 
Lasse og Pål. 

http://www.youtube.com/watch?v=cDeT3ldnCU0
http://www.youtube.com/watch?v=cGV40hyM4Uo
http://nois.no/?aid=9088857
http://www.graphisoft.no/
http://bimfag.no/forum/
http://www.oslo.kommune.no/
http://www.byggesak.com/bestillingstjenester/
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/
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6 Egenvurdering 
 

I. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, 

kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller 

tilsvarende måter for filutveksling. 

 

Vi utarbeidet en god skriftlig plan i plenum, med planlagte møter og sammenstilling av 
modeller. Ut i fra det lagde jeg en fremdriftsplan som jeg har forsøkt å holde, men arbeidet 
nok litt lenge med modelleringen i AT, siden jeg fikk litt problemer der. 
 
Jeg har hat god BackUp og mappestruktur igjennom hele prosjektet. Sateopp en hoved-
mappe (Eksamen), med underliggende mapper som jeg kunne legge filer fra arbeidet i. Viste 
fra tidligere hva som var nødvendig å ha med av mapper, og hvilken struktur som var god for 
å kunne lage en sikker BackUp. Det har ikke hvert nødvendig å endre på noe a dette 
underveis, men har allikevel kontrollert jevnlig at mappene er som dem skal på de ulike 
plasseringene, og at synkroniseringen virket. 
 
Filutveksling har foregått på felles VPN- server og DropBox. 
 
 

J. Kreativitet, testing, løsningsorientering. 

 

Kreativitet, testing og løsningsorientering har hvert en forutsetning for oppgaven, men har 
ikke ført til at jeg lyktes helt. Jeg har testet og testet og føler ikke jeg kunne gjort stort mer 
for å få til denne oppgaven. Jeg har prøvd å få hjelp fra de kantene jeg kunne i disse 
pinsetider, men det har hvert lite å gå etter når det gjelder AT. 
 
Ellers så har jeg hvert løsningsorientert ift videre arbeid i prosjektet, og gjort det jeg kunne 
ut i fra forholdene. Testet Euref i AC og mengder og kalkulasjon i Solibri og ISYCalcus. 
   

K. Uttak av mengder, kalkulasjon, kontroll og sammenstilling av 

arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur. 

 
Uttak av mengder og kalkulasjon fra bygningsmodellen, har jeg fått bra til i Solibri og 
ISYCalcus, ønskelig så skulle jeg hatt fra terrenget og. Jeg har kontrollert mengdene i solibri 
med å hente mengdene ut på forskjellige måter, og stikk kontroll på tilfeldig sone og 
element.  
 
Modellen kunne hvert bedre ID-merket og delt bedre opp ette hensikt. 
 
Sammenstilling mellom fag gikk jo kjempebra.  
Ha også sammenstilt egne modeller i AC. 
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L. Verifisering av resultater. 

 
Stilt meg kritisk til resultater og kontrollert, som nevnt over… 
 

M. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart 

på problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister. 

 
Rapportens utforming er grei, men kunne reflektert litt mer under loggingen. 
Problemstillingen er svart etter beste evne. 
Tidsfrister er overholdt, både ift meg selv, gruppen og kriterier i eksamensoppgaven. 
 

N. Bruk av ArchiCAD TeamWork/Revit 

Collaboration/samarbeidsfunksjoner i DDS eller andre 

samarbeidsfunksjoner, Byggforsk, standarder. 

 
Vi har i gruppen brukt ArchiCAD TeamWork, hvor jeg satte opp filen og gjorde forberedende 
arbeid, som å legge inn underlag, grid-system, etasjeinnstillinger og Tempate for prosjektet. 
 
Jeg har brukt NorskStandard i forbindelse med målsetting og kalkulasjon i ISYCalcus. 
 

O. BIM-Modellen/tegningene med målsetting, definering av 

bruksområder. 
 
BIM modellen er laget i AC, og med hensikt for mengdeuttak og kalkulasjon, som nevnt 
tidligere syntes jeg den er for dårlig til kalkulasjon, men holder vel på et tidlig-stadie. 
 
Jeg har målsatt tegningene for dette formålet, men det finnes egentlig ingen standard som 
sier «slik gjør vi det» i tegninger for pristilbud. Har derfor tatt utgangspunkt i 
arbeidstegninger, og målsatt litt enkelt, siden det i et pristilbud blir tatt mange egne 
forutsetninger, og stor sannsynlighet for at tegningene blir forandret, samt at de ikke er helt 
korrekte. (litt egne vurderinger fra meg her!) 

 
 

P. Framføringa. (Obligatorisk) 

 

Under fremføringen vil jeg presentere arbeidet mitt, med mest fokus på menger skilt på 
renovasjonsstatus. Vil nok også prate litt om Euref i AC og bittelite om AT. 
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7 Vedlegg 
 

1. BIM – Manual 

2. Elementliste 

3. Møtereferat 

4. Rendering 

5. Solibri – Mengder 

6. ISY Calcus – Kalkulasjon 

7. Tegninger – Plantegninger (3. etg renovatin) 

 

 

 



 
           
                                                                Utvikling - Fagskolen i Oslo 

     Mai 2012 
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Forord 
 
Denne BIM- manualen ligger til grunn for prosjektet -Fagskolen i Oslo i regi av 1BIM studie i Oslo Mai 
2012. BIM-manualen redegjør for utforming av en digital modell samt hvilke kriterier som skal innfris 
før man skal tilføye/utveksling informasjon til modellen. Prosjektet bygger på et tverrfaglig 
samarbeid, hvor alle fagdisiplinene er representert.  

BIM-manualen er et bindende dokument og styringsverktøy for alle som skal tilføye og 
utveksle informasjon på tvers av fagdisiplinene. Med hensikt å eliminere en del feilskjær 
under prosjektet. 
 
 

Prosjektledere 
  

Det er i plenum utnevnt to prosjektledere for prosjektet ved Fagskolen i Oslo. Adrian C.M 
BIM-K og Inge Huseby Aas for BIM-I.  En av mange ansvarsområder er det administrative 
ansvaret rundt prosjektet og oppfølging av BIM-manual.  
 
Andre ansvarsområder: 
 

- Sørger for at beskjeder blir gitt.  
 

- Innkalling til møter.  
 

- Ansvar for møtereferater. 
 

- Arrangere tverrfaglige kontroller (Solibri). 
 

Bruk av manualen 
 
 

- Bruk alltid sist reviderte versjon av IFC og DWG. 
 

- Filer skal utveksles på Dropbox, besitter man informasjon som er sensitiv skal det 
konsekvent utveksles på egen lokasjon på BIM-serveren. 

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

 
- Navn på filer skal starte med FiO_fag_dato(22-05-12).ifc/DWG 

 
 

Underlag 
 
Det foreligger DWG- underlag.  Som danner grunnlaget for videre prosjektering og 
modellering. Alle involverte aktører / parter har ansvaret for å rydde opp i underlaget og 
fjerne overflødig informasjon.  
  



Prosjektets nullpunkt  
 
Origo defineres som et felles nullpunkt. Krysning mellom akselinje 1-A i gjellende grid system 
 
 
 
  



Elementliste  
 
Det blir opprettet en elementliste for prosjektet. Hvor hvert element får tildelt en 
beskrivelse, id og fargekode for kobling til et kalkulasjonsprogram.  
 

Informasjonsflyt 
 
Da det er tid- og ressurskrevende berike modellen med ytterligere informasjon, skal følgende 
informasjon tilkobles ARK modellen. 
 

- Romnummer - fordeling 
- Himling 
- Høyder 
- Størrelser 
- Vitale konstruksjoner 
- Inventar 

 

ID-merking 
 

ID-merking av objekter i modell-filen må inneholde informasjon som beskriver dens 
egenskaper, plassering og funksjon (se elementliste) 
 
Alle objekter blir også tildelt en global unik identifikasjon(GUID) når modell-filen eksporteres 
som IFC format. 
 
 

Håndtering av kontroll (Solibri) 
 
 

I dette prosjektet skal det brukes kontrollprogrammet Solibri.  
 

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

- Kollisjonstestene i Solibri skal eksporteres og legges som vedlegg i prosjektrapporten.  
 

 
 

Dokumentasjon av Backup. 
 
Under prosjektet skal det opprettes en mappestruktur i Dropbox, dette for å ivareta en felles 
Backup. All informasjon skal være tilgjengelig til en hver tid  -god informasjonsflyt. 
 



Under dette prosjektet kreves det også at alle har gode rutiner på sikkerhetskopiering, da 
det kan bli fatale konsekvenser hvis data går tapt.  
 
 
 
 
 
   



Elementliste - Team FiO
Beskrivelse

Tykkelse 
(mm)

ID/Name

Dekke
Plasstøpt dekke 200 mm 200 Dekke-01 Overflate Betong
Plasstøpt dekke 300 mm 300 Dekke-02 Overflate Betong
Plasstøpt dekke 400 mm 400 Dekke-03 Overflate Betong
Søyle  
Søyle  Betong 250x200 mm Søyle-01 Maling-01
Søyle Betong 200x400 mm Søyle-02 Maling-01
Yttervegg
300 mm Betongvegg 300 YV-01 Maling-23
225 mm Betongvegg 225 YV-02 Maling-15
200 mm Betongvegg 200 YV-03 Maling-05
Innervegg
200 mm Betongvegg 200 IV-01 Maling-20
200 mm Lettvegg 200 IV-02 Maling-18
100 mm Lettvegg 100 IV-03 Maling-06
150 mm Betongvegg 150 IV-04 Maling-02
250 mm Betongvegg 250 IV-05 Maling-190
400 mm Betongvegg 400 IV-06 Maling-80
100 mm Skjørt 100 IV-07 Maling-11
Innerdører
Innerdør enfløyet 10x21 ID-01
Innerdør tofløyet 16,5x21 ID-02
Innerdør enfløyet 80x21 ID-03
Ytterdører
Ytterdør enfløyet 10x21 YD-01
Ytterdør enfløyet 6,5x21 YD-02
Ytterdør tofløyet 19x21 YD-03
Ytterdør glassfelt YD-04
Vindu
Vindu 10x20 V-01
Vindu 48x35 V-02
Vindu 18x12 V-03
Vindu 8x30 V-04
Vindu 8x8 V-05
Vindu 10x9 V-06
Himling
Systemhimling 60x60 Himling-01 Himling-Hvit

Farge 



 
Møtereferat 

 
Eksamen 

Mai-Juni 2012 
DATO: 22.05.2011 
TID: 09:00 
STED: Fagskolen i Oslo, Rom: BIM- K 

TILSTEDE:  

Adrian C. Myrtveit 
Jon Roald Johnsen 
Olav S. Iversen 
Jørgen Aspelund 
Inge H. Aas 
Bård A. Jørgensen 

 
 

Sak 
nr. 

Tema Beskrivelse Tillegg Ansvarlig 

 
 

1 

 
Valg av oppgave. 

Det skal bygges en 
modell av bygg A ved 
fagskolen i Oslo. 
 

  
Gruppa 

 
 

2 

 
Fordeling av 
oppgaver 

 
Det skal utarbeides en 
BIM-manual 

Inge begynner 
og resten av 
gruppen bidrar 
ved behov. 

 
 
Inge/Gruppa 

 
 

3 

 
Fordeling av 
oppgaver 

 
Det skal lages en felles 
Dropboxmappe.   

  
Bård 

 
4 

 
Fordeling av 
oppgaver 

 
Det skal lages en 
mappe på serveren 
som alle i gruppen kan 
koble seg opp mot via 
vpn. 

 
 

 
Roald 

 
 

5 

 
Neste møte. 

 
Det blir et nytt møte kl 
11.00 i morgen 
23.05.12. for videre 
planlegging. 

 
 

 
Gruppa 

Adrian C. Myrtveit 
Referent 



 
Møtereferat 

 
Eksamen 

Mai-Juni 2012 
DATO: 23.05.2011 
TID: 12:00 
STED: Fagskolen i Oslo, Rom: Oppholdsrom  

TILSTEDE:  

Adrian C. Myrtveit 
Jon Roald Johnsen 
Olav S. Iversen 
Jørgen Aspelund 
Inge H. Aas 
Bård A. Jørgensen 

 
 

Sak 
nr. 

Tema Beskrivelse Tillegg Ansvarlig 

 
 

1 

 
Fokus områder. 

Det skal modelleres 
installasjoner i 3. etg. 
Da blir det her 
konstruksjon legger 
sitt hovedfokus til å 
starte med. 

Det skal legges ut en 
ifc fil av dette på 
slutten av dagen 
(23.05.12) 

 
Konstruksjon 

 
 

2 

 
BIM-manual. 

BIM-manualen legges 
ut i løpet av dagen.  

Alle skal inn å lese 
manualen og tilføye 
det som trengs. 

 
Inge/Gruppa 

 
 

3 

 
Informasjon  

Det må legges inn 
rom soner. Det ligger 
ikke inne i DWGene, 
men må scanes inn fra 
original tegningene. 

 
Skal legges ut på 
Dropboks i løpet av 
dagen (23.05.12) 

 
Adrian 

 
4 

 
Gruppeledere 

Det ble gjort en 
avstemning innad i 
gruppene.  

Installasjon: 
Inge H. Aas 
Konstruksjon: 
Adrian C. Myrtveit 

 
Gruppa 

 
 

5 

 
Neste møte. 

Det blir et nytt 
sammenstillingsmøte 
kl 12.00 på fredag 
25.05.12. for videre 
planlegging. 

Det må gjøres en 
prøvesammenstilling 
før dette, for og få 
riktig plassering av 
installasjonene.   

 
Gruppa/ 
Jørgen-Installasjon 

Adrian C. Myrtveit 
Referent 



 
Møtereferat sammenstillingsmøte 

 
Eksamen 

Mai-Juni 2012 
DATO: 25.05.2012 
TID: 12:00 
STED: Fagskolen i Oslo, Rom: A210 

TILSTEDE:  

Adrian C. Myrtveit 
Jon Roald Johnsen 
Olav S. Iversen 
Jørgen Aspelund 
Inge H. Aas 
Bård A. Jørgensen 

 
 

Sak 
nr. 

Tema Beskrivelse Tillegg Ansvarlig 

 
 

1 

Sammenstilling Vi kjørte en 
sammenstilling av ARK 
og RIE modellene. 

 Adrian/ gruppa 

 
 

2 

Kollisjonstest Ingen store feil ble 
avdekket under 
kollisjonstesten 

 Adrian/ gruppa 

 
 

3 

Presentasjon Det ble laget en kort 
presentasjon av 
feilene som ble 
avdekket 

Blir delt på 
serveren 

Adrian/ gruppa 

 
4 

Bilde Gruppebilde ble tatt 
foran lerretet 

Blir delt på 
serveren 

En eller annen fra 2 
klasse bygg/ gruppa 

 
 

5 

    

Jørgen Aspelund 
Referent 











ComponenType AC_Renovasjon Status Areal Brutto Areal Antall Color
Column 200X250 Existing 7
Wall Background Fill 100 Existing 31,61 35,16 3
Wall Background Fill 200 Existing 29,08 31,25 3
Wall Betong bærende 225 Existing 172,58 312,33 8
Slab Betong bærende 300 Existing 679,82 679,82 1
Wall Betong bærende 300 Existing 98,77 112,29 2
Wall Betong: 150 mm 150 Existing 87,33 93,84 4
Wall Betong: 200 mm 200 Existing 138,4 157,73 4
Door ID B Existing 14,16 4
Window Vindu 01 Existing 27,41 7
Door YD A Existing 10,81 5
Door YD H Existing 12,54 1
Suspended Ceiling Existing 602,11 31
Beam 200X200 New 1
Column 200X250 New 3
Wall Background Fill 200 New 11,88 11,88 1
Wall Betong: 200 mm 200 New 110,76 133,28 4
Door D3 Foldedør NOR New 22,5 1
Window Vindu 01 New 112,96 15
Door YD A New 6,49 3
Wall Background Fill 100 To Be Demolished 114,23 114,23 14
Wall Background Fill 200 To Be Demolished 209,81 209,81 8
Wall Betong: 150 mm 150 To Be Demolished 36,79 36,79 4
Wall Betong: 200 mm 200 To Be Demolished 29,92 29,92 1
Wall Bindingsverk av tre isolert 100 To Be Demolished 36,92 36,92 4
Opening 206,87 36
Totalt 2803,8 1995,25 175



ComponenType AC_Renovation Status Vegg areal Gulv Areal Perimeter Himmling Areal Antall Color
Space Klasserom Existing 83,25 66,61 33,16 52,26 1
Space Sjakt Existing 9,3 0,59 3,1 0 1
Space Sjakt Existing 23,37 2,7 7,79 0 1
Space Trafikkareal Existing 42,66 16,52 17,19 0 1
Space Trafikkareal Existing 46,6 5,41 18,59 0 1
Space BIM Professor kontor New 66,45 44,49 30,99 38,83 1
Space BIM showrom New 100,4 27,62 39,6 63,02 1
Space BIM/I New 34 96,33 39,6 74,32 1
Space BIM/K New 77,9 95,65 39,6 71,26 1
Space Bibliotek New 79,17 48 29,82 36,72 1
Space Korridor New 65,57 19,62 25,2 0 1
Space Korridor New 93,71 30,42 37,2 0 1
Space Server og printer rom New 46,99 21,03 19,09 19,57 1
Space Vrimleareal New 89,72 141,27 50,67 97,83 1
Space WC Damer New 45,41 16,39 17,09 6,68 1
Space WC Herrer New 45,41 16,21 17,09 11,91 1
Space Arbeidsrom To Be Demolished 25,34 6,86 11,15 6,4 1
Space BK To Be Demolished 10,8 0,82 3,6 0 1
Space ElevWC To Be Demolished 22,1 4,39 9,83 3,97 1
Space ElevWC To Be Demolished 26,51 6 10,07 5,16 1
Space Elevgard. To Be Demolished 14,39 3,52 7,5 3,02 1
Space Elevgard. To Be Demolished 21,34 3,16 7,11 0 1
Space Grupperom To Be Demolished 33,41 10,49 13,09 9,79 1
Space Heis To Be Demolished 20,7 2,97 6,9 0 1
Space Kjølerom To Be Demolished 32,43 12,16 14,1 12,15 1
Space Klasserom To Be Demolished 67,63 96,55 39,61 94,69 1
Space Klasserom To Be Demolished 84,77 68,32 33,67 66,02 1
Space Kontor To Be Demolished 30,96 10,37 13,03 9,68 1
Space Kontor To Be Demolished 34,8 14,17 15,03 13,17 1
Space Kontor To Be Demolished 44,57 27,45 20,99 26,14 1
Space Labratorium To Be Demolished 21,94 5,31 9,54 5,31 1
Space Labratorium To Be Demolished 32,49 11,07 13,54 10,38 1
Space Labratorium To Be Demolished 100,41 96,11 39,61 94,7 1
Space Lager To Be Demolished 37,71 16,77 17,34 16,33 1



Space Lager To Be Demolished 71,77 52,23 29,34 51,66 1
Space Sjakt To Be Demolished 10,61 0,92 4,77 0 1
Space Sjakt To Be Demolished 15,75 1,59 5,25 0 1
Space Sjakt To Be Demolished 19,14 3,1 7,1 0 1
Space Trafikkareal To Be Demolished 15,9 1,49 5,3 0 1
Space Trafikkareal To Be Demolished 16,05 1,66 5,35 0 1
Space Trafikkareal To Be Demolished 21,85 4,65 9,5 5,25 1
Space Trafikkareal To Be Demolished 47,93 19,62 25,2 19,44 1
Space Trafikkareal To Be Demolished 67,67 30,42 37,2 30,24 1
Space Vestibyle To Be Demolished 44,39 45,72 27,99 29,19 1
Totalt 1943,27 1206,75 868,49 985,09 44



Konto Tekst Enh Mgd Enh. Pris

LNR pris
2 BYGNING

2.0 Riving, forberedende arbeider 0

2.1 Grunn og fundamenter 0

2.2 Bæresystemer 199 538
001 B-01 m 8,80 2 087,60 18 371
002 Søyle-01 m 34,00 2 664,22 90 584
003 Søyle-01 m 34,00 2 664,22 90 584

2.3 Yttervegger 581 458
008 YV-01 m2 98,42 1 771,58 174 362
009 YV-02 m2 170,83 1 771,58 302 647
012 V-02 stk 1,00 3 961,95 3 962
013 V-03 stk 1,00 3 961,95 3 962
014 V-04 stk 3,00 3 961,95 11 886
015 V-05 stk 2,00 3 961,95 7 924
017 V-07 stk 13,00 3 961,95 51 505
018 V-08 stk 2,00 3 961,95 7 924
019 YD-04 stk 1,00 17 285,82 17 286

2.4 Innervegger 679 345
001 ID-01 stk 8,00 0,00 0
002 ID-02 stk 4,00 0,00 0
004 ID-04 stk 1,00 0,00 0
009 IV-01 m2 248,90 1 919,72 477 809
010 IV-02 m2 40,97 747,26 30 613
011 IV-03 m2 31,62 102,16 3 230
012 IV-04 m2 87,35 1 919,72 167 693

2.5 Dekker 1 090 528
001 Dekke-02 hvor e m2 679,82 1 604,14 1 090 528

2.6 Yttertak 0

2.7 Fast inventar 0

2.8 Trapper, balkonger, m.m. 0

2.9 Malerarbeider 0

SUM : 2 BYGNING 2 550 869

Eksamen 2012 30.05.2012

ISY Calcus Expert Kalkulasjon 5.2.ga3

Prosjekt  : Prosjekt Side  1

Element rapport for delprosjekt  : Prosjektnavn



Konto NS Tekst Enh Mgd Enh. Pris

LNR Kode pris

BDEL
2 BYGNING

2.0 Riving, forberedende arbeider 0

2.1 Grunn og fundamenter 0

2.2 Bæresystemer 199 538
001 B-01 m 8,80 2 087,60 18 371

223 LW2.2142 Prefab betongbjelke, dobbel hyllebjelke, 500/200 x 500 mm, inkl 
skjult bjelkenese

stk 8,80 2 087,60 18 371

002 Søyle-01 m 34,00 2 664,22 90 584
222 LW2.112 Prefab betongsøyle, 200 x 400 mm, inkl skjulte konsoller stk 34,00 2 664,22 90 584

003 Søyle-01 m 34,00 2 664,22 90 584
222 LW2.112 Prefab betongsøyle, 200 x 400 mm, inkl skjulte konsoller stk 34,00 2 664,22 90 584

2.3 Yttervegger 581 458
008 YV-01 m2 98,42 1 771,58 174 362

231 LG1.1532220 Betong i yttervegg, B30 m3 98,42 1 771,58 174 362
009 YV-02 m2 170,83 1 771,58 302 647

231 LG1.1532220 Betong i yttervegg, B30 m3 170,83 1 771,58 302 647
012 V-02 stk 1,00 3 961,95 3 962
2014 CD3.1 Demontering av vinduer, yttervegg m2 1,00 239,21 239

234 RJ1.11600690 Vinduer, aluminium, åpningsbare, u-verdi = 0,9, vindusareal > 5 
m2 < 8m2

m2 1,00 3 722,74 3 723

013 V-03 stk 1,00 3 961,95 3 962
234 RJ1.11600690 Vinduer, aluminium, åpningsbare, u-verdi = 0,9, vindusareal > 5 

m2 < 8m2
m2 1,00 3 722,74 3 723

2014 CD3.1 Demontering av vinduer, yttervegg m2 1,00 239,21 239
014 V-04 stk 3,00 3 961,95 11 886

234 RJ1.11600690 Vinduer, aluminium, åpningsbare, u-verdi = 0,9, vindusareal > 5 
m2 < 8m2

m2 3,00 3 722,74 11 168

2014 CD3.1 Demontering av vinduer, yttervegg m2 3,00 239,21 718
015 V-05 stk 2,00 3 961,95 7 924

234 RJ1.11600690 Vinduer, aluminium, åpningsbare, u-verdi = 0,9, vindusareal > 5 
m2 < 8m2

m2 2,00 3 722,74 7 445

2014 CD3.1 Demontering av vinduer, yttervegg m2 2,00 239,21 478
017 V-07 stk 13,00 3 961,95 51 505

234 RJ1.11600690 Vinduer, aluminium, åpningsbare, u-verdi = 0,9, vindusareal > 5 
m2 < 8m2

m2 13,00 3 722,74 48 396

2014 CD3.1 Demontering av vinduer, yttervegg m2 13,00 239,21 3 110
018 V-08 stk 2,00 3 961,95 7 924

234 RJ1.11600690 Vinduer, aluminium, åpningsbare, u-verdi = 0,9, vindusareal > 5 
m2 < 8m2

m2 2,00 3 722,74 7 445

2014 CD3.1 Demontering av vinduer, yttervegg m2 2,00 239,21 478
019 YD-04 stk 1,00 17 285,82 17 286

234 RH1.116370 Ytterdør, stål, 15 x 21 M, tofløyet stk 1,00 17 285,82 17 286

2.4 Innervegger 679 345
001 ID-01 stk 8,00 0,00 0

002 ID-02 stk 4,00 0,00 0

004 ID-04 stk 1,00 0,00 0

009 IV-01 m2 248,90 1 919,72 477 809
241 LW3.12 Prefab betongvegg, t = 150 mm, innervegg m2 248,90 1 919,72 477 809

010 IV-02 m2 40,97 747,26 30 613
242 NB1.132113 Lettklinkervegg, finblokk, 200 mm, fuget m2 40,97 747,26 30 613

011 IV-03 m2 31,62 102,16 3 230
242 SB1.11141 Isolasjon i gips innervegg, mineralull, t = 100 mm, klasse 37 m2 31,62 102,16 3 230

Eksamen 2012 30.05.2012

ISY Calcus Expert Kalkulasjon 5.2.ga3

Prosjekt  : Prosjekt Side  1

Detaljert element rapport for delprosjekt  : Prosjektnavn



Konto NS Tekst Enh Mgd Enh. Pris

LNR Kode pris

BDEL
012 IV-04 m2 87,35 1 919,72 167 693

241 LW3.12 Prefab betongvegg, t = 150 mm, innervegg m2 87,35 1 919,72 167 693

2.5 Dekker 1 090 528
001 Dekke-02 hvor e m2 679,82 1 604,14 1 090 528

251 LG1.1432220 Betong i dekker, B30 m3 679,82 1 604,14 1 090 528

2.6 Yttertak 0

2.7 Fast inventar 0

2.8 Trapper, balkonger, m.m. 0

2.9 Malerarbeider 0
SUM : 2 BYGNING 2 550 869

Eksamen 2012 30.05.2012

ISY Calcus Expert Kalkulasjon 5.2.ga3

Prosjekt  : Prosjekt Side  2

Detaljert element rapport for delprosjekt  : Prosjektnavn
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