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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 tegnings sett 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:
Modellsjekking og kvalitetskontroll
Mengder/kalkulasjon
Samhandling og prosess med BIM

Det skal leveres to papirrapporter.
Rapporten bør inneholde:
Forside
Innholdsfortegnelse
Dette arket
Fremdriftsplan(er)
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Sammendrag
Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere resultatene.
Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); refleksjoner!
Kildehenvisning / ”Takk til…”
Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt. A-H under)
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. Modellfilen(e) 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.
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Vurderingskriterier:
A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon, samarbeid,
hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling.
B. Kreativitet, testing, løsningsorientering.
C. Uttak av mengder, kalkulasjon, kontroll og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks,
modellstruktur.
D. Verifisering av resultater.
E. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart på problemstillingen(e),
egenvurdering, levering innen tidsfrister.
F. Bruk av ArchiCAD Teamwork/Revit Collaboration/samarbeidsfunksjoner i DDS eller andre
samarbeidsfunksjoner, Byggforsk, standarder.
G. BIM-Modellen/tegningene med målsetting, definering av bruksområder.
H. Framføringa. (Obligatorisk)

Lykke til!
Fagskolen i Oslo – BIM-tekniker
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Innledning eksamensprosjekt 2012
I denne eksamensoppgaven har jeg inngått et samarbeid med Lars Petter Segerstrøm i fra BIMInstallasjon, hvor vi skal utforske bruken av romfunksjonsprogrammet «dRofus».
Vi har i forkant av prosjektet vært i kontakt med Harald Onarheim som representerer BIM Consult og
BIM Solutions, vi avtalte et Skype møte hvor vi diskuterte tema og problemstillinger til eksamen. Lars
Petter hadde et ønske om og utforske en programvare som BIM Solutions jobber med, som
omhandler informasjonsberiking av romobjekter hvor man kan navigere seg i modellen ute på bygg.
Det viste seg at det var litt vanskelig og få til en prøvelisens i tide til eksamen, så det ble ikke aktuelt
og utforske dette. Jeg hadde ønsker om å ta for meg noe av det samme, og hadde i forkant av dette
møte lest en del om dRofus og hvilke muligheter dette programmet hadde. Harald var veldig positiv
til dette ettersom det er et aktuelt program for meg å kunne, også med tanke på at jeg har fått jobb i
BIM Consult. dRofus blir i praksis brukt på både «nye National Museet» og «Sykehuset i Østfold».

Sykehuset i Østfold

er et program hvor man arbeider med å knytte informasjon om
rom, rommets funksjon, og informasjonen om utstyr som skal inn i rommet, dette samles så i en
felles database. Slik som jeg ser det er dette et program som virkelig tar for seg «I’en» i BIM, her har
man muligheten til å kunne berike sin BIM modell med nyttig og ikke minst viktig informasjon. I
programmet kan sette opp en oversikt over alle rommene i prosjektet, som da kan tilføyes krav i fra
en kravspesifikasjon som utleveres fra byggherre.

Bildekilde: www.drofus.no
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Møte hos NOSYKO
Vi fikk utdelt kontaktinformasjon til Ole Kristian Kvarsvik, som er forretnings og teknologileder hos
NOSYKO AS og er utviklere av dRofus programvare. Jeg avtalte så et møte med NOSYKO onsdag den
16. mai, hvor vi skulle få en gjennomgang av programmet og ha en åpen «brainstorming» på
mulighetene til en eksamensoppgave.

Bildekilde: www.drofus.no
Møte hos NOSYKO gikk veldig bra, vi ble tatt godt imot av Ole Kristian og Åsmund Johansen(support)
og fikk en grundig gjennomgang med mye nyttig informasjon. Vi diskuterte åpent om hvordan vi
kunne «angripe» denne oppgaven og kom frem til at det var gode muligheter til å gjennomføre
dette. Vi fikk opprettet en database for eksamensoppgaven, hvor vi ble tildelt administrator rolle slik
at vi kunne utforme prosjektet så fritt som mulig. Vi ble enige om at etter vi hadde fått
eksamensoppgaven skulle vi komme tilbake på et nytt møte, hvor vi kunne få litt starthjelp og
rådgiving i forhold til oppgaven.

Bildekilde: Lars Petter S. «i-Phone» @ NOSYKO i Oslo.
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Prosjektbeskrivelse
Etter å ha fått utdelt eksamensoppgaven har vi bestemt oss for å ta får oss tema nummer 3,
«Samhandling og prosess med BIM». Siden dRofus er et program hvor det legges vekt på «I’en» i BIM
passer det godt inn i dette temaet. Av underlagene valgte vi «Fossumhagen», prosjektet som er
utdelt av AF Gruppen. Vi syns at dette virker som et prosjekt som passer med det vi ønsker å jobbe
med.
Grunnet størrelsen til bygget vil vi ikke ta for oss hele prosjektet, men isolere ut tre leiligheter, over
tre etasjer i det ene byggetrinnet. Vi har sett på dwg tegningene og har bestemt oss for hus 1, og
leilighetene mellom akse 9-10/J-L i plan 01 til 03. Ved å ta for oss tre leiligheter i forskjellige plan, blir
dette mest hensiktsmessig i forhold til modelleringen av de tekniske installasjonene til RIV. Med å
velge leiligheter får jeg muligheten til å opprette rom med forskjellig type krav, med tanke på at det
skal være bad/toalett og kjøkken. Etter å ha tatt en telefon til Inge Handagaard i AF Gruppen har vi
fått tilgang til kravspesifikasjonene, som også vil hjelpe oss godt i utformingen av romtyper.
Når det gjelder dRofus vil vi måtte opprette forskjellige type rom, med forskjellige type krav som
igjen er plassert i forskjellige høyder. Dette medfører i tillegg at den tverrfaglige merkingen også vil få
forskjellige lokasjonsnummer som vi må forholde oss til.

Målsetting i prosjektet
dRofus er nytt for både Lars Petter og meg, men jeg ønsker og utforske dette programmet fordi jeg
ser nytten av å ha kjennskap til denne prosessen. Jeg håper å kunne opparbeide meg en god erfaring
med dRofus og litt om måten å utveksle informasjon mot en annen faggruppe. Siden informasjon og
ID merking vil stå i hovedfokus under arbeidet ønsker jeg og sette meg inn i det tverrfaglige
merkesystemet til Statsbygg(TFM), jeg vil også da kunne erfare om dette er en hensiktsmessig måte å
arbeide på.

Problemstillinger
Hvordan opprette et romprogram i dRofus etter kravspesifikasjoner fra byggherre?
Hvordan skape god informasjonsflyt mellom RIB og RIV, ved bruk av dRofus
romfunksjonsprogram(RFP)?
Kan jeg benytte meg av statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem(TFM) til å opprette en god ID struktur
i modellen?
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Fakta, bilder og logo er hentet fra www.fossumhagen.no
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Prosjektgruppen
Gruppen består av Lars Petter Segerstrøm fra BIM I, som har bakgrunn som rørleggermester, og meg
selv med bakgrunn som glassfagarbeider.
Lars Petter Segerstrøm BIM-I

Yassir A.G.F. BIM-K

Plan for Backup
Etter god erfaring med bruk av programmet «SyncToy» og «Windows oppgavebehandler» velger jeg
å sette opp automatiske synkroniseringer med prosjektmappe på min pc og felles prosjektmappe på
Dropbox, jeg vil i tillegg kjøre manuelle lagringer til ekstern harddisk, minnepenn, og egen dropbox
mappe.
Ettersom vi også har opprettet prosjektet på Byggeweb, hvor jeg vil laste opp filer daglig vil også
dette fungere som en type sikkerhet for diverse filer i prosjektet.

Felles Backup
Vi har opprettet en felles prosjektmappe på Dropbox hvor vi lagrer filene til prosjektet, denne
løsningen brukte vi også på forrige prosjekt, og det syns jeg fungerte veldig bra, så bruken av dropbox
føler jeg er absolut nødvendig.
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Byggeweb
Det er opprettet et prosjekt på byggeweb som har fått «FiO Fossumhagen Romprogram», hvor vi skal
utveksle modell filer.

Individuell Backup
Jeg gjør manuelle lagringer daglig på minnepenn og ekstern harddisk, dette har jeg med tiden lagt til
meg som en vane og ser på som nødvendig når man arbeider med viktige oppgaver.

Ettersom vi har en felles dropbox mappe har jeg ikke opprettet en egen for denne oppgaven, men jeg
setter opp automatiske lagringer med Windows oppgaveplanlegger og «Synctoy».
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Oppgaver

Tirs.
22.05

Ons.
23.05

Tors.
24.05

Fre.
25.05

Helg

Man.
28.05

Tirs.
29.05

Ons.
30.05

Tors.
31.05

5-7 juni

Logg/Rapport
Bruk av Standarder
Retningslinjer o.l.
Bruk av byggeweb/
dropbox
Fremdriftsplan/
Prosjektbeskrivelse.
Gruppemøter/
Eksterne møter.
Sammenstillinger i
Solibri.
Arbeid i dRofus.
Modellering.
Utarbeide IFC.
Gjennomgang/utskrift
av rapport.
Innleveringer.

Klokken
15.00

Klokken
15.00

Buffertid for uventet
arbeid.
Fremføring av
eksamen
Fremdriftsplan Yassir A.G.F. 1BIM-K.
Innlevering onsdag 23.05: Prosjektbeskrivelse, problemstillinger og fremdriftsplan
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Sammendrag
I dette prosjektet har jeg gått inn i et samarbeid med Lars Petter Segerstrøm, for og utforske bruken
av dRofus romfunksjonsprogram. Vi hadde planen klar litt i forkant, hvor hadde diskutert med
eksterne kilder om hvordan vi kunne gjennomføre et slikt prosjekt.
Det begynte da med et møte hos programutvikler NOSYKO, som rettledet oss i ende vi burde starte i.
Vi startet med å opprette en database for eksamensprosjektet, vi har igjennom hele
prosjektperioden hatt kontakt med NOSYKO og gjennomført fremdriftsmøter, hvor vi har fått mye
gode råd og tips.
Jeg har i dette prosjektet opparbeidet meg en viss erfaring, med de grunnleggende prinsippene i
dRofus. Jeg har forstått oppbyggingen av et romfunksjonsprogram, og sett nytten av dette i store
prosjekter. Ettersom jeg gikk inn i dette prosjektet med lite kunnskap om dRofus og i hvilken grad
dette kan være nyttig for oss å begi oss ut på, hadde jeg en liten skepsis til å begynne med.
Jeg har utarbeidet tre problemstillinger til denne oppgaven, men det er ikke tre vidt forskjellige
områder å jobbe med. Problemstillingene er utarbeidet med hensikt til hvordan jeg ser for meg at jeg
kom til å gjennomføre oppgaven i sin helhet, hvor jeg da begynner med den første, så går arbeidet
automatisk inn i den andre, hvor da den tredje blir en del av strukturen i arbeidet.
Jeg startet arbeidet i dRofus hvor jeg jobbet med å opprette et romprogram, jeg benyttet meg av
kravspesifikasjoner og underlagstegninger i fra AF, mye av dette arbeidet gjorde Lars Petter og jeg
sammen. Så videre arbeid med dette, var for min del å spesifisere hva de forskjellige rommene
krevde av utstyr, slik at Lars Petter kunne uthente den informasjonen som var rette mot RIV.
Etter å ha opprettet alle rom og spesifisert de med utstyr, startet jeg med modellering i ArchiCAD. Jeg
tok i bruk underlagstegningen, hvor jeg da modellerte tre leiligheter komplett med vegger, dører,
vinduer og soner. Jeg fokuserte da på tilføring av TFM koder i alle elementer, som var en del av min
tredje problemstilling. Jeg brukte en del tid på denne merkingen, og fikk satt meg ordentlig inn i
hvordan dette systemet fungerte.
Jeg hadde tidligere i arbeidet litt problemer med å se den store nytten av å jobbe med
romprogrammet, i hvert fall for et lite prosjekt som dette. Etter det siste møte hos NOSYKO, fikk vi en
liten «oppvekker», hvor vi da så styrken til dRofus og hvordan programmet kan forvalte informasjon.
Når da jeg som byggherre hadde spesifisert kravene for rommene, og da RIV kunne tilføre
informasjon om hva som ble prosjektert. Jeg kunne så til en hver tid uthente denne informasjonen i
form av oversiktlige rapporter.
Jeg har mot slutten av mitt arbeid jobbet litt med hvordan man bruker IFC i dRofus, men forstod at
dette var et område som krevdes en del tid, og med tanke på at jeg hadde allerede påtatt meg en del
arbeid med mine tre problemstillinger, ble dette for mye og begi seg ut på.
Resultatet av dette prosjektet ble som jeg ønsket, jeg har oppnådd en bedre forståelse for dRofus,
jeg har kommet frem til konklusjoner på problemstillingene mine, og føler at jeg sitter igjen med
nyttig informasjon som jeg kan ta med meg videre i arbeidslivet.
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Logg for eksamen 2012
Oppstart eksamensoppgave
Etter å ha fått utlevert oppgaven og bestemt oss for hvilket prosjekt og tema vi ville jobbe med,
startet vi med å lese i brukermanualene å trykke litt rundt i programmet.
Dette prosjektet var levert av AF Gruppen og det vi hadde fått tilgang til var kun dwg underlag. Jeg
ringte til Inge Handagaard å spurte om vi kunne få tilgang til kravspesifikasjonene til dette prosjektet,
han var behjelpelig med dette og vi fikk da dette tilsendt i løpet av noen få timer.
Så den første dagen av eksamen har gått til å gjøre seg kjent med oppgaven, prosjektet og
diskusjoner oss i mellom hvordan vi skulle formulere problemstillinger.

Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og problemstillinger
Planen vår var at vi skulle samkjøre våre problemstillinger mest mulig, slik at det ble en god
sammenheng i vårt arbeid. Siden jeg valgte å begi meg ut på ny programvare i dette prosjektet, ville
jeg rette problemstillingene mine inn mot det å få en generell kunnskap om dRofus. Jeg har satt opp
tre problemstillinger, disse problemstillingene tar for seg fremgangen i hvordan jeg ser at prosjektet
skal gjennomføres. Selv om tre problemstillinger i seg selv er et antall som kanskje er for mye for et
ukesprosjekt, ser jeg på disse som en samlet problemstilling, men det ble mer oversiktlig for meg å
dele den i tre.
Den første problemstillingen tar for seg hvordan å opprette et romprogram i dRofus, dette er da det
første jeg begynner med i prosjektet, og er nødvendig både for meg og Lars Petter for at det videre
arbeidet skal fungere.
Videre til neste da er å skape en god informasjonsflyt mellom RIB og RIE, dette blir da hvordan jeg
skal klare å tilføre informasjon til disse rommene, som da Lars Petter skal dra nytte av i sitt arbeid.
Den siste problemstillingen retter seg inn mot hvordan jeg skal utforme min modell, hvordan jeg skal
opprette en god id struktur ved å benytte meg av det tverrfaglige merkesystemet til statsbygg. Dette
medfører også at jeg må sette meg inn i dette, forstå oppbyggingen og meningen med et slikt
system. Jeg har lest meg igjennom og lastet ned dokumenter i fra statsbygg sine hjemmesider om
TFM. Jeg tror at disse problemstillingene og måten jeg planlegger å jobbe på i dette prosjektet kan
relatere til hvordan jeg kommer til å jobbe videre i arbeidslivet.
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen gikk mye på å høste inn informasjon om Fossumhagen og
beskrivelse av hvordan vi så for oss at vi kunne løse oppgaven med dRofus. Jeg syns at det å velge et
prosjekt som Fossumhagen hvor vi kunne velge oss ut to forskjellige typer leiligheter, jobbe med de
forskjellige romtypene og fordele utover etasjene. Romtypene som blir viktige for oss blir da bad og
kjøkken, fordi her forekommer det sanitært utsyr som skal spesifiseres av Lars Petter.
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Fakta om Fossumhagen
Til prosjektbeskrivelsen har vi hentet ut informasjon om selve prosjektet som for øvrig er lokalisert
på Stovner i Oslo. All informasjon, fakta og bilder er hentet i fra nettsiden www.fossumhagen.no.

Bilde fra fossumhagen.no

Fremdriftsplan
Fremdriftsplanen har vi utarbeidet i sammen hvor vi har avtalt hvilke dager det skal gjennomføres
møter, utvekslinger og sammenstilling av arbeidet.

Jeg har i tillegg uthevet innleveringsfristene til eksamensperioden.
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Møte hos NOSYKO 23.05.12
Vi har i dag vært hos NOSYKO igjen, dette møte avtalte vi ved forrige møte, slik at vi etter oppstart av
eksamen kunne få litt veiledning og tips.
Vi gikk igjennom hvordan man starter et prosjekt, oppretting og endring av standardrom, tips om
hvordan vi burde bygge opp strukturen i prosjekt databasen. Vi fikk mye god veiledning på hvordan
lett kan navigere seg i dRofus og innad i de forskjellige undermenyene.
Vi gikk igjennom funksjoner om å generere ut lister til Excel, som igjen kunne importeres med ny
informasjon som gjør effektiviteten av arbeidet med romprogrammet utrolig bra. Dette er helt klart
råd og tips som vi drar veldig god nytte av i oppstarten.

Bildekilde: Lars Petter S. «i-Phone» @ NOSYKO i Oslo.
Vi fikk også vist frem våre prosjektbeskrivelser og problemstillinger, jeg syns vi fikk gode
tilbakemeldinger og det virket som om vi har gode forutsetninger for å gjennomføre et godt prosjekt.

Utarbeidelse av BIM retningslinjer
Vi har blitt enige om at vi skal lage et skriv som skal fungere som retningslinjer for dette prosjektet. Vi
ser det som unødvendig å utarbeide en BIM manual for denne oppgaven, men for at vi skal ha en god
plan og et godt samarbeid så vi det som nødvendig å utarbeide
disse retningslinjene. Vi har lagt til informasjon som dreier seg
om BIM modellen og informasjon om PSI.
I BIM modellen defineres det hvor origo skal være, hvordan ID
strukturen skal bygges opp, utveksling av modell filer og
gjennomføring av modellkontroll.
Under PSI har vi beskrevet litt om hvordan samarbeidet skal
foregå og hvordan vi utveksler diverse filtyper.
Vi har i tillegg tatt med som et eget avsnitt om tittelfelt, her har
vi satt hva som skal være med i tittelfeltet. Dette blir da felles
for begge to, uavhengig av tegneprogram og utforming av
tittelfelt.
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Oppstart med dRofus
Oppretting av eksamensdatabase
Under møte med NOSYKO ble det som tidligere nevnt opprettet et prosjekt på dRofus sin database,
som fikk navn «Eksamensoppgave Fagskolen».

Vi fikk så tilsendt en mail med innloggingsinformasjon per mail, vi måtte så laste ned programvare fra
dRofus sin hjemmeside.
Mail fra dRofus…

På hjemmesiden til dRofus fikk vi lastet ned den programvaren vi trengte, her fikk vi også tilgang til
forskjellige brukermanualer som var aktuelle for oss.
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Brukermanualene for generel bruk, BIM-IFC og TIDA.

I disse manualene står det mye nyttig informasjon om den generelle bruken av dRofus programvare,
men siden vi har god dialog med Ole Kristian i NOSYKO, har vi også muligheten til å forhøre oss med
han hvis vi står fast.

dRofus menyoversikt
Når man logger inn på dRofus får man en oversikt over de forskjellige arbeidsområdene man jobber i.
Det er i hovedsak de to første som jeg kommer til å jobbe mest i, men etter hvert i prosessen er det
mulig at det blir gjort arbeid i flere av områdene.
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Romoversikt
I dette rommet jobber man med å opprette rommene til prosjektet, man kan her velge å bruke
forhåndsdefinerte standardrom eller opprette rom etter behov.
Til venstre i bilde setter man opp oversikten over selve prosjektet man legger «funksjoner», det vil si
at man setter opp områder som rommene har tilhørighet til. Til høyre i bildet får man opp den
konkrete listen over rom som har lagt til i de forskjellige funksjonene, her får man da opp
romnummer, rom navn og det programmerte arealet som man har tildelt rommet. Når man videre i
prosjektet kobler disse rommene opp i mot en modell, vil man da få opp i neste fane prosjektert
areal, det som for eksempel arkitekten har tegnet. Man kan da på denne måten kontrollere modellen
på flere punkter.

I vårt tilfelle vil vi sette opp første funksjon som «leilighetskompleks», så vil da delfunksjonene bestå
av leilighetene i, første, andre og tredje etasje.
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Standardromoversikt
Her ligger det inne en liste over standardiserte rom som er utarbeidet av statsbygg, disse rommene
kan man ta utgangspunkt i og bearbeide informasjonen, slik at de inneholder den informasjonen som
trengs.
Til venstre i bildet ser standardrommene i fra statsbygg.

Oppretting av standardrom
Etter og ha kommet i gang med dRofus ser vi det at det ikke er mest effektivt å bruke de ferdige
standardrommene for å så redigere de, men å opprette egne standardrom etter de to forskjellige
leilighetene som vi skal jobbe med. Det vi har å jobbe med er en 3-roms type leilighet og en 4-roms
type leilighet. Planen vår da er og opprette standardrom for bad, kjøkken, stue, soverom osv., slik at
vi kan i de andre etasjene bare kopiere opp de rommene som er riktig etter type leilighet.
Det jeg begynner med er å finne frem tegningene som vi har fått utdelt fra AF Gruppen til prosjektet,
slik at jeg kan se hvilke romtyper og hvor store romarealene er.
Etter å ha sett litt på disse tegningene ser vi at det ikke er beskrevet noen romarealer, det er heller
ikke beskrevet hva slags type rom det er. Dette gjør da jobben med å lage standardrommene litt
tyngre enn det trenger å være, men vi bruker måleverktøyet i dwg vieweren å finner ut romarealene
på egenhånd. Det er beskrevet på tegningene at det finnes et skjema, hvis man ser på alle
rommstemplene er dette beskrevet. Dette skjema skal vi etterlyse i fra AF, men for å komme i gang
gjør vi denne jobben manuelt.
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Her jobber vi med å få ut romarealet manuelt.

For å få en god oversikt over arealene, printer vi ut tegningene over leilighetene.

Bildekilde: Lars Petter S. «i-Phone»
Dette tar litt tid, men da får vi en god oversikt over alle romarealene. Vi sjekker disse arealene opp
mot ilustrasjonstegningene på nettsiden til Fosssumhagen, fordi vi har sett at det står beskrevet der
arealene til hvert rom.

Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K

23

Men disse arealene stemmer ikke helt i forhold til underlagene, så vi bruker de tallene vi selv
kommer frem til, det er fordi at den modelleringen vi gjør vil være etter disse underlagene.
Her har Lars Petter laget en liste over alle romarealene!

Når vi oppretter våre standardrom gir vi dem navn FS.001 osv., FS står da for FagSkolen, i motsetning
til SB som da står for StatsBygg.
Her høyreklikker jeg og velger nytt standardrom, dette kommer da automatisk opp med SB som
navn, da er det igjen bare å høyre klikke og velge «endre». Jeg gir det rommet da navnet FS for
fagskolen, og setter nummeret til 1.

Slik jobber jeg videre med å opprette alle rommene som er i både 3-roms og 4-roms leiligheten.
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Her er da listen over standardrom som jeg har laget, siden man skulle legge til kvadratmeteren til
rommene så jeg det som nødvendig å legge til alle de forskjellige størrelsene av rommene. Etter å ha
gjort dette syns jeg selv at dette var en litt tungvind måte å gjøre det på, så effektiviteten rundt dette
må jeg forske mer på.
Rommene…

Arbeid i Romoversikt
Etter å ha laget standardrommene går jeg tilbake i arbeidsområdet romoversikt, her skal jeg da jobbe
med å opprette rommene i leilighetene og knytte de til standardrommene.
Jeg begynner med leiligheten i første etasje. For å opprette rom må man stå i den leiligheten man
skal ha rommene i, så klikke legg til rom.

Når jeg skal koble et rom til et standardrom må jeg høyre klikke på rommet gå under RFP, og velge
Standard RFP.
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Da får jeg denne boksen opp hvor man da finner riktig rom, merker og klikker «ok».

Romkjerneinformasjon
Når man jobber i romoversikt kan man velge å vise informasjon om romkjernen, der kan lese mer
nøyaktig informasjon om hva slags rom det er, man kan også her legge til ny informasjon. Når jeg
opprettet alle rommene, måtte jeg her legge til det programmerte arealet manuelt hver gang.
Dette fikk meg til å tenke litt på når jeg laget alle standardrommene etter forskjellige størrelser, jeg
så her at det var unødvendig og lage standardrom med programmert areal, når jeg allikevel måtte
legge det til på nytt her.

Under der hvor det står hva som er romnavnet, er det en nedtrekks meny som heter
«Rombetegnelse», men den var i alle tilfeller tom.
På møte med NOSYKO hadde vi fått tips i hvordan man la til og endret informasjon i disse vinduene,
så jeg ville prøve å tilføre informasjon til rombetegnelse slik at jeg kunne skille på rommene i dette
feltet. Det første rommet jeg vil gjøre noe med var kjøkkenet, her vil jeg da legge til i betegnelsen om
det er et kjøkken for 3-roms eller et for 4-roms.
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Jeg går under «prosjekt», og så «Romnavn»…

Her får jeg opp en oversikt over de rommene som er i listen, så her skal jeg da legge til en
rombetegnelse.

Jeg merker kjøkken, så høyre klikker jeg i feltet ved siden av og velger «legg til».
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Jeg får da opp en dialogboks hvor jeg kan legge til navn, her skriver jeg da «3-Roms». Da har jeg lagt
til dette i rombetegnelsen til rom type kjøkken, slik at jeg kan skille mellom kjøkkentypene her.
Legger til 3-Roms…

Her vises betegnelsen når man merker kjøkken i listen til venstre…

Når jeg da går tilbake i romoversikten og ser på romkjerneinformasjonen til kjøkken, kan jeg da velge
i nedtrekkmenyen til rombetegnelse, «3-Roms».

Slik kan jeg da gjøre på samtlige rom som har lik funksjon, men som for eksempel har forskjellig areal.
Så i stede for å opprette flere standardrom med lik funksjon, på grunn av størrelse, kan man benytte
seg av denne løsningen. I noen tilfeller hvor rommene har lik funksjon men hvor størrelsen er
betydelig forskjellige, kan det være greit å ha flere standardrom, da vil det mest sannsynlig bli en
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utstyrsliste med andre krav og andre tall i de forskjellige fagene. Man kan se dette på
standardrommene som er utarbeidet av statsbygg, de har for eksempel laget flere forskjellige kontor
rom etter hvor mange personer som skal oppholde seg i rommene. Det er også møterom som er
navngitt etter hvor mange personer som det er plass til, jeg viser her et eksempel på forskjellen
mellom et møterom på seks personer og et som har tretti personer.
Bildet viser møterom for 6 personer, og hvor under «Elkraft» at antall uttak er 12 stykk…

Bildet viser møterom for 30 personer, og hvor under «Elkraft at antall uttak er 36 stykk…

Så i disse tilfellene ser det ut som om det kan være mer oversiktlig å benytte seg av flere
standardrom med samme funksjonalitet. Jeg legger også merke til at ved disse standardrommene er
det ikke definert et programmert areal, slik som jeg forstår det er det fordi at dette kan variere, og at
det legges til når man oppretter rommet i arbeidsområdet «Romoversikt».
Så jeg kan så langt konkludere med at hvis man skal opprette flere standardrom med samme
funksjon, er det da mest hensiktsmessig og ikke definere det programmerte arealet.
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Første leilighet komplett med rom
Jeg har nå opprettet alle rommene som skal være i leilighet 1A i første etasje, og koblet dem til
standardrommene som jeg har utarbeidet.
Jeg skal nå jobbe videre med å legge til utsyr i standardrommene, slik at jeg kan knytte rommene i
«Romoversikt» til utstyrslisten.
Bildet viser her alle rommene i leilighet 1A, hvor alle rommene er knyttet til et
RFP(romfunksjonsprogram) standardrom…

Legger til ny funksjon
Før jeg går videre for å opprette utstyrsliste i standardrommene, velger jeg å legge til en ny funksjon
under «Leilighetskompleks». Vi syns at det blir mest oversiktlig å ha sjaktrommene under en egen
funksjon, fordi at slik som i dette prosjektet forekommer det at en av sjaktene i første etasje ikke har
tilhørighet til leiligheten i den etasjen, men til leiligheten i overliggende etasje.
Her har jeg lagt til «Tekniske rom – Sjakter» som en egen funksjon i prosjektet, så legger jeg til
«delfunksjoner» under med en egen etasje oppbygging…
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Utstyrsliste i Standardrom
Jeg skal nå begynne med å legge til utstyr i standardrommene. Jeg vil i hovedsak ta for meg enkel
informasjon om rommene, slik som beskrivelse, utforming/bygg, sanitær og elkraft. Til sanitær vil jeg
legge til alt som kreves av utstyr, slik at Lars Petter kan uthente den informasjonen og arbeide videre
ut i fra dette. Under fanen «elkraft» legger jeg kun til antall uttak som kreves i de forskjellige
rommene, dette så jeg som nødvendig for å kunne legge til informasjon i alle rom i leilighetene.
For å legge til utstyr merker man rommet, høyre klikker og velger «RFP».

Under RFP’en til rommet kan begynne å legge til utstyr i de forskjellige fanene, jeg jobber her med å
legge til utsyr på standardrommet «FS.004 BAD».
Dette er den fanen jeg legger til mest informasjon i, slik at Lars Petter har det som trengs til arbeid
med bad.
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Elkraft, informasjon om krav til uttak
Når jeg skal begynne med å legge til antall uttak i rommene, henvender jeg meg til Inge i BIM-I som
har bakgrunn som elektriker. Han hjelper meg å finne frem til riktig informasjon i NEK boka, her står
det hva som er kravene til elektriske installasjoner i bolig (NEK 400-8-823). Jeg får også et tips fra
Jonas Fjellstad om at det finnes et byggforsk blad som også tar for seg dette, jeg uthenter også
informasjon fra dette bladet.
I byggforsk bladet finner jeg en liten tabell, som inneholder akkurat den informasjonen jeg trenger
om krav til uttak, byggforsk henviser også til den samme informasjonen Inge hjalp meg å finne i NEK
boka.

Bildet viser tabellen jeg følger i fra byggforsk som henviser til NEK 400-8-823.

Her legger jeg til antall uttak på kjøkken, hvor jeg legger til en henvisning til NEK som begrunner det
antallet jeg har lagt til.
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Beskrivelse
Den første fanen i utstyrslisten er en beskrivelse av romtypen, her legger jeg jeg til en kort forklaring
på hva rommet skal brukes til, og hvor mange personer som normalt vil oppholde seg i rommet.

Vinduer og dører
Under fanen «vinduer og dører» kan man legge til informasjon om dører, typer og slagretning, på
vinduer kan man legge til om det er i yttervegg, om det er åpningsvindu, solskjerming og
brystningshøyde.

Slik som dette jobber jeg meg igjennom alle rommene, så det neste jeg skal gjøre er å gå tilbake i
arbeidsområdet «Romoversikt», og knytte rommene til utstyrslisten.
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Tilknytting av utstyrsliste
Jeg står nå i «Romoversikt og skal knytte alle rommene til standardrommenes utstyrsliste. Jeg merker
det rommet jeg vil knytte, høyre klikker og velger «Knytt til standard utstyrsliste».

Når alle rommene i leilighet 1A er tilknyttet en utstyrsliste, skal jeg jobbe med å få klart rommene i
de andre leilighetene.
Drag’n’drop
Siden leilighet 1A er tilsvarende lik som leilighet 3A kan jeg da kopiere rommene fra 1A og til 3A.
Dette kan da gjøres ved å merke hele listen og dra den over til der hvor man vil kopiere.
Her markerer jeg listen og drar den over til leilighet 3A…

Man får da spørsmål om man vil flytte eller kopiere, her velger jeg da og kopiere…
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Når dette er gjort ser man at nummereringen til rommene oppdaterer seg etter hvilken leilighet de
tilhører.

Relevante rom ferdig
Nå har jeg da opprettet komplett med rom i leilighet 1A og 3A, det neste jeg gjør da er å opprette
rommene bad og kjøkken i 4-Roms leiligheten i andre etasje.

Jeg venter med å opprette resten av rommene i denne leiligheten slik at jeg begynne med videre
arbeid, disse rommene var mest relevante for Lars Petter sitt arbeid. Planen min er da å begynne
med modellering i ArchiCAD, slik at vi kan sammenstille arbeide vårt i Solibri.

Refleksjoner rundt arbeidet så langt…
Jeg velger nå å reflektere litt rundt det arbeidet som er gjort. Jeg har nå jobbet med problemstilling
nummer en, nemlig det og «opprette et romprogram i dRofus». Jeg føler at jeg har gjort meg kjent
med prosessen for å lage en rom liste, hvor jeg har vært innom det å lage mine egne standardrom,
som jeg har fått bruk for til rommene som skulle brukes i leilighetene. Jeg har erfart hvordan det er å
tilpasse arbeidsområdene i dRofus, og føler at jeg kan navigere meg i programmet på en slik måte at
jeg er sikker på det jeg gjør.
Når det gjelder litt mer konkret det å opprette romprogrammet etter kravspesifikasjonene fra
byggherre, syns jeg det har vært en grei oppgave. Jeg har for det meste gått ut i fra dwg underlagene
for å opprette rommene, og spesifisert utstyrslisten. Selve dokumentet med kravspesifikasjonene har
blitt brukt i mindre grad enn underlagene, fordi her har det ofte blitt henvist til et romskjema, men
det har ikke vært til en stor hindring i å forstå hva som skulle være i rommene. Dette romskjema har
vi etterspurt og det vil jeg gå igjennom, og kontrollere opp i mot det som er utarbeidet så langt.
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Jeg kan konkludere med et svar på den første problemstillingen. For å opprette et godt romprogram i
dRofus etter kravspesifikasjonene fra byggherre, trenger man tilgang til utforming, funksjon,
beskrivelser og arealer av de rommene som finnes i prosjektet. Når man har denne informasjonen,
kan man da få en god oversikt over rommene, og man kan arbeide videre med å tilføre nyttig
informasjon om de involverte faggruppene.
Dette tar meg da videre til min neste problemstilling, det å skape en god informasjonsflyt mellom RIB
og RIV, altså meg selv og Lars Petter. Slik som jeg ser det har den første problemstillingen og den
andre mye sammenheng. Mens jeg har jobbet med å opprette det romprogrammet jeg var ute etter,
var jeg nødt til å fokusere på det å legge til riktig informasjon og funksjon i rommene. Måten jeg da
spesifiserte rom typene på, la til rette for at informasjonsflyten mellom RIB og RIV ikke skulle være
mangelfull. Jeg har i de aktuelle rommene tilført hva som kreves at RIV skal levere, og da med RIV sin
tilgang til romoversikten i dRofus, kan høste ut informasjon om hva som kreves i prosjektet.
Det er kanskje ikke helt riktig å si at det er RIB som står ansvarlig for at den korrekte informasjonen
skal tilføres i dRofus, dette kan være mer rettet i mot byggherre eller da entreprenøren som er
prosjektansvarlig. Det kan i mange tilfeller være at entreprenør og RIB er samme aktør i et prosjekt,
men i noen tilfeller er disse rollene skilt. I dette eksamensprosjektet tar jeg på meg ansvaret for å
være litt av hver av disse rollene, jeg går i starten inn som byggherre, hvor jeg da etterpå fungerer
som entreprenør som står til ansvar for utforming av bygget, og da videre i prosessen tiltaler meg
selv som RIB i forhold til informasjonsflyten i mot RIV.
Jeg velger ikke å konkludere med et svar til problemstilling nummer to enda, jeg syns det blir for
tidlig i prosessen. For at jeg(RIB) skal være komfortable med en konklusjon, vil jeg ha muligheten til å
drøfte frem en konklusjon sammen med samarbeidspartner Lars Petter Segerstrøm(RIV).
Neste steg i prosessen nå vil bli å jobbe med modellen til prosjektet, og i tillegg begynne å ta for meg
problemstilling nummer tre. Denne problemstillingen som da går mer på struktur og kontroll på
modellen, er noe jeg ønsker å forstå prinsippet av. Forhåpentligvis vil jeg komme frem til en
konklusjon på dette med tverrfaglig merking, og i hvilken sammenheng dette er mest hensiktsmessig
å benytte seg av.
Jeg ser på dette som et forskningstema for meg selv, og ser frem til å jobbe med dette videre i
prosjektet.

Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2012 Yassir A.G.F. 1BIM-K

36

Arbeid i ArchiCAD
Jeg har nå valgt å gå videre til modellering av leilighetene, slik at vi kan sammenstille vårt arbeid i
Solibri.
Oppsett av prosjektfil
Det første jeg gjør er og sette opp prosjektfilen, hvor jeg skal laste inn underlagene og legge til
prosjektinformasjon.
Malfil i ArchiCAD
Jeg har tidligere jobbet med å tilpasse malfiler til ArchiCAD, til denne typen modellering velger jeg å
bruke en malfil som jeg har tilpasset til mengde og byggemelding prosjekter. I denne filen har jeg
fjernet en del av mappestrukturen fra det originale, jeg har beholdt arbeidsmappene
«Byggemelding», «IFC», og «Arbeidstegning».

Selv om dette er en malfil for mengde og byggemelding, velger jeg å beholde arbeidsmappen for
«Arbeidstegningen», grunnen til det er fordi jeg ønsker og alltid kunne ha en hurtig tilgang til dette
oppsettet. Hvis jeg skulle ønske å generere ut enkle arbeidstegninger av prosjektet man jobber i,
uten å måtte åpne prosjektet på nytt i en annen malfil.
IFC arbeidsmappen er nødvendig, for å ha kontroll over oppsettet til de forskjellige IFC eksport
typene.
Her er arbeidsmappene i «View Map», som er akkurat det jeg trenger for denne typen modellering…

Prosjekt Info.
Jeg legger inn informasjon om
prosjektet ut i fra dwg
tegningene,
slik at den nødvendige
informasjonen kommer med på
tittelfeltet på tegningene.
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DWG underlag
Til dette prosjektet er det utlevert dwg underlag. Siden vi kun skal ta for oss tre leiligheter, blir det
ikke så mange underlag å legge inn i prosjektfilen, jeg velger for det å vise hvordan jeg gjør dette.
Før jeg begynner å laste inn tegningene, kopierer jeg original navnene fra underlagsmappen og lager
nye «Worksheets» i «Project Browser». Ved å kopiere på denne måten, kan man være helt sikker på
at det ikke blir noen misforståelser i hvilket underlag som brukes i prosjektet.
Her er alle underlagsnavnene kopiert over i «Worksheets» i ArchiCAD…

Når jeg har jobbet med å laste inn dwg underlag i ArchiCAD, bruker jeg funksjonen «Place External
Drawing». Når man har et høyt antall underlag som skal inn i prosjektet, kan det bli tungvint og hele
tiden måtte gå veien om «File – External Content – Place External Drawing» for hvert eneste
underlag. For å gjøre jobben litt mer effektiv har jeg opprettet en hurtigkommando for denne
funksjonen.
Her har jeg gått inn og opprettet hurtigkommando «Shift+P» for «Place External Drawing»…

ORIGO
Når alle underlagene er lastet inn, skal jeg flytte de slik at de er plassert riktig i forhold til det
forhåndsbestemte nullpunktet. Origo i dette prosjektet er bestemt etter et punkt som vi er helt sikre
på at ikke vil bli flyttet, nemlig utvendig hjørne sjaktvegg. Sjaktene spiller en sentral rolle i vår modell,
det er rommene hvor RIV skal modellere rørstrekket til bad og kjøkken.
Bildet viser hvor i modellen origo er plassert…
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Modellering
Jeg skal jobbe litt med modelleringen slik at vi kan sammenstille arbeidet vårt i Solibri, hvor vi da vil
kjøre en kontroll på plassering av modellene.
Jeg velger da å modellere dekken i hver leilighet, og lage utsparingene til sjaktrommene. Lars Petter
modellerer da et rørstrekk som skal gå i en av sjaktene, da kan vi enkelt kontrollere om plasseringene
av modellene er riktige.
Her er dekkene ferdig modellert med utsparinger…

Id merking med TFM
Som en del av min tredje problemstilling, skal jeg utforske bruken av det tverrfaglige merkesystemet
som er utarbeidet av Statsbygg. Jeg har diskutert dette med Ole Kristian hos NOSYKO, og om hvordan
dRofus er tilpasset for bruk av TFM.
Som jeg har forstått det er dette merkesystemet mest effektivt til merking av objekter, og kanskje
ikke like nødvendig på selve konstruksjonen til bygget. Mye av grunnen til dette, går på videre
forvaltning av informasjonen til for eksempel tekniske installasjoner. Hvor man kan enkelt høste ut
informasjon om plassering, system, og type, for og så kunne tilføre ny informasjon/dokumentasjon til
objektet.
Jeg vil allikevel benytte meg av TFM til merking av alle elementer i min modell, fordi jeg gjerne vil bli
kjent med oppbyggingen av et slikt merkesystem. Jeg har fått litt veiledning av Harald Onarheim til
hvor jeg skal finne informasjon om TFM, og snakket litt med han om hvordan han bruker dette aktivt
på Statsbygg prosjektet «National Museet».
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Informasjon om TFM
Jeg har lastet ned en «layout mappe» fra Statsbygg sin hjemmeside (www.statsbygg.no), som
inneholder en beskrivelse av det tverrfaglige merkesystemet, system og komponentkodeliste, og
noen eksempler på merking i forskjellige faggrupper.

Innledning fra beskrivelsen

For å oppnå optimal drift og vedlikehold av bygningene er det nødvendig å benytte en
tverrfaglig identifisering/systematisering av bygningsdeler og tekniske installasjoner innen
bygg og anlegg.
ID-nummersystemet omfatter de fysiske delene av bygningen og utendørsanlegg Enkelt
forklart betyr dette at byggets enkelte bestanddeler får en ”kode” som følger hvert enkelt
objekt som et slags ”personnummer” gjennom hele byggets levetid. Ved hjelp av dette
”personnummeret” kan man enkelt referere/henvise til det gjeldende objekt i tegninger,
beskrivelser, budsjett, regnskap, internkontroll og dokumentasjon for drift og vedlikehold.
Med utgangspunkt i et objektets ID skal man kunne identifisere dets lokalisering, system- og
komponentidentifikasjon.
ID nummerets hoved oppbygging:

+AAA=NNN.nnn-BBnnn
+AAA - Lokaliseringskode =NNN.nnn - Systemkode -BBnnn – Komponentkode
Lokaliseringskoden, oppgis av oppdragsgiver.
Systemkoden, er basert på bygningsdelsnummer (NS 3451:2009, tre-sifret nivå), samt et
løpenummer, (3-tre siffer).
Komponentkoden, består av 2-to bokstaver, samt 3-tre siffer. Bokstavkoden angir
komponenttype i henhold til TFM.
I TFM inngår to lister, en for systemkoder (etter NS3451:2009) og en for komponentkoder.
Når man skal finne frem i TFM benytter man den faglige betegnelsen på komponenten som
søkeord. Fordi slike betegnelser kan variere noe er det lagt inn flere alternative søkeord.
Det vil ofte være behov for å skrive både system- og komponent-leddet i ID-nummeret på
tegninger. Dette gjelder først og fremst plantegninger. På skjemaer må systemkoden komme
frem i tittelfeltet og komponentene kan derfor merkes kun med komponentleddet. Det skal
skrives så mye på tegningen at ID-nummeret er entydig.
Fysisk merking er ofte påkrevet for de tekniske fagene. For andre fag blir behovet minimalt.
Behovet for identifikasjonsnummer i skriftlige dokumenter er lik for alle fag.

All informasjon om TFM er innhentet fra Statsbyggs nettside: www.statsbygg.no
PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)
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Eksempel på merking av «Bygning» i fra beskrivelsen

Oppbygging av ID-nummersystemet
ID-nummersystemet er bygget opp av tre hovedelementer som kan benyttes enkeltvis eller
samlet. Her er et eksempel:
+194=244.001–DI001T
Dette er et identifikasjonsnummer (heretter kalt ID-nummer). Eksempelet refererer til en
innerdør (-DI001) i bygg med byggnummer 194.
Nedenfor tar vi fortløpende for oss de enkelte hovedelementene i eksempelet vårt.
2.1.1 Lokalisering
+194=244.001–DI001T
Denne delen av eksempelet viser til objektets lokalisering. Lokalisering angis på et
overordnet nivå, for eksempel bygg eller område. Oppdragsgiver definerer
lokaliseringskoden på bygget. For eiendommer som Statsbygg forvalter hentes byggnummer
fra Propman.
For å kunne bruke lokaliseringskoden alene benytter vi tegnet + (indikator) for å markere at
her er det lokalisering vi referer til.
2.1.2 System
+194=244.001–DI001T
Systemnummeret er bygget opp av bygningsdelsnummeret fra NS 3451:2009 og et
løpenummer:
Bygningsdelsnummer: =244 (Innervegger/vinduer, dører, foldevegger). Løpenummer: .001.
Settes i stigende rekkefølge fra 001 til 999. Avhengig av byggets kompleksitet og størrelse er
det mulig å bruke dette løpenummer til å gruppere ulike hovedtyper av f.eks. dører eller skille
mellom forskjellige entrepriser.
For å kunne referere til systemnummeret alene benytter vi tegnet = for å markere at her er det
system vi referer til.
2.1.3 Komponent
+194=244.001–DI001T
De første to bokstavene, DI, angir komponent type i henhold til TFM. I vårt eksempel
refererer DI til ”Dører Innvendig”. Disse to bokstavene vil forekomme i ID-nummeret til alle
vanlige innvendige dører av ulikt materiale. Tallene etter bokstavene i vårt eksempel 001, er
et løpenummer for å skille de ulike dørtypene.
2.1.4 Typeunik
+194=244.001–DI001T
Bokstaven T i slutten av ID-nummeret angir at komponenten er TYPE–unikt. Det vil si at
komponenten forekommer mer enn 1- en gang og ikke er elektrisk koblet.

All informasjon om TFM er innhentet fra Statsbyggs nettside: www.statsbygg.no
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TFM merking i modellen
På møte med Ole Kristian diskuterte vi hvor jeg burde legge til TFM koden i ArchiCAD for at dRofus
skal gjenkjenne merkingen. I innstillingene til et element i ArchiCAD har man et eget felt for selve id
navnet, her fyller jeg inn det som blir «Komponentkoden» i TFM merkingen.
Når man tar inn en IFC i dRofus, leser programmet informasjon i fra feltet under «Ifc Properties» som
heter «Reference (Pset_SlabCommon)», så i innstillingene i ArchiCAD fyller jeg inn hele TFM koden i
dette feltet.
Her merker jeg et av dekkene med TFM kode i feltet «Reference (Pset_SlabCommon)», øverst i bildet
ser man komponentkoden i selve id feltet…

IFC
Slik merker jeg alle dekkene før jeg skal lage den første IFC filen.
Jeg velger så å generere ut en IFC fil for DDS-CAD VVS, etter som det er det RIV bruker.
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Byggeweb
I dette prosjektet er dette prosjektet som nevnt tidligere, opprettet på Byggeweb. Det er da bestemt
i BIM retningslinjene at det skal utveksles modell filer over Byggeweb.
Jeg har opprettet egne undermapper på ARK og RIV, hvor da IFC filene kan legges.

Når jeg laster opp filen til byggeweb, legger jeg til nødvendig filinformasjon…

Jeg sender en e-post varsel til Lars Petter(RIV), med beskjed om fil opplasting og at det finnes egne
mapper for IFC…
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Sammenstilling i Solibri
Etter en liten forsinkelse av IFC fra RIV modellen er vi nå klare for en sammenstilling i Solibri, hvor vi
da skal sjekke plasseringene til modellene.
Laster ned IFC RIV fra Byggeweb…

Her er begge modellene åpnet i Solibri, man ser rørstrekket som går igjennom sjaktutsparingen…

For å kontrollere plassering og høyde av rørstrekket i forhold til mine dekker, vet jeg at nullpunktet
som begge har forholdt seg til, ligger på overkant dekke i første etasje.
Her sjekker jeg først dekkets lokaliseringsinformasjon i «Info» boksen…

Så sjekker jeg rørstrekket på samme måte…
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Det neste jeg kontrollerer her om røret faktisk ikke kommer til å kollidere med dekke eller sjaktvegg…

På bildet ser man hvordan jeg har målt avstanden fra røret og til kanten av dekke, avstanden her kan
ikke bli mindre enn 100mm, fordi tykkelsen på sjaktveggen vil bli 95mm (denne veggtykkelsen er i
forhold til underlaget).
Dette er da det som blir kontrollert i Solibri denne gangen, og resultatet var vellykket. Nå kan jeg
jobbe videre med modellen, som jeg senere vil ta inn i dRofus og koble sammen informasjonen fra
ArchiCAD og dRofus.

Romskjema Fossumhagen
Som tidligere nevnt er det ofte i kravspesifikasjonene en henvisning til «Romskjema», Lars Petter
sendte mail til Inge Handagaard i AF gruppen angående dette. Vi har nå fått tilsendt dette
romskjema. Etter å ha lest igjennom dette ser jeg at det er en generell beskrivelse på utforming av
rom, her står det spesifisert hva slags overflater som skal på gulv, vegger og tak. Det er også
spesifisert i forhold til sanitær og elektro hva som skal av utstyr i de forskjellige rommene. Så dette
romskjema var nyttig å kunne få se igjennom, jeg ser at den informasjonen jeg har lagt til i
utstyrslisten i dRofus, stemmer bra med for eksempel antall stikkontakter som er beskrevet i
romskjema.

Pinsejobbing hos BIM Consult
Siden det er pinse, og skolen er stengt var Lars Petter og jeg så heldig at vi fikk bruke kontoret til BIM
Consult disse helligdagene Bildekilde: Lars Petter S. «i-Phone» @ BIM Consult i Oslo.
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Videre modellering i ArchiCAD
Jeg skal nå fortsette med modelleringen i ArchiCAD, planen er da å modellere ferdig vegger, dører og
vinduer. Hvis jeg føler at jeg har tid til det, vil jeg bruke objekt biblioteket i ArchiCAD til å sette ut
utstyr på bad og kjøkken.
Modellering vegger
Jeg starter med å modellere vegger etter underlagene, jeg ser fort at det er en del unøyaktige og
forskjellige veggtyper. Det forkommer i flere tilfeller forskjellige tykkelser på samme typer vegg, og
en del unøyaktige tilslutninger. Med tanke på formålet til min prosjektoppgave, gjør jeg
modelleringsjobben min på enklest mulig måte. Jeg velger meg ut en type vegg til de forskjellige
veggene jeg skal modellere, jeg velger en tykkelse for yttervegg, leilighetskillevegg, bad, kjøkken,
sjakt, og vegger mot gang/soverom.
Her ser man noen eksempler på at det er unøyaktige underlag, jeg velger som sagt og ikke bruke for
mye tid på dette.
Bildet viser at det er forskjellige tykkelser på vegg mot bad…

Bildet viser her unøyaktige tilslutninger mot leilighetskillevegg…
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Det mellomrommet som man ser i mellom baderoms vegg og leilighetskilleveggen, er mest
sannsynlig på grunn av at dette badet skal komme levert som en baderoms modul. Dette er ikke noe
jeg kommer til å jobbe videre med, jeg modellerer etter underlaget og fokuserer på romarealene til
de rommene som er viktige i vårt prosjekt.
Når det gjelder ytterveggene ser jeg at det beskrevet en del forskjellige veggtyper, med forskjellige
tykkelser. Dette ser jeg at er meningen og at det ikke er en tegnefeil i fra arkitekten.
Jeg vil forholde meg til en tykkelse også her, jeg bruker samme type vegg som jeg bruker i første
etasje, i de andre to etasjene. Hadde tema for prosjektet vært mengdeberegning og kalkulasjon, ville
jeg fokusert på å modellere mer nøyaktig etter hva som er beskrevet. Jeg mener selv at det for meg å
benytte meg av en type yttervegg, er godt nok for min prosjektoppgave.
Modellmanual
Siden at i oppgaveteksten til eksamen, står det at vi skal i tillegg til prosjektet lever en IFC modell for
kalkulasjon, vil jeg utarbeide en modellmanual som inneholder elementene jeg bruker i modellen.
Jeg har i tidligere arbeid jobbet med å utarbeide en slik manual, og jeg velger å bruke det samme
oppsettet på manualen for dette prosjektet.
Bildet viser hvilken informasjon man kan finne i manualen, her har man en kort typebeskrivelse,
systemkoden(Lag), id/navn, og fargekode som elementet har i modellen…

Denne modellmanualen vil følge med IFC modellen ved leveranse, og som beskrevet øverst i
manualen, er elementer som er merket med rødt i kolonne «B» benyttet i modellen.
Modell komplett med vegger
Da er modellen komplett med innervegger og yttervegger, jeg vil så eksportere modellen som en IFC,
slik at jeg kan ta den med på neste fremdriftsmøte med NOSYKO.
Videre modellering vil bli dører og vinduer.
Her er modellen med de tre leilighetene…
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Møte hos NOSYKO 29.05.12
Vi har nå vært på et nytt fremdriftsmøte med Ole Kristian hos NOSYKO, hvor Lers Petter og jeg har
diskutert hvert vårt tema. Lars Petter ønsket å prate om hvordan han på best mulig måte kunne
tilføre informasjon til dRofus, slik at informasjonsflyten mellom RIV og andre faggrupper kan bli
nyttig.
Jeg ville ta opp det med å importere IFC, eventuelt tilføre informasjonen i fra dRofus og inn i min IFC
modell. Jeg hadde til dette møte gjort klar en IFC modell som inneholdt alle vegger i bygget. Jeg
hadde i tillegg jobbet med å tilegne alle veggene en TFM kode, og jeg ønsket da å kunne få hjelp til å
se om dRofus kunne gjenkjenne denne informasjonen.
Lars Petter kom frem til en god måte å tilføre informasjon i dRofus, gjennom bruken av utstyr og
artikler. Han skal jobbe med å opprette en baderoms modul, som han skal spesifisere VVS
installasjoner.
Her diskuterer Lars Petter og Ole Kristian mulighetene ved tilføring av informasjon i dRofus…

Jeg fikk en generell innføring i det å importere IFC, vi brukte da min IFC modell, hvor vi så på hvilken
informasjon som fulgte med filen.
Jeg hadde fra ArchiCAD lagt en TFM kode under «Ifc Properties» og på for eksempel vegger,
«WallCommon.Reference». Denne informasjonen fant vi igjen i importen av min modell, og selve id
merkingen(navnet) til elementet kom tydelig frem. For å finne TFM koden var det noen justeringer i
oppsette på hvilken informasjon som vistes, dette vil jeg da få hjelp til av Ole Kristian hvis jeg stod
fast på dette senere. Dette var da enda et vellykket møte, også det siste for prosjektet.
Her ser jeg og Ole Kristian på det å importere IFC modell i dRofus…

Bildekilde: Lars Petter S. «i-Phone» @ NOSYKO i Oslo.
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Dører og vinduer
Jeg jobber nå med å ferdigstille modellen, og det som står igjen er dører og vinduer. Jeg vil også her
fokusere på det å få med TFM merkingen av dører og vinduer.
Når det gjelder dimensjonene på dørene er de spesifisert i dRofus i forhold til underlagene, det står i
tillegg beskrevet i kravspesifikasjonene at det er krav til universell utforming. Jeg har også lagt til i
utstyrslisten i dRofus at det skal være terskelfrie dører, slik at leilighetene tilfredsstiller kravene til
livsløpsstandarden.

Alle dør og vindustypene vil i tillegg bli utarbeidet i modellmanualen!
Dører
Jeg går igjennom underlagene for å se hva slag type dører som er benyttet, jeg ser at alle dørene har
egen id merking på tegningene. Jeg skriver ned id og størrelse på dørene, slik at jeg kan utarbeide
dette i manualen.
Her ser man dørene i underlaget er merket med id og modulmål, jeg velger og ikke ta på meg jobben
med å ta med lydkravet eller annen informasjon.

Her fører jeg inn alle dørene i manualen med riktig id, modulmål og systemkode…
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TFM kode på dører
For at jeg skal få riktig TFM kode på dørene, må jeg slå opp i pdf dokumentet jeg har lastet ned fra
Statsbygg sin nettside (www.statsbygg.no).
I dokumentet om tar for seg systemkodene i TFM merkingen, finner jeg under «Tabell 2-Bygning»
hvilket nummer som gjelder for dører og vinduer i både yttervegg og innervegg.

Her ser man systemkoden for dører og vinduer i yttervegg…

Videre på tabellen finner jeg da systemkoden for dører og vinduer i innervegg…

Jeg begynner da å sette ut dørene i første etasje, jeg tilegner dørene TFM koder på samme sted som
jeg gjorde med dekker og vegger.
Her er dør «VD05» (balkongdøren), hvor jeg begynner med lokasjonskoden, så systemkoden, og til
slutt komponentkoden, som da er det samme som id.
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Som jeg beskrev tidligere så har jeg spesifisert i dRofus at leilighetene skal ha terskelfrie dører, på
grunn av krav til livsløpsstandard. Jeg har valgt å gjøre dette på innerdørene, for og da se om det
kommer klart frem i dRofus at ikke alle dørene har dette.
Her har jeg da valgt ikke å ta med terskel på dørene…

Her er også TFM merkingen av en innerdør i første etasje, her har jeg også tatt med under IFC
Properties at døren er «Handicap Accessible»(TRUE)…

Vinduer
Jeg fortsetter på samme måte som med vinduene som med dørene, jeg skriver ned id merkingen og
modulmålet.

Dette utarbeider jeg da også i modellmanualen…
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I dRofus har jeg fylt i utstyrslisten at det skal være åpningsvinduer, jeg har her med vilje latt et av
vinduene bli fast(V33).
Bildet viser fra dRofus, hvor det huket av for at det skal være åpningsvinduer…

TFM kode på vinduer
Som jeg viste tidligere med systemkoden for dører og vinduer, blir det på samme måte jeg merker
vinduene. Med informasjonen fra «Tabell 2-Bygning», i fra statsbygg sin dokumentasjon på TFM
merking, og merkingen av vinduene i underlagstegningene.
Her er et eksempel på merking av et vindu i første etasje…

All informasjon om TFM er innhentet fra Statsbyggs nettside: www.statsbygg.no
PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)
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Komplett modell
Jeg har nå gjort meg ferdig med vinduer og dører i modellen, dette har vært mer tidkrevende enn jeg
hadde regnet med. Med min bruk av TFM merkingen hvor jeg har spesifisert alle elementer etter
lokasjon og type, har tatt mer tid enn hva som er effektivt. Dette har også vært litt av hensikten min,
hvor jeg har ønsket å sette meg inn i dette merkesystemet og fått erfart hvordan det er bygd opp.
Jeg ser nå på modellen som en komplett modell når det gjelder selve utformingen, men det er
fortsatt mye mer jeg kunne ha tilført modellen, slik som soner og innredning til bad og kjøkken. Jeg
vil nå forsøke å sette meg inn i import av IFC i dRofus, hvor jeg da vil fokusere på å kunne få frem
TFM merkingen jeg har jobbet med i ArchiCAD.
Bildet viser modellen komplett med de store massene…

Import av IFC i dRofus
Jeg har nå en modell som inneholder TFM koder, og består av en utforming som skal sammenstilles
med romprogrammet som er utarbeidet i dRofus. Etter det siste møte med NOSYKO, har jeg fått en
kort innføring i hvordan man importerer IFC til TIDA i dRofus. TIDA(teknisk informasjonsdatabase) er
arbeidsområdet i dRofus som tar for seg å kravspesifisere tekniske systemer og komponenter i bygg.
Det er i dette arbeidsområdet at dRofus håndterer TFM nummere, jeg vil kun fokusere på det å ta inn
en IFC og ikke utforske TIDA i noen større grad enn dette.
Første import forsøk
Jeg går til prosjektmenyen i dRofus og velger, «dRofus» - «IFC» - «TIDA IFC Import»…
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Jeg har her koblet IFC modellen inn i TIDA, og det første man kan se, er at alle vegger ligger under
«242 Ikke bærende innervegger». Jeg har dobbelt sjekket dette i modellen i ArchiCAD, og der ligger
alle veggene i riktige lag.

Det samme gjelder dører og vinduer, alle har lagt seg inn under systemkode 244, som er koden for
innervegger.

Dekkene som jeg har modellert, ligger originalt under samme lag i ArchiCAD, og har dermed kommet
riktig inn i dRofus.
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Soner i ArchiCAD
Jeg går tilbake i ArchiCAD for å sette ut soner i bygget, jeg vil ha med dette inn i dRofus for å kunne
se koblingen til alle rommene.
Når jeg skal navngi og id merke sonene i ArchiCAD, bruker jeg romnummeret som er definert i
romoversikten i dRofus. Da får jeg og oversikt over hvilken sone som er hvilket rom, og
forhåpentligvis vil da dRofus klare å koble rommene fra modellen etter id merkingen.
Her tar jeg romnummeret og navnet fra dRofus og…

legger det informasjonen til i ArchiCAD…
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Jeg ser at det blir noen avvik i romarealene når jeg setter ut sonene, grunnen til dette er mest
sannsynlig fordi vi manuelt hentet ut arealene fra unøyaktige underlagstegninger.
Her ser man avviket på kjøkken og stue, hvor det er prosjektert åpne løsninger.

Resten av rommene som ikke var prosjektert som åpne løsninger stemte bra med arealet fra dRofus.
Oppretter rom i dRofus etter soner i ArchiCAD
Når jeg arbeidet med å opprette rom i dRofus tidligere, lagde jeg kun bad og kjøkken i andre etasje,
for at vi skulle kunne jobbe videre mot sammenstilling i Solibri. Så når jeg nå skal sette ut sonene i
andre etasjen som enda ikke er opprettet i dRofus, bruker jeg da romarealene jeg får av sonene til å
opprette rommene.
Her er alle sonene satt ut i ArchiCAD, hvor jeg da har navngitt dem etter hvordan jeg har tidligere
navngitt rom i dRofus…
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Jeg oppretter så rommene i dRofus og enkelt fører inn riktig areal…

Jeg syns at på denne måten er det mer oversiktlig og effektivt, når man skal opprette en romoversikt
i dRofus. Så hvis man har tilgang til underlag og skal modellere en viss type rom, er dette en enklere å
modellere først rommene med soner, så opprette rommene i dRofus slik som jeg har gjort det her.
Skal man da modellere et større bygg hvor det forekommer mange like rom, er det mange gode
funksjoner i både dRofus og ArchiCAD for å kopiere ut rom effektivt.
Som jeg tidligere nevnte har jeg her brukt romnummeret i dRofus som id i ArchiCAD…

Import av IFC med soner
Etter å ha generert ut en IFC med soner fra ArchiCAD, skal jeg nå importere på nytt inn i
dRofus(TIDA). Jeg ser at alle vegger og da alle dører og vinduer fortsatt er under systemkoden for
innervegger, men jeg velger å gå videre for å se på romoversikten. Når jeg nå har lagt til soner i
modellen, skal jeg forsøke å synkronisere sonene fra modellen og med rommene i dRofus.
Jeg ser at når får man får inn rommene fra modellene, legger alle seg etter hvilket plan de er
modellert i.
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Romnummeret som blir tildelt rommet i dRofus er det automatiske nummeret som sonene får i
ArchiCAD

Jeg prøver meg på det å synkronisere rommene i dRofus med modellen for å se om det blir opprettet
en kobling her.

Selv om jeg får opp et IFC ikon ved rommene, får jeg ikke opp noen direkte kobling mellom modellen
og romoversikten.

Bildet viser her rommene fra modellen som ikke er koblet med romlisten i dRofus, jeg forsøker å kjøre
en synkronisering…
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Bildet viser her alle rom etter synkronisering, og at prosjektert areal fortsatt er tomt…

Prosjektert areal er fortsatt tomt, denne jobben med å få til en korrekt kobling, går utover hva jeg
har mulighet til å jobbe med i den tiden jeg har igjen av min eksamensperiode.
TFM koder i IFC
Når IFC filen er inne i TIDA, finner jeg igjen de TFM kodene jeg har lagt til i ArchiCAD. Jeg har snakket
med Ole Kristian på møte, om hvordan man kan få frem dette tydligere ved import av IFC, men dette
krever en del forsking og arbeid jeg må se meg nødt til å ikke begi meg ut på i denne omgang.
Her ser man at under IFC informasjonen til elementet, i dette tilfellet dører, kan man lese TFM koden
jeg har tilført under «Pset_DoorCoommon.Reference»

Så jeg kan konkludere med at det er mulig å tilføre denne informasjonen i ArchiCAD slik at den kan
leses inne i dRofus, men om jeg har lagt den til på et hensiktsmessig sted, for bli med senere
utforsking av programmet.
Jeg vil også ta dette videre etter eksamen, med tanke på at det er aktuelt for meg i min fremtidige
stilling hos BIM Consult, som da deltar på prosjekter hvor dRofus og TFM koding blir brukt.
For å avslutte mitt arbeid med IFC i dRofus, lager jeg en IFC fil som inneholder alle de programmerte
rommene jeg har laget tidligere.
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Her er alle rommene fordelt ut etter romlisten i dRofus…

Jeg lagrer så dette som en IFC fil, som jeg da åpner i Solibri…

Etter som jeg har skjønt det, kan man videre åpne denne IFC filen i ArchiCAD og tilpasse disse
rommene, som nå er definert som soner, og da lage en komplett modell med all informasjon om
rommene fra dRofus.
Dette ser jeg på som en egen problemstilling, og jeg hadde ikke mulighet til å begi meg ut på dette,
med tanke på at hensikten min med denne oppagven var å få en viss erfaring med dRofus
programmvare. Jeg har fått erfare hvordan det er å jobbe imot en annen fagruppe i dRofus. Jeg har
også fått satt meg inn i det tverfaglige merkesystemet til Statsbygg, og forstått tankegangen rundt
dette.
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Tegninger
Jeg skal utarbeide noen tegninger som vil fungere som en romoversikt, de skal da bestå av
plantegninger med nødvendig informasjon. Jeg ser ikke hensikten med å utarbeide tegninger som
illustrerer noe annet en dette, snitt og fasadetegninger utgår i dette prosjektet.
Jeg plasserer en plantegning av hver etasje på hver sin «layout», hvor jeg målsetter utvendig
byggmasse. For at det skal bli best mulig oversikt over hvilke rom som er i leiligheten, plasserer jeg et
lite romskjema ved siden av på arket.
Dette skjema har jeg tilpasset slik at det kun inneholder, romnummer, funksjon, høyde UK himling,
areal, og ID.

Her er både tegning og romskjema plassert på «layout»…
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Tittelfelt
Jeg har i min malfil et eget tilpasset tittelfelt, som inneholder det som vi selv har satt krav til i
prosjektet, i henhold til «BIM Retningslinjene».

Jeg ser meg nå som ferdig med arbeidet i både dRofus og ArchiCAD, det siste jeg gjør er å samle
sammen modell filene, ArchiCAD, IFC, og Solibri fil, det er det jeg tar med i sluttleveransen i
prosjektet. Solibri filen vil bestå av siste utgave både ARK og RIV.
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Oppsummering - Refleksjoner
Jeg vil først si i denne oppsummeringen, at det har vært et utrolig interessant prosjekt, det at vi har
hatt muligheten til og utforske et helt nytt program, har gitt meg mye nyttig erfaring. Dette er noe
jeg også ønsket å begi meg utpå, fordi jeg har sett at dette med «informasjon» i ordet BIM, spiller en
viktig rolle ute i næringslivet. Vi startet med ganske blanke ark hvor da våre problemstillinger skulle
omhandle forholdsvis enkle oppgaver, men da ta for seg det mest grunnleggende i dRofus. Jeg med
mine tre problemstillinger, hvor de to første tok for seg to av stegene i måten man begynner arbeidet
på i dRofus. Den tredje problemstillingen omhandlet da et tema som ikke direkte var rettet mot
dRofus, men er et tema som relaterer til mye av strukturen til informasjonsbehandlingen i
programmet.
Jeg syns at fra og med starten av prosjektet har jeg lært mye om det jeg har jobbet med, vi fikk god
starthjelp og kom fort i gang med oppgaven. Jeg må innrømme at jeg slet litt i starten med og se
effektiviteten i det vi gjorde, men dette endret seg underveis i prosjektet. Jeg fikk mer og mer
forståelse for programmet, og jo mer jeg forstod, jo mer hadde jeg lyst til å gjøre i prosjektet. Dette
skapte litt problemer for meg, på den måten at arbeidet jeg tok på meg ble mer omfattende enn det
det hadde trengt å bli. Jeg må si at jeg på et tidlig punkt i prosjektet, kunne begynne å konkludere
med fullverdige svar på problemstillingene. Dette har jeg da valgt å vente med til slutt, hvor jeg da
skal gi en samlet konklusjon på oppgaven.
Det har vært utrolig givende å ha kontinuerlig kontakt med en ekstern kilde i perioden, denne støtten
hadde vi ikke klart oss uten på en slik oppgave. Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet mellom Lars
Petter og meg, han er en som har veldig god struktur i arbeidet sitt, og har utført dette prosjektet på
en bra måte. Lars Petter har tatt ansvar for å skrive møtereferater, og vært en god støttespiller
gjennom hele perioden.
Tema for dette prosjektet var for oss, «Samhandling og prosess med BIM». Som jeg ser det har
fokuset rundt samhandling og prosess dreid seg mest om «I’en», det har ikke vært så mye fokus
rundt bygget og modellen, men for min del er det faktisk «I’en» som burde stå i fokus fra og med
starten i et BIM prosjekt.
«Hva er «B’en» og «M’en» uten «I’en»?
«En Bygnings Modell som du mest sannsynlig kommer til å prosjektere fra «scratch»
Hvis man setter seg inn i tankegangen til dRofus tidlig i et BIM prosjekt, hvor man fokuserer på å
tilegne modellen informasjon og dokumentasjon. Som da i hele byggets levetid vil være tilgjengelig i
form av en modell, kan man da for eksempel gjøre en rehabiliteringsjobb mye mer tidsbesparende og
effektiv for en hver entreprenør.
Jeg kan med sikkerhet si at det er mye nyttig man kan høste ut av en tidligfase tankegang, på og
berike prosjektet med så mye informasjon som mulig, slik at alle aktører kan spille en viktig rolle i
prosjekteringen. Med dRofus er det først og fremst byggherre og entreprenør som tar i bruk
programmet i starten av prosjekteringen, så når grunnlaget for prosjektet er satt opp vil dem da
involvere andre faggrupper, som kan spesifisere sin egen prosjektering til en felles database. Denne
informasjonen er da loggført automatisk i dRofus, slik at for eksempel entreprenør kan til en hver tid
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uthente denne informasjonen i form av rapporter. Dette er noe vi også har gjort mulig i vårt prosjekt,
det går da mer på arbeidet til Lars Petter, han har tilført prosjektet spesifisering og dokumentasjon
på hva han har tilført prosjektet. Denne informasjonen kan jeg da få oversikt over ved enkle grep,
dette beviser da muligheten for god informasjonsflyt, noe som var en del av min andre
problemstilling. Jeg vil også komme litt mer inn på dette når jeg skal skrive en samlet konklusjon på
problemstillingene.
Selv om dette har vært et omfattende prosjekt, og mye nytt å sette seg inn i, er jeg fornøyd med det
jeg selv har gjort. Dette prosjektet har gitt meg en god start på utforskingen av dRofus og en god
forståelse for TFM merking.

Konklusjoner og svar på problemstillingene
Jeg vil nå på best mulig måte beskrive mine konklusjoner, og svare på mine tre problemstillinger.

Problemstillingene
«Hvordan opprette et romprogram i dRofus etter kravspesifikasjoner fra byggherre?»
«Hvordan skape god informasjonsflyt mellom RIB og RIV, ved bruk av dRofus
romfunksjonsprogram(RFP)?»
«Kan jeg benytte meg av statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem(TFM) til å opprette en god ID
struktur i modellen?»

Konklusjon og svar
Den første problemstillingen har jeg ved tidligere anledning gitt en forholdsvis grundig konklusjon
på, men vil her gi et mer konkret svar.
Før jeg fikk utdelt eksamensoppgaven hadde jeg tenkt på denne problemstillingen, og jeg håpet at
det kunne være en bra innledning til prosjektarbeidet. Når vi fikk utdelt oppgaven utarbeidet jeg
denne samt de tre andre. Jeg begynte å gå igjennom dokumentene som ble utlevert til det prosjektet
vi valgte, men så at det ikke fulgte med noe som helst dokumentasjon, annet enn dwg underlag. Jeg
tok da første dagen en telefon til AF som hadde levert prosjektet til eksamensoppgaven, og
etterspurte kravspesifikasjonene, og dagen etter fikk vi tilsendt dette. Da hadde jeg et godt grunnlag
for å begynne på denne problemstillingen.
«Så hvordan oppretter man et romprogram i dRofus etter kravspesifikasjonene fra byggherre?»
Man trenger tilgang til prosjektets dokumenter, beskrivelser på utforming, funksjon, og gjerne
spesifikasjoner om produkter og artikler. Bekrivelse på utforming kommer da gjerne i form av
underlag, og da er det vanlig at det er beskrevet romareal og funksjon, da kan man komme godt på
vei til å opprette et romprogram i dRofus. Det burde være en god dialog mellom byggherre og
entreprenør, i et prosjekt hvor man skal i tidlig fase opprette et romprogram.
Jeg føler at med den informasjonen jeg klarte å innhente fra prosjektet, så fikk jeg til det
grunnleggende med å opprette et romprogram.
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Den andre problemstillingen var da et videre arbeid i fra problemstilling nummer en, hvor jeg skulle
utforske hvordan man kunne skape god informasjonsflyt mellom RIB og RIV ved bruk av dRofus
romfunksjonsprogram(RFP).
«Så hvordan skape god informasjonsflyt mellom RIB og RIV ved bruk av dRofus RFP?»
For at jeg skulle klare å få konkludert med noe til denne problemstillingen, var jeg nødt til å få
gjennomført den første problemstillingen. Jeg brukte da romprogrammet til å opprette spesifikke
krav i rommene, slik at RIV kunne hente ut denne informasjonen og utarbeide/prosjektere etter disse
kravene. Det er da viktig at de kravene er forståelige og kan enkelt leses av RIV, dette er en styrke i
dRofus, hvor man lett og oversiktlig kan generere ut tilpassede lister, med den informasjonen man
måtte trenge.
Så etter at RIV hadde hentet ut denne informasjonen, og prosjektert det som det var stilt krav til, fikk
vi bevis på at informasjonsflyten mellom RIB(byggherre/entreprenør) og RIV, kan med kjennskap til
dRofus RFP, være veldig god.
Det RIV gjorde etter å ha prosjektert ferdig var å tilføre informasjon og dokumentasjon inn i dRofus,
som da ble loggført automatisk. Denne loggen kan da RIB(byggherre/entreprenør) skrive ut, noe jeg
har gjort i dette prosjektet og som jeg leverer som vedlegg i denne rapporten.
Denne dokumentasjonen inneholdt da produktbeskrivelser og FDV dokumenter, som da alltid vil
følge dette prosjektet. Man har så mulighet til å hente ut denne informasjonen til en hver tid, med
tanke på renovasjon, rehabilitering eller ombygging, slik at man har all informasjon som man trenger
på samme sted. Prosjekter som dette kan lagres «sovende» på en server hos NOSYKO, og tilgangen til
prosjektet kan da utdeles til den som vil trenge den ved senere anledninger, i form av brukernavn og
passord.
Problemstilling nummer tre omhandlet et tema som ikke direkte handlet om dRofus, men da et
merkesystem som man har full støtte for ved bruk av programmet. Min hensikt med å ta med dette
var og sette meg inn i et merkesystem som er veldig aktuelt ute i næringslivet, og som jeg selv hadde
lyst til å forstå meg bedre på. Jeg ville da også finne ut om dette var noe jeg kunne bruke til å få en
god struktur i modellen.
«Så kan jeg benytte meg av TFM til å opprette en god id struktur i modellen?»
Jeg må si at dette merkesystemet gir en god oversikt over hvor et element befinner seg, hva slags
system det tilhører, og hvordan type element det er. Måten jeg brukte systemet på, hvor jeg da
merket alle elementer med en egen kode var kanskje ikke det mest effektive, men jeg fikk satt meg
inn i hvordan systemet fungerer.
Informasjonen som jeg la til i modellen fulgte med i alle eksporter jeg gjorde. Så for å svare på
problemstillingen min, så må jeg si at strukturen i modellen er veldig oversiktlig, hvis man kan lese
TFM koder. Uansett hvilket element man klikker seg inn på i modellen, inneholder det en TFM kode,
som sier hvor i modellen det er, hvilket system(Lag) det ligger under, og en komponentkode som
henviser til id merkingen på elementet. Så i min modell kan man da ta den id’en man finner på et
element og benytte seg av modellmanualen som medfølger modellen, og uthente informasjon om
hva slags type element det er. Jeg føler selv da at jeg fått en god struktur i modellen ved hjelp av TFM
merkingen. Jeg må derimot nevne det at elementene i min modell er forholdsvis av enkel
oppbygging, og krever ikke en så avansert kode fra dette systemet.
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Jeg vet derimot at ved mer komplekse systemer, hvor det forekommer elementer med mange
forskjellige funksjoner, at denne merkingen blir såpass avansert at man kan spørre seg om den er
nyttig eller ikke. Jeg har ikke hatt tid til å forske videre på dette, men det var heller ikke hensikten
min i dette prosjektet. Jeg har oppnådd det jeg ville ved å bruke dette systemet på en enkel måte,
slik at jeg kunne bli kjent med prinsippene.

Kildehenvisning
Jeg har i dette prosjektet benyttet meg av disse kildene;







www.drofus.no – Brukermanualer; “Brukerveiledning”, “IFC og BIM i dRofus”,
og “TIDA”.
www.fossumhagen.no – For fakta og informasjon om prosjektet.
NEK Boka; “NEK 400-8-823 Krav til elektriske installasjoner i bolig.
Byggforsk datablad; 554.105 Elinstallasjoner i boliger.
www.statsbygg.no – TFM Veiledning, og TFM systemkodeliste.

Takk til…
I dette prosjektet vil jeg gjerne takke disse for god hjelp;







Lars Petter Segerstrøm for god støtte og godt samarbeid gjennom hele
eksamensperioden, og for hjelp med utskrift og litt mas om at jeg ikke må
gjøre for mye arbeid
En stor takk til Ole Kristian Kvarsvik og NOSYKO for god veiledning og for
at vi har fått tilgang til dRofus i eksamensperioden.
Takk til Inge Huseby Aas og Jonas Fjeldstad for hjelp til å finne riktig
informasjon om el-fag.
Takk til AF Gruppen for hjelp til å skaffe nødvendige dokumenter til
prosjektet.
Takk til lærerne for en hyggelig eksamensperiode
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Programmer benyttet i denne eksamensoppgaven














dRofus Romfunksjonsprogram
Graphisoft ArchiCAD 15
Solibri v.7.1
Autodesk DWG Trueview 2012
Microsoft Office 2010
Adobe Acrobat PRO
Snag- it 10
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Mozilla Fire Fox
Drop Box
Synctoy 2.2
Windows oppgavebehandler

Egenvurdering
A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup,
kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for
filutveksling.
Planleggingen til dette prosjektet har godt bra, vi har ikke hatt noen store avvik i følge
planen. Et av fremdriftsmøtene og en av sammenstillingene ble forskyvet noe, men ble
ikke til noen stor hindring.
Min plan for back er som vanlig sikker, gjennom bruk av synkroniseringsverktøy og
online lagring via dropbox.
Vi benyttet oss av byggeweb i den grad at vi utvekslet sammenstillingsmodeller, dette
gjennomførte vi uten komplikasjoner.
B. Kreativitet, testing, løsningsorientering.
I denne eksamensoppgaven har det blitt mye testing, på grunn av ukjent programvare,
vi har vært avhengige av å være løsningsorienterte, og kreative i måter å jobbe på.
C. Uttak av mengder, kalkulasjon, kontroll og sammenstilling av arbeidet i
Solibri/Navisworks, modellstruktur.
De mengdene jeg har tatt ut av dette prosjektet er kun i forhold til romarealer, disse
følger da med på tegningene som følger rapporten.
Jeg har generert en IFC modell fra ArchiCAD som har et utvekslingsformat som er
tilpasset for kalkulasjonsprogrammer.
Vi har benyttet oss av Solibri for å kontrollere modellenes plassering i mot hverandre,
og dette har fungert meget godt.
På modellstruktur har jeg benyttet meg av en modellmanual for å ha god oversikt på
alle elementer i modellen, jeg har også tilegnet alle elementer en TFM kode som gjør
at elementene kan gjenkjennes og enkelt lokaliseres i modellen.
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D. Verifisering av resultater.
Verifiseringen av mine resultater på hva jeg har funnet ut i løpet av prosjektet, har gått
mye på mine valg i hvordan og utforske dRofus. Jeg har da i ettertid diskutert dette
med programutvikler som da har bekreftet om mine valg er riktige eller da feil og
rettledet meg på dette.
Resultater på romarealer har variert noe, men jeg har da funnet ut av selv hva som har
blitt riktig eller feil, ved å gå nøyere igjennom underlagene.
E. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart på
problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister.
Rapportens utforming er jeg selv fornøyd med, føler selv at jeg har fått dokumentert
arbeidet godt og ikke utelatt viktige emner. Jeg syns også selv at det er en god
sammenheng i hvordan den er bygd opp.
Refleksjoner over arbeidet jeg har gjort har fått meg til å kunne si mine meninger om
hva jeg syns jeg har fått til, og hvordan jeg syns det har gått.
Jeg har kommet frem til svar på alle problemstillingene mine, jeg syns at jeg har
kommet frem til konklusjoner som er konkrete i forhold til hva jeg var ute etter.
Egenvurderingen kommer godt med, jeg syns den er grei å svare på, og man får enda
mer tid til å tenke ut hva man har kommet frem til.
Levering innen tidsfrister ser jeg ikke på som noe problem i dette prosjektet.
F. Bruk av ArchiCAD Teamwork/Revit Collaboration/samarbeidsfunksjoner i DDS
eller andre samarbeidsfunksjoner, Byggforsk, standarder.
Det er ikke benyttet noen samarbeidsfunksjoner i dette prosjektet, bortsett fra at
dRofus er en felles database man hele tiden jobber i sammen på, dette blir jo en form
for samarbeidsfunksjon.
Jeg har ved et tilfelle benyttet meg av byggforsk, og fått god uttelling for det. Jeg har
benyttet meg mye av Statsbygg sine dokumenter, som igjen er basert på NS for
bygningsdelstabellen.
G. BIM-Modellen/tegningene med målsetting, definering av bruksområder.
BIM modellen ser jeg på som en ryddig modell, med informasjon som er tilstrekkelig
for formålet.
Tegningene som er utarbeidet består av en romoversikt av hver leilighet, noe jeg syns
er tilstrekkelig i forhold til oppgaven, her kan man lese av nødvendig informasjon som
igjen kan leses i dRofus.
H. Framføringa. (Obligatorisk)
Det kommer til å bli en del jobb med å få sammen en presentasjon som ikke
inneholder for mye informasjon, men jeg vil prøve å utarbeide en presentasjon som
kan beskrive prosjektet i sin helhet.
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Vedleggs liste:












BIM Retningslinjer for Fossumhagen
Kravspesifikasjoner - (kun forside og innledning for prosjektet)
Romskjema (Utlevert fra byggherre)
Solibri Rapport «Første Sammenstilling»
Modellmanual Fossumhagen
Møtereferat 1
Møtereferat 2
Statsbygg Veiledning for TFM
Statsbygg Systemkode Tabell
Plantegninger med romskjema, for leiligheter (1A, 2A, 3A).
Logg for Standardrom dRofus
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BIM retningslinjer
For eksamensprosjekt – Fossumhagen

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






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





Dokument/foto-utveksling skjer via Dropbox-mappe «Eksamen 2012»
Planlagte fremdriftsmøter avsettes i fremdriftsplan
Oppsett av romfunksjonsprogram skjer i fellesskap
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0

INNLEDNING

01

Beskrivelsen
Dette dokumentet er en funksjonsbeskrivelse og kravspesifikasjon vedr. bygningsmessige
arbeider og de tekniske anlegg for boligblokker som skal oppføres i Fossumveien 200 i
Oslo kommune av utbygningsselskapet Stovner utvikling KS.
I det etterfølgende stilles det krav til det ferdige produkt. I enkelte tilfelle kan det også bli
stilt krav til utførelsesmetode.
Dokumentet er ikke å oppfatte som en komplett bygningsmessig eller teknisk beskrivelse.
En teknisk beskrivelse, med poster etter bestemmelsene i NS 3420 / 3421, må lages av
totalentreprenøren etter de retningslinjer som her følger.
Avvik fra denne standard funksjonsbeskrivelse tillates kun dersom særskilte hensyn krever
det. Slike hensyn skal være skriftlig begrunnet og akseptert av byggherren og dokumentert
i prosjektets kvalitetssystem. Der Byggherren (BH) har beskrevet et produkt ”eller
tilsvarende” kan BH kreve leveranse av det beskrevne produkt. Dersom ”eller tilsvarende”
ønskes levert, skal dette godkjennes av BH.
Beskrivelsen er inndelt med basis i bygningsdelstabellen i NS 3451. Kapitteloverskrifter
satt med understreket tekst er ikke definert i bygningsdelstabellen.

02

Prosjektet
Denne beskrivelsen gjelder boliger som inngår i av utbyggingen av Fossumhagen og
omfatter til sammen 128 leiligheter fordelt på 4 blokker benevnt A, B, C og D med en
parkeringskjeller under blokkene og areal mellom bebyggelsen.
Totalt består blokkene består av: 37 stk 2-roms, 63 stk 3-roms og 28 stk 4-roms leiligheter

Totalt består prosjektet av:
Garasjeanlegg
Næringsdelen

BRA
9575 m2

BTA
19437 m2
2439 m2
4281 m2

Ant. leil.
128 stk.

Blokkene skal oppføres i fire salgstrinn. Selv om prosjektet deles i flere salgstrinn skal det
være en kontinuerlig byggeprosess. Imidlertid må garasjeanlegget ferdigstilles først og
deretter bygges det i rekkefølgen blokk C, A, B og D.
Rammesøknadstegningene er basert på at blokkene skal oppføres i plasstøpt betong
(plattendekker) og stålkonstruksjon i yttervegger. Fasadene er hovedsakelig utført i
tegl/puss og med inntrukne partier i trepanel/plater (sementbasert).
03

Kommunale krav
Gjennom reguleringsbestemmelser er byggherren pålagt å utvikle prosjektet innenfor gitte
rammer og utførelseskriterier, se reguleringsbestemmelser som vedlegges.

04

Rigg
6
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Fossumhagen – tidl. Stovner Atrium
Byggherren antar at nødvendig byggeplassrigg kan plasseres på området.
Totalentreprenøren er ansvarlig for å søke om og få godkjent de nødvendige installasjoner
i forbindelse med riggen.
05

Fremdrift
Så snart styret i utbyggingsselskapet har godkjent prosjektet for gjennomføring vil det bli
gitt klarsignal for byggestart av aktuelt byggetrinn. Rammetillatelse foreligger. BH ønsker
å motta en pris på prosjektet snarest mulig slik at salg av leilighetene kan komme i gang så
raskt som mulig. Basert på ovennevnte og tilstrekkelig salg antar BH at sannsynlig
byggestart for trinn 1 vil være ca oktober/november 2010.
Oppstart prosjektering/kontrahering tekniske er planlagt før fellesferien 2010. Se for øvrig
egen fremdriftsplan.

06

Byggherrens krav til Totalentreprenørens organisasjon
Totalentreprenøren skal tilføre prosjektet en byggeplassadministrasjon som kompetanseog erfaringsmessig er i stand til å gjennomføre de kontraktsarbeider som er beskrevet og i
henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Byggherren skal godkjenne
totalentreprenørens byggeplass organisasjon og eventuelle endringer i denne.
Nøkkelpersoner kan ikke byttes ut uten utbyggers forhåndsgodkjennelse.

07

Prosjektering
Byggherren har besørget prosjektering frem til innsending av søknad om rammetillatelse.
AF Bygg Oslo (TE) har våren 2010 startet opp detaljprosjektering med noen av de aktuelle
aktørene som arkitekt, RIB, geoteknikk. BH/TE har valgt ut de prosjekterende i samarbeid
med TE. TE stiller med prosjekteringsleder også i denne fasen av prosjekteringen slik at
TE har ansvaret for arbeidet som utføres og som skal danne grunnlag til senere
totalentreprisekontrakt.
Den videre detaljprosjektering av bygninger forutsettes ivaretatt av totalentreprenør (TE).
TE skal tilknytte seg prosjekterende med nødvendig kompetanse og erfaring.
Tekniske beregninger og dokumentasjon skal ivaretas i henhold til angivelser under de
respektive bygningsdeler/fagområder.
Myndighetene vil etter hvert innføre krav om universell utforming. Enkelte kommuner har
allerede iverksatt kravet selv om det enda ikke er hjemlet i lov. BH har vedtatt at byggene i
størst mulig grad underlegges krav om universell utforming og livsløpstandard.
Universell utforming:
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en skal slik måte at de
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassning
og en spesiell utforming. Hensikten er å forenkle livet for alle ved å lage produkter,
kommunikasjonsmidler og bygge omgivelser mer brukbare for flere mennesker ”med små
eller ingen ekstra kostnader”. Målgruppen er alle mennesker, i alle aldre, størrelser og
med ulike ferdigheter.
Dette betyr at det stilles store krav og kunnskaper til prosjekteringsteamet for å kunne
planlegge og utvikle prosjekt gitt ovennevnte forutsetninger.
Følgende sju prinsipper legges til grunn for prosjekteringsarbeidet:
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ROMSKJEMA
ROM

GULV

VEGG

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10
TAK

ELEKTRO

ENTRE

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

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

KJØKKEN

Parkett type ”eik
natur” med eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

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

BAD 1

Fliser 10x10 cm.
Farge: Lys sand.

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

SANITÆR

ANNET
Røykvarsler
Porttelefon m/ kamerafunksjon
FG godkjent sikkerhetslås

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

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

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

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

GULV
Fliser 10x10 cm.
Farge: Lys sand.

VEGG

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10
TAK

ELEKTRO

SANITÆR

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

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

STUE

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

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

Leiligheter på bakkeplan har
terrassedør med sylinderlås.

SOV
1-sengs

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

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

1m hvit glatt kombigarderobe
med matt krom håndtak.

SOV
2-sengs

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

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

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

BOD
Innvendig

14mm parkett type
”eik natur” med
eikelister

Malt gips/betong
Farge: Lys farge

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

Romskjema - Fossumhagen

ROMSKJEMA
BALKONG

Betong

ROM
UTEPLASS
PÅ
TERRENG

Se fasadetegninger

GULV

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10

Ubehandlet betong

VEGG

Betongheller på
terreng

FELLESROM

Se fasadetegninger

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

TAK

ELEKTRO

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

SANITÆR

ANNET

ELEKTRO

ANNET

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

GULV

VEGG

TAK

INNGANGSPARTI
(UTE)
TRAPPEROM
INNGANGSPARTI

Betongheller

Se fasader

-

Fliser

Malt gips / betong

Malt betong evt systemhimling el Nødvendig belysning.
limte plater

Postkasser, oppslagstavle

TRAPP/ TRAPPEROM

Imp. Betong evt epoxymalt Malt gips / betong
med sand

Malt betong evt systemhimling el Nødvendig belysning.
limte plater

Aluminiumsrekkverk m/
håndløper.

SVALGANG
(fra trapperom til leiligheter)
SPORTSBOD

Epoxymalt med sand

Se fasadetegning

Ubehandlet betong

Støvbundet betong

Betong/ gips sårflekket og
støvbundet med ett strøk maling

SØPPELROM ?

Epoxymalt betong

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

Støvbinding

Nødvendig belysning

BØTTEKOTT

Epoxy evt vinyl

Malt

Malt

Nødvendig belysning.
1 stk. dobbeltstikk
Nødvendig belysning.

Asfalt eller støvbundet
betong
Se utomhusplan

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

Betong/ gips sårflekket og
støvbundet med ett strøk maling

Nødvendig belysning.

SYKKELPARKERING
GARASJE
GÅRDSROM
Romskjema - Fossumhagen

Lys ved inngangsdør

Nødvendig belysning
Ringeklokke v/ inngdør
Nødvendig belysning

Utvendig montert porttelefon

Ingen innredning

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

ROMSKJEMA

– FOSSUMHAGEN REV 10.06.10

GENERELT:
Innvendige dører:
Dørblad glatt, hvitmalt.

Vinduer:
Hvite Trevinduer

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

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

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

Gerikter: Hvite med
synlige spikerhull

Himling - hvit

Varmtvann:
Varmtvannsbereder ca 80-120l

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

Romskjema - Fossumhagen

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

Elektro:
Skjult anlegg. Alle stikkontakter er jordet

Første sammenstilling av modeller
Model Name

Fossumhagen_Hus1_ARK_2012-05-25

Checker

Yassir A.G.F.

Organization

Fagskolen i Oslo

Time

5/28/12 5:05 PM

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

Første sammenstilling av modeller

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

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

Fossumhagen Modellmanual
Beskrivelse

Tykkelse Lag NS 8351
(mm)

!Elementer som er merket med rødt i kollonne B til venstre, er benyttet i modell!
Structure/Type

ID/Name

Modell vektøy

Farge

Dekke
BD01 Betongdekke over p/kjeller

290

251

Frittbærende dekker

BD01

Dekke

Maling-20

BD02Betongdekke etasjeskiller

260

251

Frittbærende dekker

BD02

Dekke

Maling-10

BD03 Betong tak klima
BD04 Dekke svalgang
BD05 Dekke balkong
BD06 Betong tak utendørs
BD07 Gulv på grunn
BD08 Terrassedekke
BD09 Betongdekke utvendig
Isolasjon tak
Søyle
Søyle balkong
Søyle kjeller

220

251
251
251

Frittbærende dekker
Frittbærende dekker
Frittbærende dekker

BD03
BD04
BD05

Dekke
Dekke
Dekke

200
200

261

Primærkonstruksjon tak

Iso tak

Dekke

Maling-01
Maling-04
Maling-02
Maling-05
Overflate betong
Maling-11
Maling-22
Maling-14

222
222

Søyler
Søyler

S1
S2

Søyle
Søyle

Maling-02
Maling-02

220
150
100

350

Bjelke
Betongbjelke

(Avklares på

Bjelke

Stålbjelke

(Avklares på

Bjelke

Yttervegg
YV10 Klimavegg med
teglforblending

YV Gesims m/kledning; høyde
700mm,
YV Dekkeforkant
Innervegg
IV02 Leilighetskillevegger,
Betong

232

Ikke-bærende yttervegger

YV10

Vegg

232

Ikke-bærende yttervegger

Vegg

232

Ikke-bærende yttervegger

Vegg

232

Ikke-bærende yttervegger

Vegg

Maling-17

315

200
100

200

IV021 Bindingsverk mot bad

2311 Bærende yttervegger, betong

Vegg

2311 Bærende yttervegger, betong

Vegg

2311 Bærende yttervegger, betong

Vegg

232

Ikke-bærende yttervegger

Vegg

232

Ikke-bærende yttervegger

YV GES-(ID tilhørende YV)

Vegg

Tilsvarende YV

232

Ikke-bærende yttervegger

YV DF- (ID tilhørende YV)

Vegg

Tilsvarende YV

Bærende innervegger

IV02

Vegg

Maling-25

242

Ikke-bærende innervegger

IV021

Vegg

Maling-06

242

Ikke-bærende innervegger

IV024

Vegg

Maling-10

242

Ikke-bærende innervegger

IV025

Vegg

Maling-13

242

Ikke-bærende innervegger

241

Bærende innervegger

IV03

Vegg

241

Bærende innervegger

Vegg

242

Ikke-bærende innervegger

Vegg

242

Ikke-bærende innervegger

Vegg

242

Ikke-bærende innervegger

Vegg

242

Ikke-bærende innervegger

242

Ikke-bærende innervegger

242

Ikke-bærende innervegger

242

Ikke-bærende innervegger

241

115
IV024 Bindingsverk mot kjøkken
95
IV025 Bindingsverk u/ Krav
95

IV03 Sjaktvegg, teknisk

95

Vegg

Vegg
Vegg
Vegg
Vegg
Vegg
242

Ikke-bærende innervegger

Maling-23

Prioritering
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!Elementer som er merket med rødt i kollonne B til venstre, er benyttet i modell!

Beskrivelse

Structure/Type

Sone
WC
Bad
Soverom
Stue/kjøkken
Gang
Bod i leilighet
Balkong
Sjakt
Stue/kjøkken
Trappesjakt
Trapperom
Heissjakt
Sluse
Teknisk rom
Avfallsrom
Sportsbod
Parkering
Dør
YV02
VD05 Balkong
ID01
ID02
Ytterdør
Innvendig dør
Balkongdør
Spesialdør YD
Spesialdør ID

Vindu
V04 Åpning Topphengslet
V09 Åpning
V24 Åpning
V33 Fast
Vindu

Rekkverk
Rekkverk balkong
Rekkverk svalgang
Trapp
Trapper

Tykkelse Lag NS 8351
(mm)

ID/Name

Modell vektøy

862
862
862
862
862
862
862
862
862
862
862
862
862
862
862
862
862

Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal
Nettoareal

Name: bygg.01 WC
Name bygg.02 Bad
Name: bygg.03 Sov
Name: bygg.04 Stue/kjøkken
Name: bygg.05 Gang
Name: bygg.06 Bod
Name: bygg.07 Balkong
Name: bygg.08 Sjakt
Name: bygg.09 Stue
Name: (bygg.) 10 Trappesjakt
Name: (bygg). 11 Trapperom
Name: (bygg.) 12 Heissjakt
Name: (bygg.) 13 Sluse
Name: (bygg.) 14 Teknisk
Name: (bygg.) 15 Avfall
Name : (bygg.) 16 SB
Name: (bygg.) 17 Parkering

Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone
Sone

10x21M
10x21M
10x21M
10x21M

234
234
244
244

Vinduer, dører, porter
Vinduer, dører, porter
Vinduer, dører, porter
Vinduer, dører, porter

YV02
VD05
ID01
ID02
YD BxH -(ID tilhørende YV)
ID BxH
YD-B BxH -(ID tilhørende YV)
SD BxH -(ID tilhørende YV)
SD BxH -(ID tilhørende IV)

Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør
Dør

9x17M
18x14M
12x14M
9x14M

234
234
234
234

Vinduer, dører, porter
Vinduer, dører, porter
Vinduer, dører, porter
Vinduer, dører, porter

V04
V09
V24
V33
V-BxH bh-(ID tilhørende YV)

Vindu
Vindu
Vindu
Vindu
Vindu
Vindu
Vindu

50x1100
50x1100

Rekkverk b
Rekkverk s

Vegg
Vegg
Vegg

(Avklares på
oppstartsmøt
e)

T(+etasjenr)

Trapp/ Objekt trapp

Farge

Prioritering

Møtereferat Eksamensprosjekt

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

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

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

Møtereferat Eksamensprosjekt

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

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

Det blir avtalt å sende ferdige eksamensrapporter til Nosyko as etter endt eksamen.
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1

Innledning
For å oppnå optimal drift og vedlikehold av bygningene er det nødvendig å benytte
en tverrfaglig identifisering/systematisering av bygningsdeler og tekniske
installasjoner innen bygg og anlegg.
ID-nummersystemet omfatter de fysiske delene av bygningen og utendørsanlegg
Enkelt forklart betyr dette at byggets enkelte bestanddeler får en ”kode” som følger
hvert enkelt objekt som et slags ”personnummer” gjennom hele byggets levetid. Ved
hjelp av dette ”personnummeret” kan man enkelt referere/henvise til det gjeldende
objekt i tegninger, beskrivelser, budsjett, regnskap, internkontroll og dokumentasjon
for drift og vedlikehold.
Med utgangspunkt i et objektets ID skal man kunne identifisere dets lokalisering,
system- og komponentidentifikasjon.
ID nummerets hovedoppbygging:

+AAA=NNN.nnn-BBnnn
+AAA
=NNN.nnn
-BBnnn

- Lokaliseringskode
- Systemkode
- Komponentkode

Lokaliseringskoden, oppgis av oppdragsgiver.
Systemkoden, er basert på bygningsdelsnummer (NS 3451:2009, tre-sifret nivå),
samt et løpenummer, (3-tre siffer).
Komponentkoden, består av 2-to bokstaver, samt 3-tre siffer. Bokstavkoden angir
komponenttype i henhold til TFM.
I TFM inngår to lister, en for systemkoder (etter NS3451:2009) og en for
komponentkoder. Når man skal finne frem i TFM benytter man den faglige
betegnelsen på komponenten som søkeord. Fordi slike betegnelser kan variere noe er
det lagt inn flere alternative søkeord.
Det vil ofte være behov for å skrive både system- og komponent-leddet i IDnummeret på tegninger. Dette gjelder først og fremst plantegninger. På skjemaer må
systemkoden komme frem i tittelfeltet og komponentene kan derfor merkes kun med
komponentleddet. Det skal skrives så mye på tegningen at ID-nummeret er entydig.
Fysisk merking er ofte påkrevet for de tekniske fagene. For andre fag blir behovet
minimalt. Behovet for identifikasjonsnummer i skriftlige dokumenter er lik for alle
fag.
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2

Bygning

2.1

Oppbygging av ID-nummersystemet
ID-nummersystemet er bygget opp av tre hovedelementer som kan benyttes
enkeltvis eller samlet. Her er et eksempel:
+194=244.001–DI001T
Dette er et identifikasjonsnummer (heretter kalt ID-nummer). Eksempelet refererer
til en innerdør (-DI001) i bygg med byggnummer 194.
Nedenfor tar vi fortløpende for oss de enkelte hovedelementene i eksempelet vårt.

2.1.1

Lokalisering

+194=244.001–DI001T
Denne delen av eksempelet viser til objektets lokalisering. Lokalisering angis på et
overordnet nivå, for eksempel bygg eller område. Oppdragsgiver definerer
lokaliseringskoden på bygget. For eiendommer som Statsbygg forvalter hentes
byggnummer fra Propman.
For å kunne bruke lokaliseringskoden alene benytter vi tegnet + (indikator) for å
markere at her er det lokalisering vi referer til.
2.1.2

System

+194=244.001–DI001T
Systemnummeret er bygget opp av bygningsdelsnummeret fra NS 3451:2009 og et
løpenummer:
Bygningsdelsnummer: =244 (Innervegger/vinduer, dører, foldevegger).
Løpenummer: .001. Settes i stigende rekkefølge fra 001 til 999. Avhengig av
byggets kompleksitet og størrelse er det mulig å bruke dette løpenummer til å
gruppere ulike hovedtyper av f.eks. dører eller skille mellom forskjellige entrepriser.
For å kunne referere til systemnummeret alene benytter vi tegnet = for å markere at
her er det system vi referer til.
2.1.3

Komponent

+194=244.001–DI001T
De første to bokstavene, DI, angir komponent type i henhold til TFM. I vårt
eksempel refererer DI til ”Dører Innvendig”. Disse to bokstavene vil forekomme i
ID-nummeret til alle vanlige innvendige dører av ulikt materiale. Tallene etter
bokstavene i vårt eksempel 001, er et løpenummer for å skille de ulike dørtypene.
2.1.4

Typeunik

+194=244.001–DI001T
Bokstaven T i slutten av ID-nummeret angir at komponenten er TYPE–unikt. Det
vil si at komponenten forekommer mer enn 1- en gang og ikke er elektrisk koblet.

2.2

Angivelse av ID-nummer på tegninger
Normalt vil det for bygg/arkitekt være tilstrekkelig å angi kun det siste leddet i IDnummeret på tegninger, altså for eksempel –DI001T.
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3

VVS-installasjoner

3.1

Oppbygging av ID-nummersystemet
ID-nummersystemet er bygget opp av tre hovedelementer som kan benyttes
enkeltvis eller samlet. Her er et eksempel:
+194=360.001–JV401
Dette er et identifikasjonsnummer (heretter kalt ID nummer). Eksempelet refererer
til en tilluftsvifte i bygg med byggnummer 194. Nedenfor tar vi fortløpende for oss
de enkelte hovedelementene i eksempelet vårt.

3.1.1

Lokalisering

+194 =360.001 –JV401
Denne delen av eksempelet viser til objektets lokalisering. Lokalisering angis på et
overordnet nivå, for eksempel bygg eller område. Oppdragsgiver definerer
lokaliseringskoden på bygget. For eiendommer som Statsbygg forvalter hentes
byggnummer fra Propman.
For å kunne bruke lokaliseringskoden alene benytter vi tegnet + (indikator) for å
markere at her er det lokalisering vi referer til.
3.1.2

System

+194=360.001–JV401
Systemnummeret er bygget opp av bygningsdelsnummeret fra NS 3451:2009 og et
løpenummer:
Bygningsdelsnummer: =360 (Luftbehandling). NB! TFM bruker 3- tre siffer, =360
Løpenummer: .001. Settes i stigende rekkefølge fra 001 til 999. Løpenummeret angir
systemnummeret .
Løpenummeret i vårt eksempel viser at viften er en del av luftbehandlingssystem 001.
I eksempelet vil systemnummeret på viften ha sin opprinnelse i
luftbehandlingssystemet den er tilknyttet.
For å kunne referere til systemnummeret alene benytter vi tegnet = for å markere at
her er det system vi referer til.
3.1.3

Komponent

+194=360.001–JV401
De første to bokstavene, JV, angir komponenttype. I vårt eksempel refererer JV til
”Vifte”.
Tallene etter bokstavene er et løpenummer vi benytter for å kunne skille de ulike
komponentene fra hverandre. Vi nummererer de ulike komponentene i stigende
rekkefølge fra 001 til 999. For komponenter som har en spesiell funksjon i en
prosess, har disse tallene også en annen betydning. I eksempel er 401 en indikator på
at dette er en tilluftsvifte. På samme måte vil en avtrekksvifte ha betegnelsen 501.
Hvilke nummer som skal benyttes finner du i tabellen under:
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Generelt:
401-499
501-599
601-899
901-999

Komponenter i tur eller tilluft
Komponenter i retur eller avtrekk
Komponenter plassert slik at de representerer rommet.
Komponenter plassert slik at de representerer friluft (uteluft).

Spesielt:
-RT004 og -RT005 Temp.følere for energimåler (-OE)
-RT400 og -RT500 Hovedtemperaturføler
-QT480
Overhetningstermostat i el. batteri
-QT490
Branntermostat i el. batteri
-RT550
Temperaturføler (frostvakt) plassert i retur varmebatteri. (og/eller -QT55)
-RT560
Temperaturføler plassert i retur kjølebatteri.

Vi har nå ID-nummerert hvilket luftbehandlingssystem viften er tilknyttet
(=360.001) og hvilke funksjon den har (-JV401). Det er dette nummeret
(+194=360.001–JV401) vi skal benytte når vi merker viften fysisk.
3.1.4

Typeunik

Enkelte produkter har ikke behov for spesiell behandling eller spesiell
dokumentasjon (eks. servanter eller komponenter som forekommer mer enn 1- en
gang og ikke er elektrisk tilkoblet.). Dette markeres ved at komponenten får en T for
”type – unikt” i slutten av ID-nummeret.
Står det derimot ikke en T bakerst i ID-nummeret, slik som i vårt eksempel, betyr
dette at komponenten er unik. En vifte krever unik nummerering fordi det er
nødvendig ved tilkobling og senere drift og vedlikehold å kunne skille denne
tilluftsviften fra de andre.
Noen komponenter vil bli ID-nummerert med unike ID-nummer når det står
plassert ute i bygget i en funksjon eller prosess, men det vil allikevel ikke være
naturlig å dokumentere komponenten som unik i dokumentasjonen. Dette er gjerne
fordi det finnes så mange av disse komponentene at de ville fylle opp
vedlikeholdssystemet og dessuten finnes det dokumenter i annet format som gir oss
nødvendig oversikt. (Eksempel på slike komponenter kan være tillufts- og
avtrekksventiler, reguleringsspjeld, strupe- og stengeventiler).
3.1.5

Parallellidentifikasjon

Det er allikevel nødvendig å kunne finne frem til f.eks. innreguleringsprotokoller og
produktdatablad for disse komponentene i dokumentasjonen. Vi må da registrere
komponenten i dokumentasjonen med et typeunikt ID-nummer. Vi kan kalle det
”Parallellidentifikasjon”. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at denne registrering vil
fremstå som svært enkel og oftest bare bestå av et ID-nummer og noen
basisopplysninger for hver komponenttype i dokumentasjonen. Årsaken til dette er at
det er samme komponenttype vi har benyttet flere steder i bygget.
RIV skal utarbeide tegninger både med unike og typeunike nummere for spjeld og
ventiler.
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4

Elkraft

4.1

Oppbygning av ID-nummersystemet.
ID-nummersystemet er bygget opp av tre hovedelementer som kan benyttes
enkeltvis eller samlet. Her er et eksempel:
+194=433.001–UE150
Dette er et identifikasjonsnummer (heretter kalt ID nummer). Eksempelet refererer
til en stikkontakt i bygg med byggnummer 194. Nedenfor tar vi fortløpende for oss
de enkelte hovedelementene i eksempelet vårt.

4.1.1

Lokalisering

+194=433.001–UE150
Denne delen av eksempelet viser til objektets lokalisering. Lokalisering angis på et
overordnet nivå, for eksempel bygg eller område. Oppdragsgiver definerer
lokaliseringskoden på bygget. For eiendommer som Statsbygg forvalter hentes
byggnummer fra Propman.
For å kunne bruke lokaliseringskoden alene benytter vi tegnet + (indikator) for å
markere at her er det lokalisering vi referer til.
4.1.2

System

+194=433.001–UE150
Systemnummeret er bygget opp av bygningsdelsnummeret fra NS3451:2009 og et
løpenummer:
Bygningsdelsnummer: =433 (43 Lavspent forsyning, elkraftfordeling til alminnelig
forbruk). NB! TFM bruker 3- tre siffer, =433
Løpenummer: .001. Settes i stigende rekkefølge fra 001 til 999. Løpenummeret
angir systemnummeret .
Løpenummeret i vårt eksempel viser at stikkontakten er tilknyttet elkraftfordeling
001. I eksempelet vil systemnummeret på stikkontakten ha sin opprinnelse i
elkraftfordelingen den er tilknyttet.
For å kunne referere til systemnummeret alene benytter vi tegnet = for å markere at
her er det system vi referer til.
4.1.3

Komponent

+194=433.001–UE150
De to første bokstavene, UE, angir komponent type. I vårt eksempel refererer UE
til ”uttak el” (stikkontakt).
Tallene etter bokstavene er et løpenummer som viser til kursen som uttaket er koblet
til. I vårt eksempel blir stikkontakten forsynt fra sikringskurs 150 (-XF150). Vi
nummererer de ulike komponenter (eller kurser) i stigende rekkefølge fra 001 til 999.
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Vi har nå ID-nummerert selve uttaket (-UE) med et løpenummer som viser til
hvilken sikringskurs kontakten forsynes fra (150) , samt hvilken tavle den er
tilknyttet (=433.001). Det er dette nummeret (+194=433.001-UE150) vi
benytter når vi merker kontakten fysisk. Alle kontakter på samme kurs vil få dette ID
nummer.
ID nummeret vi hittil har brukt viser til hvilket system den er tilknyttet. Dette blir for
eksempel dokumentert i kursfortegnelsen.
4.1.4

Parallellidentifikasjon / typeunik

Det blir også nødvendig å kunne finne frem til f.eks. kursfortegnelser og
produktdatablad for denne type kontakt i dokumentasjonen. Vi må da registrere
denne kontakttypen i dokumentasjonen med et typeunikt ID-nummer. Vi kan kalle
det ”Parallellidentifikasjon”. Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at denne
registreringen vil fremstå som svært enkel og oftest bare bestå av et ID-nummer og
noen basisopplysninger for hver kompnenttype i dokumentasjonen. Årsaken til dette
er at det er samme kontakttype vi benyttet flere steder i bygget. Dette nummeret kan
da for eksempel være:
+194=418.000–UE100T
=418 refererer her til utstyr/enheter innenfor generelle systemer. Ved generelt utstyr
er det helt unødvendig å skille på løpenummer for system, vi benytter derfor
betegnelsen 000 her. Ønsker man å legge inn et skille mellom systemene er dette fritt
opp til byggherrren/rådgiver (eller entreprenør). -UE100T refererer til stikkontakt
type nr. 100, igjen altså et løpenummer fra 001 til 999. Bokstaven T i slutten av IDnummeret angir at komponenten er TYPE–unikt. Det betyr at komponenten finnes
det mange av i bygget og det er ikke nødvendig for oss å kunne skille de ulike
komponentene innen samme system fra hverandre.
Står det derimot ikke en T bakerst i ID-nummeret betyr det at komponenten er
unikt. Innen Elektro kan en slikt komponent for eksempel være varmekabel. En
varmekabel krever unik nummerering fordi det er nødvendig ved tilkobling og senere
drift og vedlikehold å kunne skille en varmekabel fra en annen.
4.1.5

Kabel

I tillegg til vårt eksempel med stikkontakt vil vi også ta med noe informasjon om
kabel. Kabel får også unikt ID-nummer som består av systemnummer etter den
fordeling den kommer fra og produktbetegnelse -KW for vanlige spenningskabler og
-KX for lavspent eller signalkabel (<50V). Løpenummer for produktbetegnelsen skal
være det samme som kursnummer (kabelnummer). Kabel får også
Parallellidentifikasjon i dokumentasjonen som typeunikt produkt.
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5

Tele og Automatisering
ID-nummerering av systemer og produkt innen Tele og Automatisering vil for en
stor del foregå etter samme prinsipper som for 3 VVS-installasjoner eller 4 Elkraft.
Med dette som utgangspunkt henvises man til å finne nødvendig informasjon under
disse kapitler.

6

Andre Installasjoner
ID-nummerering av systemer og produkt innen Andre Installasjoner vil for en stor
del foregå etter samme prinsipper som for 3 VVS-installasjoner eller 4 Elkraft. Med
dette som utgangspunkt henvises man til å finne nødvendig informasjon under disse
kapitler.

7

Utendørs
Bruk av ID-nummersystemet Utendørs vil for en stor del foregå etter samme
prinsipper som for 2 Bygg, 3 VVS eller 4 Elkraft, alt etter hvilke produkter man
leverer. Med dette som utgangspunkt henvises man til å finne nødvendig informasjon
under disse kapitler.

8

Ordliste/ begrepsdefinisjon.
I dokumentet benyttes en rekke begreper og betegnelser. For å unngå
sammenblanding vil vi under dette avsnittet forsøke oss på en enkel
begrepsdefinisjon.
Merkesystemet = TverrFaglig Merkesystem = TFM-systemet:

”ID-nummerering, Identifikasjonssystem, Merkeanvisning, Identifikasjonsstruktur”
I dette dokumentet benyttes benevnelsen "ID-nummersystem" når vi snakker om
TFM-systemet. System- og Komponentkodelistene viser den nummerstruktur som
forutsettes i benyttet i systemet.
ID-nummer:

I dette dokumentet benytter vi betegnelsen ID-nummer når vi henviser til hvert
enkelt nummer hvert produkt i bygget skal nummereres med i dokumentasjonen og
enkelte ganger fysisk. ID-nummeret kan igjen deles inn i tre hovedelementer der
hovedelement 1 referer til Lokalisering, hovedelement 2 referer til System og
hovedelement 3 referer til Komponent.
Lokalisering:

Refereres ofte til som hovedelement 1. Betegnelsen viser til det ”navn”
oppdragsgiver har valgt på bygget. Markeres og gjenkjennes ved at vi setter tegnet +
foran. Når lokalisering skal omtales og forklares i andre dokumenter benyttes ofte
+AAA.
System:

Refereres ofte til som hovedelement 2. Betegnelsen viser til hvilke system
komponenten er en del av. Markeres og gjenkjennes ved at vi setter tegnet = foran.
Når system skal omtales og forklares i andre dokumenter benyttes ofte =NNN.nnn,
der de tre første bokstavene referer til system etter NS3451:2009 i TFM-systemet, og
de tre siste referer til løpenummer. Systemnummer og løpenummer skilles med
punktum.
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Komponent:

Refereres ofte til som hovedelement 3. I denne anvisning har vi konsekvent benyttet
betegnelsen "komponent" for det som mange kaller produkt, utstyr, enhet, del,
artikkel el.
Første bokstav refererer til komponentgruppe og andre bokstav til komponenttype.
Koponentene er gruppert etter funksjon. Markeres og gjenkjennes ved at vi setter
tegnet – foran.
Når koponenten skal omtales i andre dokumenter benyttes ofte –BBnnn, der de to
første refererer til hva slags funksjon komponenten har, mens de tre siste fungerer
som et løpenummer.
Løpenummer:

Et løpenummer er et nummer vi tilføyer systembetegnelsen og
komponentbetegnelse. Hensikten med løpenummerert er å kunne skille system og
komponenter av samme type fra hverandre.
Unikt /typeunikt:

Når en komponent er typeunikt betyr det at det finnes flere like komponenter i
bygget og at det er mindre vesentlig hvilken av komponentene vi refererer til - det er
komponettypen som er interessant. Er komponeten innenfor denne kategori
markerer vi at komponenten er typeunikt ved at vi føyer til en T bakerst i ID
nummeret.
Når en komponent er av en slik art at man har behov for spesiell informasjon om
denne unike komponeten ved tilkobling, drift, vedlikehold eller utskifting, gir vi det
et unikt ID nummer. Det skal da ikke ha en T bakerst i ID nummeret.
Normalt er alle komponeter som ved antall angis med lm, m2, m3, og lignende alltid
typeunike. Komponeter det kun finnes 1 stk av på bygget er unike.
Parallellidentifikasjon:

Det finnes to forskjellige former for parallellidentifikasjon:
Noen komponenter kan ha behov for både et unikt og et typeunikt ID-nummer. For
eksempel vil regulerings-spjeld og ventiler ha behov for et unikt nummer ved
innregulering. I innsamlingsverktøyet for FDV-dokumentasjon vil man imidlertid
kun føre de opp som typeunike. I tillegg vil det i byggefasen være behov for det
typeunike nummeret for å lette arbeidet til montør.
Noen komponeter kan ha behov for to forskjellige typeunike ID-nummer. For
eksempel vil stikkontakter bli fysisk merket slik at kursnummeret kommer frem. Det
vil si at alle stikk fra samme kurs har identisk typeunikt ID-nr. I
innsamlingsverktøyet for FDV-dokumentasjon vil man imidlertid føre opp alle ”like”
(samme produsent/typebetegnelse) under et annet typeunikt ID-nr..
Når parallellidentifikasjon benyttes må sammenhengen mellom de to ID-numrene
beskrives.
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Statsbygg

PA 0802

SYSTEMKODELISTE
Tabell 2 - Bygning

Bygningsdelsnummer
NS3451:2009

Veiledning

TFM
kommentarer

20 Bygning, generelt

Omfatter bygningsmessige deler

21 Grunn og fundamenter

Omfatter byggegrop, grunnforsterkning og fundamenter.

211 Klargjøring av tomt

Omfatter alle deler av tomten som berøres av
byggearbeidene og inkluderer
-fjerning av vegetasjon;
-beskyttelse av vegetasjon
- avtaking av vekstjord;
- fjerning av bygningsrester i grunnen.

212 Byggegrop

Omfatter sprengning, graving, fylling inklusive grøfter for
Systemkode i TFM
bunnledninger, samt bærelag og avrettet underlag for gulv
på grunn.

213 Grunnforsterkning

215 Pelefundamentering

Omfatter injisering, masseutskifting el. for bygning og dens Systemkode i TFM
umiddelbare nærhet.
Omfatter spuntvegger og andre avstivninger både
Systemkode i TFM
permanente og midlertidige).
Omfatter peler og pilarer med tilhørende fundamenter.
Systemkode i TFM

216 Direkte fundamentering

Omfatter fundamenter, for eksempel såler og banketter.

Systemkode i TFM

217 Drenering

Omfatter drensledninger inkl. fundament, filterlag m.m. ,
samt drenerende lag, plater el. på utside av grunnmur.

Systemkode i TFM

218 Utstyr og komplettering

Omfatter delprodukter som er en del av grunn og
*)
fundamenter, men som ikke inngår i bygningsdelene over.

219 Andre deler av grunn og fundamenter

For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3sifret nivå ikke er dekkende.
Omfatter separate systemer som ikke inngår som en
integrert del av vegger, tak eller dekker.

Systemkode i TFM

Støpte pilastere inngår i 231 eller 241

Systemkode i TFM

214 Støttekonstruksjoner

22 Bæresystemer

Systemkode i TFM

221 Rammer
222 Søyler

Systemkode i TFM

223 Bjelker

Støpte T-bjelker inngår i 251.

Systemkode i TFM

224 Avstivede konstruksjoner

Omfatter avstivning for horisontalt virkende laster.

Systemkode i TFM

225 Brannbeskyttelse av bærende
konstruksjoner
226 Kledning og overflate

Omfatter brannisolering, påføring av brannhemmende
maling m.m.
Omfatter ikke det som inngår i 225.

Systemkode i TFM

227

Skal ikke benyttes

228 Utstyr og komplettering

Omfatter delprodukter som er en del av bæresystemet,
men som ikke inngår i bygningsdelene over.

*)

229 Andre deler av bæresystemer

For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3sifret nivå ikke er dekkende.

Systemkode i TFM

Systemkode i TFM

*) Brukes ikke som systemkode i TFM. Kodes som komponent, se komponentkodeliste.
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Statsbygg

PA 0802

SYSTEMKODELISTE
Tabell 2 - Bygning

Bygningsdelsnummer
NS3451:2009

Veiledning

TFM
kommentarer

23 Yttervegger
231 Bærende yttervegger

Omfatter bærende vegger i betong, mur, bindingsverk
m.m. For bærende bindingsverksvegger omfatter
bygningsdelen yttervegg fra og med innvendig plate/panel
til og med vindtetting (klimaskille). Utvendig kledning og
overflate, se 235. Innvendig overflate, se 236.

Systemkode i TFM

232 Ikke-bærende yttervegger

Omfatter fra og med innvendig plate/panel til og med
Systemkode i TFM
vindtetting (klimaskille), samt påfôringsvegger. Utvendig
kledning og overflate, se 235. Innvendig overflate, se 236.

233 Glassfasader

Separat bæresystem, se 22.

Systemkode i TFM

234 Vinduer, dører, porter

Inkluderer:
- Blindkarm, tetting, utfôringer, belistning, lås og beslag;
- eventuelle persienner montert mellom vindusglass;
- sålebenkbeslag, vannbrettbeslag og bygningsbeslag;
- overflatebehandling.

Systemkode i TFM

235 Utvendig kledning og overflate.

Omfatter også beslag som ikke inngår i 233 og 234.

Systemkode i TFM

Omfatter både inn- og utvendig solavskjerming, inklusive
utstyr for manuell eller elektrisk betjening.
Omfatter delprodukter som er en del av yttervegg, men
som ikke inngår i bygningsdelene over.
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3sifret nivå ikke er dekkende.

Systemkode i TFM

241 Bærende innervegger

Kledning og overflate, se 246.

Systemkode i TFM

242 Ikke-bærende innervegg.

Kledning og overflate, se 246.

Systemkode i TFM

243 Systemvegger, glassfelt

Systemvegger med og uten glass, samt innendørs
glassvegger.
Inklusive utforinger, belistning, låse- og beslag

Systemkode i TFM
Systemkode i TFM

246 Kledning og overflate

Belistning mot himling og gulv, se 255 og 256.

Systemkode i TFM

247

Skal ikke benyttes

248 Utstyr og komplettering

Omfatter delprodukter som er en del av innervegg, men
som ikke inngår i bygningsdelene over.
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3sifret nivå ikke er dekkende.
Omfatter dekker, gulv og himlinger.

*)

Systemkode i TFM

252 Gulv på grunn

Omfatter dekker, broer og ramper inklusive integrerte
bjelker. Tribuner og amfier, se 285.
Omfatter isolasjon, diffusjonssperre og betong.

253 Oppfôret gulv, påstøp

Omfatter plassbygd oppfôring av gulv, samt påstøp.

Systemkode i TFM

254 Gulvsystemer

Prefabrikerte installasjonsgulv med eller uten belegg.

Systemkode i TFM

255 Gulvoverflate

Omfatternødvendig forbehandling, belegg, flis, parkett,
maling eller lignende og listverk.
Plassbygde himlinger utvendig og innvendig inklusive
listverk og overflatebehandling.
Systemhimlinger, samt akustisk regulerende
konstruksjoner.
Kjølehimling, se 351

Systemkode i TFM

Omfatter delprodukter som er en del av dekker, men som
ikke inngår i bygningsdelene over.
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3sifret nivå ikke er dekkende.

*)

Systemkode i TFM

236 Innvendig overflate
237 Solavskjerming
238 Utstyr og komplettering
239 Andre deler av yttervegger

*)
Systemkode i TFM

24 Innervegger

244 Vinduer, dører, foldevegger

Systemkode i TFM

245 Skjørt

249 Andre deler av innervegger
25 Dekker
251 Frittbærende dekker

256 Faste himlinger og overflatebehandling
257 Systemhimlinger

258 Utstyr og komplettering
259 Andre deler av dekker

Systemkode i TFM

Systemkode i TFM

Systemkode i TFM
Systemkode i TFM

Systemkode i TFM

*) Brukes ikke som systemkode i TFM. Kodes som komponent, se komponentkodeliste.
Godkjent dato: 2011-07-01
Dokulive nr: 200300700-8
Revisjon:

Dokumenteier: B-direktør
Utgiver: FS
Dokumentansvarlig: ED

2

Statsbygg

Bygningsdelsnummer
NS3451:2009

PA 0802

SYSTEMKODELISTE
Tabell 2 - Bygning
Veiledning

TFM
kommentarer

26 Yttertak
261 Primærkonstruksjoner

Inkluderer også oppfôrede tak. Omfatter selve
hovedkonstruksjonen (Med alle nødvendige detaljer)
Inklusive isolasjon og undertaksbelegg. (Sperrer, åser,
takstoler, trakto m.m., samt isolasjon med tilhørende
spikerslag.)

Systemkode i TFM

262 Taktekning

Inkluderer eventuell isolasjon på oversiden av
primærkonstruksjonen, samt beslag (gradrenner,
skottrenner, kilerenner mv.).

Systemkode i TFM

263 Glasstak, overlys, takluker

Inkluderer beslag og motordrift for luker.
Separat bæresystem, se 22.
Omfatter arker, takløft eller lignende med komplett
konstruksjon, kledning og overflatbehandling.
Gesimser inkluderer kledning og beslag.

Systemkode i TFM

Systemkode i TFM

267 Prefabrikerte takelementer

Omfatter komplette elementer.

Systemkode i TFM

268 Utstyr og komplettering

Omfatter delprodukter som er en del av yttertak, men som *)
ikke inngår i bygningsdelene over.
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3Systemkode i TFM
sifret nivå ikke er dekkende.

264 Takoppbygg
265 Gesimser, takrenner og nedløp

Systemkode i TFM

266 Himling og innvendig overflate

269 Andre deler av yttertak

Systemkode i TFM

27 Fast inventar
271 Murte piper og ildsteder

Omfatter også piper murt av etasjehøye pipeelementer.

272 Monteringsferdige ildsteder

Gjelder monteringsferdige enheter. Fyrkjeler og
Systemkode i TFM
prefabrikerte piper, se 325.
Skap, benker e.l. for kjøkken, samt minikjøkken inklusive Systemkode i TFM
innebygde hvitevarer.
Storkjøkkenutstyr, se 66 og 67.

273 Kjøkkeninnredning

274 Innredning og garnityr for våtrom
275 Skap og reoler
276 Sittebenker, stolrader, bord
277 Skilt og tavler
278 Utstyr og komplettering
279 Andre deler av fast inventar

Baderomsinnredning, spanskvegger, m.m. Sanitærutstyr,
se 315.
Fast montert innredning for lager, oppholds- og soverom
m.m..
Fast monterte møbler i f.eks. auditorier, kinoer, innendørs
vrimlearealer m.m.
Opplysnings- og henvisningsskilt samt oppslags- og
skrivetavler, AV-skap for møterom m.m.
Omfatter delprodukter som er en del av fast inventar, men
som ikke inngår i bygningsdelene over.
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3sifret nivå ikke er dekkende.

Systemkode i TFM

Systemkode i TFM
Systemkode i TFM
Systemkode i TFM
Systemkode i TFM
*)
Systemkode i TFM

*) Brukes ikke som systemkode i TFM. Kodes som komponent, se komponentkodeliste.
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Statsbygg

Bygningsdelsnummer
NS3451:2009

PA 0802

SYSTEMKODELISTE
Tabell 2 - Bygning
Veiledning

TFM
kommentarer

28 trapper, balkonger m.m.
Inkluderer repos og rekkverk/håndlist, samt belegg og
overflatebehandling.
Omfatter trapper knyttet til bygget. Inkluderer repos og
rekkverk/håndlist, samt belegg og overflatebehandling.
Trapper i terreng, se 722.

Systemkode i TFM

283 Ramper

Omfatter ramper som ikke inngår i 251 eller 252.

Systemkode i TFM

284 Balkonger og verandaer

Inkluderer bæresystem som er spesielt for balkonger, samt Systemkode i TFM
belegg og rekkverk. Omfatter også svalganger.
Takterrasse, se 26

285 tribuner og amfier

Separat bæresystem, se 22.

281 Innvendige trapper
282 Utvendige trapper

Systemkode i TFM

Systemkode i TFM

286 baldakiner og skjermtak

Systemkode i TFM

287 Andre rekkverk, håndlister og fendere

Systemkode i TFM

288 Utstyr og komplettering

Omfatter delprodukter som er en del av trapper, balkonger *)
m.m., men som ikke inngår i bygningsdelene over.

289 Andre deler av trapper, balkonger m.m.

For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3sifret nivå ikke er dekkende.
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 2sifret nivå av hoveddel 2 Bygning ikke er dekkende.

29 Andre bygningsmessige deler

Systemkode i TFM

*) Brukes ikke som systemkode i TFM. Kodes som komponent, se komponentkodeliste.
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Standardromlogg

Eksamensoppgave Fagskolen

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

Hendelse
Dato
Endret av

Standardrom opprettet
23. may 2012 15:43
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Kode
SR.001
FS.001

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 15:44
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Romnavn
Kjøkken 3-Roms

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:00
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Programmert areal
0.00
14.39

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:00
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

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

Ny forekomst
29. may 2012 17:41
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

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

Ny forekomst
29. may 2012 17:45
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 17:45
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Standardrom opprettet
23. may 2012 17:39
yassirf

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

1 - 315.09.022-Høiax 120l benkebreder

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

Kode
SR.001
FS.020

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:39
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Kode
FS.020
FS.004

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:40
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Programmert areal
0.00
5.50

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:40
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Romnavn

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:40
yassirf

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 09:34
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 09:34
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. may 2012 13:20
larspe

Bad

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

1 - 390.08.001-Baderomsmodul

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

yassirf, 30. may 2012 17:22
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dRofus

Standardromlogg

Eksamensoppgave Fagskolen

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

Hendelse
Dato

Forekomst slettet
29. may 2012 13:20

Ny verdi

Endret av

larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.04.010-Grohe Innbyggingsisterene

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 15:24
larspe

1 - 315.04.011-Porsgrund Seven D veggskål

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 15:24
larspe

1 - 315.06.004-Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 15:24
larspe

1 - 315.07.007-Blücher rustfritt golvsluk

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 15:24
larspe

1 - 390.08.001-Baderomsmodul Contech

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 15:24
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 15:24
larspe

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

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

1 - 315.01.010-Badinett baderomsmøbel 90cm m/
speilskap

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.07.007-Blücher rustfritt golvsluk

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. may 2012 17:17
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 390.08.001-Baderomsmodul Contech

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. may 2012 17:17
larspe

Hendelse
Dato

Forekomst slettet
29. may 2012 17:17

Endret av

larspe

Felt
Gammel verdi

1 - 315.01.010-Badinett baderomsmøbel 90cm m/
speilskap

Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.04.010-Grohe Innbyggingsisterene

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. may 2012 17:17
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.04.011-Porsgrund Seven D veggskål

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. may 2012 17:17
larspe

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

1 - 315.06.004-Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne

Hendelse
Dato
Endret av

Forekomst slettet
29. may 2012 17:17
larspe

1 - 390.08.001-Baderomsmodul Contech

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 17:19
larspe

1 - 315.04.011-Porsgrund Seven D veggskål

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 17:19
larspe

1 - 315.06.004-Porsgrund Showerama 7-5 dusjhjørne

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 17:19
larspe

1 - 315.07.007-Blücher rustfritt golvsluk

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 17:19
larspe

1 - 315.04.010-Grohe Innbyggingsisterene

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 17:19
larspe

Hendelse
Dato
Endret av

Ny forekomst
29. may 2012 17:19
larspe

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

1 - 315.01.010-Badinett baderomsmøbel 90cm m/
speilskap

yassirf, 30. may 2012 17:22
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Standardromlogg

Rom: FS.009 - Kjøkken 4-Roms
Logg
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Hendelse
Dato
Endret av

Standardrom opprettet
23. may 2012 17:10
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Kode
SR.001
FS.009

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:10
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Romnavn
Kjøkken 4-Roms

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:11
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Programmert areal
0.00
20.90

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:11
yassirf

Hendelse
Dato
Endret av

Standardrom opprettet
23. may 2012 17:19
yassirf

Rom: FS.017 - Klosettrom
Logg
Felt
Gammel verdi
Ny verdi
Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Kode
SR.001
FS.017

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:19
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Romnavn
Klosettrom

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:23
yassirf

Felt
Gammel verdi
Ny verdi

Programmert areal
0.00
3.32

Hendelse
Dato
Endret av

Endring
23. may 2012 17:23
yassirf

yassirf, 30. may 2012 17:22
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