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Oppgavetekst 
 

Eksamen 2013  -  1BIM-I 

Fagskolen i Oslo 

Eksamensperiode: Onsdag 22.mai – fredag 31.mai, fremføring 5.-7.juni.   

Det er satt opp følgende tema for BIM-I (og BIM-K), «BIM på 
byggeplass» og «BIM i FDVU».  Det foreligger også en del 
tegningssett.   
 
Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor et av temaene. Bruk en 
av 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 der du selv i et eget kapittel i 
rapporten beskriver hvilket bruksområde IFC-filen skal ha. 
 
Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene. 
 
Det skal leveres to papirrapporter. 

Rapporten bør inneholde: 

1. Forside  
2. Innholdsfortegnelse 
3. Dette arket 
4. Fremdriftsplan(er) med problemstilling(er) 
5. Sammendrag 
6. Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere 

resultatene. 
7. Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e); 

refleksjoner! 
8. Kildehenvisning / ”Takk til…” 
9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-E under) 
10. Vedlegg (bl.a. tegninger) 

     

Tidsfrister: 
 

• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) 
– 
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Tidsfrist: Torsdag 23.mai kl.15:00 

• Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter. 
Rapport leveres i PDF og på papir.  Modellfilene leveres i eget format (fx 
PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen 1BIM-
I 2013”. Det leveres minst én IFC-fil. 
Tidsfrist: Fredag 31.mai kl 13:15 

• Framføring skjer onsdag 5.- fredag 7.juni fra kl.08:00. Hver student får 
ca 20 minutter. 

Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 3.juni før kl 10 og lagt ut 
på Fronter under mappa Prosjekter – Eksamen.  Det skal framføres 
individuelt. 

 

Vurderingskriterier: 
 

A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, 
kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller 
tilsvarende måter for filutveksling. 
 

B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell, 
kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll 
og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur, 
kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike 
programmene. 
 

C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart 
på problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister, 
bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon.  
 

D. Framføringa. 
 

E. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting. 
 

Lykke til!           

Fagskolen i Oslo – BIM-tekniker 
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Prosjektbeskrivelse 
 

Jeg har i dette prosjektet valgt Temaet: BIM på byggeplass og valgt å innlede et samarbeide 
med gruppen BIM Byggeplass: 

• Sindre Klakegg   EL  RIE  BIM-I 
• Christopher Jacobsen   VENT  RIV  BIM-I 
• Stian Hagen     ARK  BIM-K 
• Espen Andreassen    ARK  BIM-K 
• Christer Granerud    ARK  BIM-K 

 

Vi skal ta for oss en del av Ullevål sykehus, som er et av underlagene vi kunne velge mellom.  
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Jeg har valgt å modellere ventilasjon i en del av Ullevål sykehus, etter eksisterende underlag. 
Ventilasjon er ikke mitt fagfelt. Men siden Sindre skal modellere elektro, tenkte vi det kunne 
være spennende å få laget litt kollisjoner mellom ventilasjon og elektro. Som vi senere kan 
kontrollere og rapportere på byggeplass. 

 

Jeg og Sindre kommer til å ha et tett samarbeid under dette prosjektet, for å samkjøre det 
tekniske i bygget. Vi kommer ikke til å ha så tett samarbeid med BIM-K, da vi ikke trenger 
annet en IFC-fil av bygget fra dem. 

Jeg har også under dette temaet (BIM på byggeplass) valgt å bruke Autodesk sin BIM 360 
Field. Dette er et program jeg aldri har vært borti, så det skal bli spennende å se hva det kan 
gjøre med BIM på byggeplass.   
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Problemstilling 
Under dette prosjektet som tidligere nevnt i prosjektbeskrivelsen, kommer jeg til å benytte 
meg av en programvare som er helt ukjent for meg. Jeg kommer da under denne eksamen til 
å ha fokus på bruken av BIM 360 Field, samt hvordan bruke dette programmet på en 
lønnsom måte ute på byggeplass. 

Så min problemstilling vil være: 

• Hvordan bruke BIM 360 Field? 
• Hva kan jeg bruke BIM 360 Field til? 
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Sammendrag 
Jeg startet dette prosjektet med en prosjektbeskrivelse og en god bakcup og fremdrifts plan. 
Så jobbet jeg meg ut ifra dette. Jeg valgte tema BIM på Byggeplass, jeg gikk for å lære meg 
BIM 360 Field. Men før jeg fikk brukt dette programmet måtte jeg ha noen modeller og 
tegninger. 

Jeg startet opp med et underlag: Ullevål sykehus med å modellere ventilasjon i Revit. Her 
lagde jeg arbeidstegninger og en 3D tegning som man kan bruke AR-Media til å se modellen i 
3D på en Ipad eller Iphone.  

Så åpnet jeg denne modellen i Solibri, hvor jeg tok ut mengder. Jeg tok også og kjørte en 
kollisjons sjekk, hvor jeg lagde en BCF rapport som jeg sendte til Sindre, hvor han igjen måtte 
kommentere og sende tilbake.  

Alt det overnevnte er kun forarbeid til bruk av BIM 360 Field, som er problemstillingen min. 
Så måtte jeg få inn modellen min i 360 Field, da brukte jeg Naviswork 2013 og 2014 
versjonen. Jeg exportete ut modellene mine og importerte de inn i 360 Field, sammen med 
arbeidstegninger. 

Når jeg begynte å jobbe i BIM 360 Field, opprettet jeg et eget prosjekt. og så lagde jeg egen 
sjekkliste for ventilasjon og oppgaver jeg la inn i kalenderen til BIM 360 Field APPen. 

Så har jeg brukt BIM 360 Field APPen til å gjøre alt jeg har satt opp på web. 

Rapporten beskriver nærmere hva jeg har gjort trinn for trinn. 

Programmer brukt under eksamen 

• Microsoft Word og Excel 
• SketchUP Pro med AR-Media 
• Solibri 
• MagiCAD for Revit  
• Naviswork 2013 og 2014  
• Photoshop  
• SnagIt 
• BIM 360 Field web og APP 
• Skype 
• Team Viewer 
• ArchiCAD 
• Adobe Acrobat 
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Plan for Backup 

Backup av filer 
I dette prosjektet har jeg valgt og sikret filene mine med en god backup plan. Jeg bruker 
programmet synctoy som synkroniserer automatisk alle filer jeg lagrer i min prosjekt mappe 
«Eksamen BIM-I 2013» til Dropbox og til en ekstern harddisk. 

Alle dokumenter og prosjekt-filer jeg lager og bruker, lagrer jeg i denne mappen. Denne 
prosjekt mappen blir synkronisert 1 gang i timen, hver dag opp mot Dropbox og ekstern HDD 
med alle nye filer og endringer som er gjort i mappen.  

Jeg har også laget en kommando i oppgaveplanleggeren i Windows som kjører synctoy en 
gang i timen vær dag. 

Gruppen BIM Byggeplass legger alle filene til Byggeweb. Dette er vår felles backup.  

På denne måten er jeg sikkeret hvis det skulle skje noe med pcen min. 

Denne mappen blir synkronisert opp mot Dropbox og ekstern HDD.  
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Her har jeg satt opp Synctoy til å ta backup av prosjekt mappen min.  
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Her har jeg satt Windows Oppgaveplanleggeren til og automatisk kjøre Synctoy 1 gang i 
timen, hver dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Backup for levering/printing 
Jeg har den erfaring at det blir kaos om printing på skolen på slutten av prosjekter. Så jeg 
velger å sette opp en plan for å unngå dette kaoset. 

Hvis jeg ikke har fått printet ut rapporten min innen kl 08:30 på fredag innleveringsdag, drar 
jeg på Allkopi og printer. 

Denne måten er jeg sikret at jeg får levert rapporten. 

Jeg kommer også til å levere en printet versjon på torsdag, som en backup vis det skule 
skjære seg helt. 
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Fremdriftsplan

 Ons 22 Tors 23 Fre 24 Lør 25 Søn 26 Man27 Tirs 28 Ons 29 Tors 30 Fre 31 Ons 05 Tors 06 Fre 07 
Fremdriftsplan              
Backup av prosjekt              
Prosjektbeskrivelse/ 
Problemstilling 

             

Gruppemøter              
Modellering              
BIM 360Field              
Logg/Rapportskriving              
Refleksjoner              
Sammenstillinger              
Buffer for uforutsette 
hendelser 

             

Utskrifter              
Forskrifter              
Kildehenvisning              
Innlevering              
Fremføring              
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Onsdag 22.05.13 
 

Oppstart 

Jeg startet prosjektet med å tenke mye på hva det er jeg skal gjøre. Jeg begynte å tenke på å 
lage en FDV integrert i Solibri med hyperlinker og en Dropbox mappe med all produktdata 
som hyperlinkene leser. Men denne tanken slo jeg fra meg og begynte å forhøre meg litt om 
programmet Rendra. Men de hadde ikke programmet sitt ferdig og mente vi kunne få teste 
det i juni. Det er litt sent. Så tenkte jeg på en presentasjon Skanska hadde for oss, BIM 360 
Field. Jeg ble umiddelbart giret på å teste ut dette programmet. Det virket som et program 
som einer seg perfekt ute på byggeplass pr. dags dato. Så jeg velger å gå for det. Jeg har aldri 
testet dette programmet før så det blir mye utforsking i eksamens perioden.  

Etter at jeg hadde funnet ut hva jeg skulle gjøre, dannet jeg en gruppe «BIM Byggeplass» 

Photo av Marius Hem. Redigert av meg i Photoshop. 
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Vi startet med å ha et møte der vi fant ut hva vi skulle gjøre. Stian Hagen ble gruppeleder i 
dette prosjektet da han ikke hadde vært det tidligere. Jeg fikk i oppgave å utforme BIM-
Manualen og opprette Byggeweb konto. 

Møte innkallelse og møte referat blir lagt som vedlegg. 

Byggeweb 

Ingolf Sundfør opprettet en Byggeweb konto «BIM Byggeplass» til gruppen. Jeg har ansvaret 
i Byggeweb for gruppen og må tildele rettigheter og opprette mapper. Meningen med 
Byggeweb er at vi i gruppen skal ha en god kontroll på filen våres og enkelt ha tilgang til de 
nyeste filene som blir lagt ut. Dette forenkler hele prosessen med fildeling.   

Under har jeg tildelt og opprettet en ryddig mappestruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Byggeweb.no  
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Om BIM 360 Field 

Field Management, igangkjøring og overlevering 
Autodesk BIM 360 Field programvare, tidligere Vela Systems. Muliggjør bygging og 
infrastruktur til å få fagfolk til å kombinere mobile teknologier og BIM på det punktet av 
konstruksjonen det er nødvendig. Automatisering av feltet prosesser som kvalitet, sikkerhet 
og igangkjøring sjekklister, distribusjon av planer og tegninger, og mobil modell gir tilgang til 
å bidrar til å gi målbare tids og kostnadsbesparelser for arkitektur, teknologi, bygg 
infrastruktur og anleggsprosjekter. 

Viktige funksjoner 

Administrere byggingens kvalitet, sikkerhet, igangkjøring og overlevering programmer. 

Bruk av sjekklister og Field Communications. 

Navigere og kommentere tegninger, modeller og fotografier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Autodesk.com 
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Registrering BIM 360 Field 

For i de hele tatt å få tilgang på BIM 360 Field, må jeg registrere meg for å få en 30 dagers 
prøve versjon. Dette gjør jeg på http://bim360field.com/  

Her har jeg mottatt en mail fra Autodesk med passord. Denne bruker jag da for å logge meg 
inn på BIM 360 Field.   

 

 

 

http://bim360field.com/
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Logo 

Jeg og Sindre tenkte det var på sin plass å lage en enkel logo for gruppen under eksamen. 
Sindre lagde en enkel 3D logo i Photoshop: 

 

 

 

 

 

Jeg tok den litt videre og lagde en som jeg kan bruke som forsidebilde. Denne lagde jeg også 
i Photoshop: 

 

 

 

 

 

 

Her i Photoshop. Logoen er oppbygd med 
3 lag. 

 

 

 

 

 

Kilde: Iphone bilde er hentet fra Google 
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Torsdag 23.05.13 
 

BIM-Manual 

Jeg fikk jo som tidligere nevnt ansvaret for utforming av BIM-Manualen. Jeg bruker en 
tidligere BIM-Manual jeg har laget, som en mal. Den nye manualen legger jeg ut på Dropbox, 
sånn at alle i gruppen får lest den og bruke den. Jeg legger den også som vedlegg. 

Jeg har gode erfaringer med bruken av BIM-Manualer under tidligere prosjekter, da dette 
hjelper alle i gruppen med ting de fort kan lure på. I denne manualen står det det mest 
vesentlige alle skal huske på i prosjektet. Med dette slipper vi usikkerhet og får heller en 
bedre flyt i arbeidet.  

 

Her et lite bilde av BIM-Manualen. 
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Modellering 

Jeg har i dette prosjektet ikke tenkt til å legge så mye vekt på riktig og forskriftsmessig 
modellering, da dette vil ta for lang tid. I og med at jeg skal lære meg å bruke BIM 360 Field 
fra grunn. Men jeg vil ta utgangspunkt i de underlagene jeg har fått på PDF, og bruke de 
dimensjoner som er brukt der. Jeg skal også kun modellere i 1 del av bygget og kopier den 
opp i 2 etasje. 

Her et lite skjermbilde av RIV PDFen:   
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Oppstar i Revit 

Stian Hagen i BIM-K har laget en IFC-fil av bygget som vi kan bruke som et midlertidig 
underlag, til vi får en ferdig IFC-fil med riktig takhøyde og himling. Dette er også den delen av 
sykehuset som er ringet ut, jeg skal modellere i.    

  

Her er IFC-filen vi har fått til å begynne med: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre åpner jeg Revit og gjør denne ifc-filen om til en rvt-fil, på den måten kan jeg linke inn 
rvt-filen som et underlag. Når det er gjort og underlaget er linket inn, ser jeg at bygget er 
rotert.  

  



Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo – BIM på byggeplass 

Christopher Jacobsen BIM-I  Side 22 av 85    
 

Rotert bygg 

Måten jeg løser det på, er at jeg tar å roterer Project North og bruker «Align selected line or 
plane». Det den gjør er at jeg finner en rett linje i bygget som jeg aligner med, da roterer den 
seg sånn at den blir rett. 
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Her har jeg fått rotert bygget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig sammenstilling i Solibri 

Jeg tar og ser om dette har fungert ved å modellere ut noen ventilasjonsrør og sammenstille 
den med ARK-IFC i Solibri.  
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Fredag 24.05.13 
 

Tegninger i Revit 
Jeg starter Revit med å lage Sheets template, som jeg skal bruke under eksamen. Det jeg gjør 
er at jeg lager en ny sheet og åpner A3-Matric. Denne tar jeg og redigerer til min egen 
tegning.  

Her er et bilde av den orginale tegnings oppsettet A3-Matric. 
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Etter at jeg har tatt den inn i Revit Family og redigert den ser den sånn ut:  

 

Som vist på bilde, tar jeg og lagrer denne som en template. Da kan jeg bare hente denne når 
jeg skal lage en ny sheet.   
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Modellering 

Jeg startet endelig å modellere ventilasjon i dag, jeg skal bruke helgen på å bli ferdig med 
modelleringen sånn at jeg kan konsentrere meg om BIM 360 Field etter dette. 

Forskrifter/Tommelfinger regler 

Etter at vi hadde besøk av Swegon på skolen, fikk jeg noen gode tips til Planlegging av 
ventilasjonsanlegg. Dette har jeg tenkt til å ha i bakhode når jeg modellerer. 

Det som er viktig her er å ha: 

• Symmetri 
• Få bend 
• Oppdelt i små delsystem 
• Unngå lange strekk med mange anslutninger 

Dette for å redusere trykkfallet på systemet og få et mer effektivt ventilasjons anlegg. 

Dobling av hastighet gir 4 dobling av trykkfall! 
Dobling av trykkfall gir 8 dobling av energibruk! 
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For å få et anlegg som er lyd stille/ uten mye støy, må jeg bruke: 

• Demping 
• Isolering 
• Riktige kanaler/Bend 
• Ventil- åpninger 
• Eurovent godkjente aggregater 
• Lyddempere 
• Ordentlig dimensjonerte sluttprodukter/ventiler 

 

Kilde: Swegon presentasjon for skolen. 
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Lørdag & Søndag 25/26.05.13 

Revit 

Jeg fortsetter med å modellere ventilasjon i Revit.  

Her har jeg modellert opp hovedkanaler i hele u bygget, men jeg har kun modellert ventiler 
og lyddempere i den delen som er ringet rundt. Modelleringen har tatt litt tid, så jeg 
kommer ikke til å bruke noe mere tid på det. Nå skal jeg lage arbeidstegninger og tage 
elementer. Når jeg har modellert har jeg heletiden hatt i hode det jeg lærte av Swegon. Det 
som er fint med dette bygget er at det er god plass over himling, det gjør at jeg kan ha store 
nok rør som igjen gir mindre trykkfall.  
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Opp/Nedlasting til Byggeweb 

Når modellen min nå er ferdig, laster jeg opp 3 IFC filer til Byggeweb sånn at alle i gruppen 
kan få bruke de. Jeg laster opp en IFC av alle etasjene og en IFC for hver etasje.  

Jeg lastet også ned modell filene til Sindre. 
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Tegninger 

Jeg begynte etter ferdig modellering å lage arbeidstegninger. Bruksområdet til disse 
tegningene vil være montering av ventilasjon. Jeg skal ha med dimensjoner og center høyde 
rør og luftmengde i rom. 

Det første jeg begynte med var å lage tags.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse tagsene har jeg laget i Revit Family.   
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Jeg lagde egendefinerte tags i Revit Family som jeg lagret i prosjektmappen min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre måtte jeg lage nye templater som jeg kunne ha tegnings viewene mine i.  

 

  



Eksamensprosjekt ved Fagskolen i Oslo – BIM på byggeplass 

Christopher Jacobsen BIM-I  Side 32 av 85    
 

Grunnen til at jeg lagde nye templater er at jeg da kan velge tegnings størrelse uten å 
påvirke min original modell. Det jeg gjør er at jeg tar en kopi av den delen jeg skal lage 
tegning av «en crop view» og velger at den skal ha en av mine lagde templater. 

Jeg har delt opp tegningene mine i 3 deler: dette for å få de inn på tegning 1:100  
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Her har jeg laget tegninger for 1 og 2 etasje med 3 deler. Jeg har også laget en 3D tegning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D tegning 

Jeg lagde også en 3D tegning av ventilasjonen som jeg legger inn et bilde på. Dette bilde kan 
jeg bruke en Iphone eller Ipad på og få opp 3D modellen på uniten gjennom AR-Media. 
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Her er 3D tegningen: 
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Måten jeg har gjort dette på er at jeg tar IFC-filen av modellen min og åpner den i ArchiCAD, 
så lagrer jeg den som en 3ds-fil og åpner den i SketchUP. Her lager jeg en AR-media fil av 
modellen min og legger til et bilde den skal gjenkjenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er et fint bidrag til BIM på byggeplass.  
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Mandag 27.05.13 

Solibri 

Jeg begynte å skulle lage en ITO (Information Takeoff), til jeg fant ut at IFC-filen min av 
ventilasjonen ikke hadde noe informasjon om diameteren på rørene.  

Jeg tok da å testet ut masse forskjellige innstillinger i MagiCAD sine innstillinger for IFC-
export, uten at det var noe suksess. Da bestemte jeg meg for å legge ut en post på 
BIMfag.no, for å se om noen viste om noe lurt. 
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Post på BIMfag.no 

Jeg postet ut innlegget om: får ikke ut diameter i ITO Solibri. 

I mellomtiden testet jeg ut å exportere IFC fra Revit sin IFC export. Det fungerte. Rett etter 
dette fikk jeg svar fra Lars Dagali om å gjøre det jeg nettopp gjorde 
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Etter at dette var løst, bygde jeg opp min egen ITO-mal  

 

Men før denne var i orden måtte jeg klassifisere lyddemperne. Disse var kun klassifisert som 
«Objects». Det jeg gjorde da var å lage en ny classification og åpnet settings, der la jeg til de 
komponentene jeg ville klassifisere. Så la jeg også til norske navn.  
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Her legger jeg til den disiplinen og 
komponentene jeg vil klassifisere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så gir jeg klassifikasjonen norske navn. 
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ITO (Information Takeoff) Automatisk Template 

Jeg skal lage en ITO rapport template med Pivot, som automatisk oppdaterer seg når jeg får 
mere mengder.  

Jeg skal forklare kort hvordan jeg har gjort det. jeg starter med og «create defaul». Denne lar 
jeg bare ligge i mappen min så lenge, for først skal jeg «save rapport» og forme denne sånn 

jeg vil ha den. I denne rapporten lager jeg pivot 
tabeller, tar inn mengder fra Revit.  

 

 

 

 

 

 

Etter at den er formet sånn 
jeg vil ha den. Må jeg lime 
inn en tekst fra 
«defaulten» som leser 
mengder i Solibri 
automatisk.  

 

 

 

Her har jeg limt inn 
den teksten Solibri 
gjenkjenner. 

Neste trinn er å lagre 
den pivot malen jeg 

har laget, over templaten.  
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Når jeg da kjører en ny rapport, velger jeg at den skal bruke templaten jeg har laget.  

(Mengder Ventilasjon_Eksamen_template.xlxs)                    Save rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da kommer mengdene inn der jeg limte inn defaulten. En ting som ble borte var bilde av 
logoen. Solibri klarer ikke å lagre den i en template. 
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Videre oppdaterer jeg all data i pivottabellen.  

 

 

 

 

 

 

Jeg ser her at mengdene mine fra Solibri, er helt like mengdene mine fra Revit. 
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Det jeg gjør da er at jeg modellerer flere rør, som jeg tar inn i Solibri sånn at jeg får mer 
mengder. Da skal tabellen min oppdatere det.  

 

Flere rør i Revit. 

 

 

 

 

 

Flere rør i Solibri. 

 

 

 

 

 

Da kjører jeg på med en ny ITO takeoff, sånn at mengdene i Solibri oppdaterer seg og lager 
en ny rapport av denne, med Ventilasjon_Eksamen_template.xlxs). jeg lagrer denne 
oppdaterte ITO’en over den jeg lagde i sta. 
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Når jeg da oppdaterer piottabellen min igjen da, ser jeg at jeg har fått mere mengder i Solibri 
en i Revit. Så nå fungerer tabllen min sånn den skal. Hvis jeg nå modellerer enda mer i Revit 
og tar en ITO i Solibri vil denne tabellen altid oppdatere seg når jeg lagrer rapporten med 
denne templaten. 
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 Kontroll av mengder Solibri VS Revit 

Etter at jeg var ferdig med templatene i Solibri, ser jeg at mengdene fra Solibri og Revit er 
helt like. Det er jeg meget fornøyd med. 

 

Mengder som er riktig og mengder som er oppdatert med flere rør vil bli lagt som vedlegg. 
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Tirsdag 28.05.13 
Kollisjonskjekk/BCF i Solibri 

Jeg og Sindre bestemte oss for å ta en kjapp kollisjonskjekk mellom fagdisiplinene våres og 
lage en presentasjon/BCF rapport av dette. 

Jeg startet da med å åpne den SMC-filen jeg hadde fra før av, og la inn de nyeste og ferdige 
modellene.    

Jeg hadde fra før av lagt inn IFC-filen med ekstra mengder, denne satte jeg til landskap på 
disiplinen sånn at den ikke skal komme med i kollisjonsjekken. 

 

 

Jeg og Sindre ble enige om at vi skal kun kjøre kollisjonskjekk mellom oss. Da brukte vi 
regelsettet: «intersections in MAP models», denne sjekker kollisjoner mellom tekniske fag. 

Sindre begynte med å lage en rapport om de feilene han fant og kommenterte de. Videre tok 
han og lagde en BCF som han sendte til meg.  
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Jeg starter da med å åpne denne BCF-rapporten og svarer på de komentarene Sindre hadde 
laget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her legger jeg til kommentarer på Sindre sine slides. 
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Etter at jeg hadde kommentert Sindre sine feil. La jeg til noen lysbilder med feil jeg hadde 
fått i regelskjekken min. jeg skrev en kommentar på disse, som Sindre må svare på.  

Så tok jeg å lagret denne som en BCF, over den jeg fikk av Sindre. Jeg la den så ut på min og 
Sindre sin felles Dropbox mappe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne komenterte han igjen og sende den tilbake til meg.  

Jeg legger ved BCF-rapporten som vedlegg. 
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Problemstilling: Hvordan bruke BIM 360 Field 

Oppstart BIM 360 Field Web. 

Jeg startet i dag med å bli litt kjent med programmet på web. Jeg begynte med å klikke meg 
litt rundt for å se hva som befant seg der. Jeg opprettet et nytt prosjekt og la til informasjon 
om prosjektet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter hvert som jeg hadde utforsket litt, 
så jeg at jeg måtte godkjenne noen vilkår 
for å få importert filer inn i programmet.  

Det viste seg og ikke være lett. Det 
fungerte rett og slett ikke. Jeg trykket på 
den 1000 ganger i frustrasjon, søkte opp 
på nettet om problemet uten å lykkes. 
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Jeg pratet med Sindre om problemet, det viste seg at han hadde fått godkjent importen. 
Men han nevnte at Christer Granerud ikke hadde fått godkjent importen. Da ringte jeg 
Christer for å høre om han har løst problemet, det hadde han ikke gjort og bestemte seg for 
å ikke gjøre noe med det. 

Jeg så at Sindre hadde registrert 360 Field kontoen sin på hotmail adressen sin, mens jeg og 
Christer hadde registrert den med Gmail kontoer. Da bestemte jeg meg for å registere meg 
på nytt med hotmail kontoen min. dette fungerte ikke da de sa jeg allerede hadde en bruker 
registrert. Jeg prøvde da med outlook kontoen min, uten å lykkes med det heller. 

Etter det prøvde jeg å opprette en Hide my ass mail som forsvinner om 1 mnd. Dette et tips 
fra halvårsprosjektet til Andreas Joachim Nilsen.  

 

Dette fungerte heller ikke. 
Testet ut med 3 forskjellige 
kontoer jeg hadde opprettet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da tenkte jeg som så at jeg trenger en i enten BIM-I eller BIM-K til å opprette en konto i sitt 
navn som jeg kan bruke under eksamen. Jeg så at Kristoffer Moe hadde en hotmail konto, så 
da spurte jeg han om han kunne registrere seg på BIM 360 Field. Sånn at jeg kunne låne 
kontoen hans under eksamen. Dette gjorde han over en samtale på Skype. Men jeg fikk 
heller ikke godkjent importen der heller. Da spurte jeg Kenneth Krogseth om han kunne 
opprette en konto, noe han gjorde. Men han fikk ikke tilsendt bruker navn eller passord fra 
BIM 360 Field, så da droppet jeg det.   
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Etter allt dette tullet måtte jeg finne på en anne måte å løse dette på. Jeg fikk da Sindre til å 
logge seg på kontoen min fra sin pc, for å se om han fikk godkjent den da. Det fikk han ikke. 

Da bestemte vi oss for at jeg tildeler Sindre rettigheter i prosjektet mitt i BIM 360 Field, sånn 
at han kan importere filer for meg i mitt prosjekt.  

Her er jeg inne i prosjekt settings og tildeler Sindre rettigheter til å gjøre alt i prosjektet mitt. 
På denne måten får han lastet opp filene mine,noe ikke jeg for gjort. 

Vi gikk for denne løsningen og Sindre fikk lastet opp modeller. 

Det ble en skikkelig dårlig start på dette programmet, har brukt masse tid på bare tull. 
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Modeller til BIM 360 Field Web 

Oppretting av Modeller 

Før jeg får lastet opp modeller til BIM 360 Field, må jeg innom Naviswork og lagre filene som 
NWD-filer. 

Så det jeg begynner med er å ta en export fra Revit til Naviswork av modellen min 

 

Her har Revit en egen export knapp til Naviswork 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det som er litt kjedelig er at modellen kommer inn uten farger. 
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Så her må jeg prøve meg frem litt for å få farger på modellen min.  

Det jeg gjør er at jeg tar å legger på materiell. Og kjører en NWD export, som 
BIM 360 Field støtter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men det fungerte ikke. Modellen ble uten farger. Det virker som om Naviswork ikke klarer å 
exportere ut materiell i filene sine. Da prøvde jeg en annen måte og det var å åpne IFC filen 
av modellen min i ArchiCAD for å legge til farger der. Og kjørte en egen Naviswork export 
derifra. Men greia med Naviswork export fra ArchiCAD er at ArchiCAD bare lager Naviswork 
2014 version. Så da må jeg laste ned Naviswork 2014 fra Autodesk.com.                 
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Etter at Naviswork 2014 var installert, tok jeg modellen inn der. Da kom fargene med. Så tok 
jeg en NWD export fra 2014 versionen og fikk Sindre til å laste opp modellen til 360 Field. 
Det fungerte ikke! 360 Field støtter ikke NWD 2014 vesionen. 

Så det jeg måtte gjøre da var å lagre 2014 filen min til en nwd 2013 version.  
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Så måtte jeg åpne den i Naviswork 2013 og exportere den ut som en NWD-fil derifra. Så fikk 
jeg Sindre igjen til å laste opp denne på 360 Field. Men det som skjedde da var at jeg hadde 
mistet all informasjon i objektene mine fordi jeg hadde tatt den inn i ArchCAD. Så da måtte 
jeg finne en annen måte å legge til farer på.  

Da begynte jeg å titte meg litt rundt i Naviswork 2013 for å finne en måte å gjøre dette på 
uten å legge til materiell. Plutselig rett foran meg ser jeg løsningen. Høyre klikke på objektet 
«Override Item» «Override Color». Så lett kan det altså gjøres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så etter jeg fant ut av det, var det bare å gå inn i modelltreet å finne tilluf, avtrek og legge til 
nye farge på de. Såtok jeg enda en ny NWD export og fikk Sindre til å laste opp denne til 360 
Field. Dette fungerte og jeg beholt all informasjon på objektene. 
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Etter at jeg hadde laget en ferdig farget RIV fil til 360 Filed, tok jeg og lagde en sammenstilt 
fil med ARK, RIE og RIV. Men NWD-filen vi hadde fått fra BIM-K var en 2014 version, siden de 
har brukt ArchiCAD som modellerings verktøy. Da måtte jeg åpne ARK filen i Naviswork 2014 
og gjøre den om til en nwd-2013 fil.  Så åpnet jeg denne nwd filen i Naviswork 2013 og la til 
RIV og RIE som var exportert fra Revit.  

Etter at jeg hadde lagt til farger på modellen og skulle gjøre den om til en NWD-fil, fikk jeg en 
feilmeldig.  

Grunden til denne feilmeldingen er at ARK-filen er en nwd-fil, mens RIV og RIE er en nwc-fil. 
det er det jeg trur uten å være helt sikker. 

Men det jeg gjorde med det var at jeg tar å åpner ARK-filen nwc, som kun kan åpnes i 2014. 
og legger til nwc filene av RIV og RIE også i Naviswork 2014. 

 

 

 

 

 

Når alle farger var lagt til. Lagret jeg den som en 2013 NWD- fil og åpnet den i Naviswork 
2013 og exporterte ut derifra en ny NWD-fil. Da kan Sindre laste opp denne til 360 Field.  
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Mappesturktur BIM 360 Field 

Jeg og Sindre fant ut at vi oppretter en mappe i Dropbox mappen vår, hvor vi skal legge alle 
modell filene og tegningene våres.  

 

 

 

Her er mappestrukturen: 

 

   

Denne mappe strukturen gjør det enkelt å laste opp filene til 360 Field. Det eneste vi trenger 
å gjøre når vi skal laste opp filen er å merke at den skal laste opp hoved mappen: (00 BIM 
360 Field). Da får vi samme mappe struktur i BIM 360 Field på nett og på Ipad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Bilde tatt med Ipad  

  

ARK 
Full modell 

 
Modeller: RIE 

  
RIV 

00 BIM 360 Field: 
 

  
ARK 

 
Tegninger: RIE 

  
RIV 
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Onsdag 29.05.13 

BIM 360 Field på web 

Import av filer 
Jeg startet i dag med å gå inn på BIM 360 Field web. Jeg kunne ikke dy meg å måtte bare 
prøve og aksepter import av filer igjen. Plutselig fungerte det. Etter at jeg hadde trykket på 
Accept. Fikk jeg beskjed om å oppdatere Adobe flash player. Vis det er det som har gjort at 
jeg ikke kunne accepte tidligere, syntes jeg det er rart. I og med at vi har prøvd å aksepter fra 
Sindre sin pc også, å han har den nyeste versjonen. Men jeg ble hvert fall glad det endelig 
fungerte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter at dette var løst måtte jeg bare prøve meg på en import. Jeg klikket på import og fikk 
beskjed om å laste ned en plugin  

 

 

 

Det er denne pluginen jeg skal bruke til å hente filene mine fra pc-en. 
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Får å få importert filer må jeg gå inn i Library og documents. Å klikke på Import. 

 

Da får jeg opp dette programmet som henter 
filene mine.  

 

 

 

 

 

Her har jeg valgt at den skal 
importere 00 BIM 360 Field 
mappen min fra dropbox. 

 

 

 

 

 

Her har jeg fått inn filene i BIM 360 Field på Web. 
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BIM 360 Field APP på Ipad 

Jeg startet dette med å laste ned BIM 360 Field på app store, pluss en del andre apper jeg 
har bruk for under eksamen.  
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Synkronisering 

Her er jeg inne på hovedsiden til 
360 Field på Ipaden. Det første jeg 
må gjøre er og importer filene 
(Synkroniser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når jeg skal synkronisere filene jeg har på BIM 360 Field Web til Ipaden, kan jeg velge hva jeg 
vil ha med. det gjør jeg ved å trykke på det jeg har ringet rundt. 
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Her kan jeg velge om jeg bare vil laste opp modellene, tegninger eller alt. Jeg velger og 
synkroniser alt. 

 

Her er alt ferdig synkroniser og jeg skal nå 
ha fått inn alle modellene og tegninger. 
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Oppbygging av APPen 

 

Her kan jeg se at hvis jeg skal inn i 
modellen, drar jeg tre fingere mot 
venstre. Og hvis jeg skal inn i 
biblioteket dere modellene og 
tegningene ligger, drar jeg tre fingrer 
mot høyre. 

Hvis jeg drar tre fingere nedover 
kommer jeg inn i en notisblokk hvor 
jeg kan skrive notater. 

 

Library  

Her er jeg inne i biblioteket som har samme mappestruktur som i Dropbox.  
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Models 

 

Her er jeg inne i models 
hvor jeg kan velge hvilket 
prosjekt jeg vil navigere 
meg rundt i. 
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Her har jeg åpnet ARK modellen, å kan 
rotere og navigere meg rundt. Det jeg 
ser er litt dumt, er at det er svart 
bakgrunn mot det svarte taket. Dette 
gjorde jeg noe med i den sammenstilte 
modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er jeg inne i den sammenstilte 
modellen, hvor jeg la til lyseblå 
bakgrunn i Naviswork. Jeg har også 
som vist i bilde skjult taket, dette har 
jeg gjort på Ipaden. Jeg kan velge å 
skjule alt jeg vil og gjøre dem synlig 
igjen. Det er en god Viewer 360 Field 
har på Ipaden.  
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Her er noen bilder som viser hva de forskjellige knappene er til. Disse bildene har jeg fått fra 
Sindre, da jeg ikke fikk åpnet hjelp fanen på Ipaden min. 

Dette er funksjoner som er veldig nyttige i en Viewer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er noen linker til sider jeg har søkt etter hjelp og utforsket 360 Field med: 

http://support.velasystems.com/ics/support/default.asp?deptID=15138 

http://www.youtube.com/user/VelaSystemsInc 

Her har jeg funnet masse gode tips.  

http://support.velasystems.com/ics/support/default.asp?deptID=15138
http://www.youtube.com/user/VelaSystemsInc
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Oppretting av sjekklister på web 

Jeg merker nå at jeg henger litt etter tidsmessig med å bli ferdig med ting. Så jeg spurte 
Sindre om han kunne vise meg i korte trekk hvordan man lager egne sjekklister over Team 
Viewer siden han hadde gjort dette, sånn at jeg sparer litt tid der.  

Her viser Sindre hvordan man lager 
Sjekklister. Det viste seg å være 
ganske enkelt, noe som er bra. Da er 
det opp til meg å lage en egen 
sjekkliste. 
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Så det jeg starter med er å gå inn på settings- Checklists- Import Checklists- From File- 
Download a sample. 

Her er et bilde av malen jeg lastet ned: Denne må jeg forme til min egen skjekkliste. 
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I og med at jeg ikke har noe peiling på hva som skal være med i en sjekkliste på ventilasjon. 
Tok jeg og søkte: sjekkliste for ventilasjon på Google. Da fikk jeg opp denne, med ja og nei 
spørsmål. Perfekt!  

Kilde: http://www.naaf.no/Documents/ByggogHelse/Ventilasjon.pdf 

Så tok jeg å lastet ned denne som en PDF og gjorde den om til et Word dokument. På denne 
måten kunne jeg da bare kopiere over spørsmålene til malen jeg hadde i Excel.  

I denne Excel malen måtte jeg juster og fikse litt etter at jeg hadde kopiert over 
spørsmålene. Så var det bare å save og importere den inn i BIM 360 Field.  

http://www.naaf.no/Documents/ByggogHelse/Ventilasjon.pdf
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Her henter jeg Excel filen jeg lagret i eksamens mappen min og kjører en import. 

Og da får jeg inn sjekklisten min ferdig. Veldig enkel og kurant funksjon i Field. 
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Task 

Jeg vil opprette en oppgave i kalenderen sånn at de som er i prosjektet vet når de skal gå 
befaring osv.  

 

Etter at jeg har opprettet hva slags oppgaver som skal gjøres, legger jeg de inn i kalenderen. 
Dette vil da bli synkronisert inn på Ipaden. 
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Locations 

Jeg lager lokasjoner for å tilknytte tegningene mine til forskjellige plan, sånn at jeg kan legge 
til lokasjon på f.eks. oppgavene i kalenderen (Task). Måten jeg tilknytter tegninger til en 
lokasjon er å gå inn på location i settings og adde (lage) etasjer som vist under:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre for å tilknytte disse lokasjonene tegningene mine må jeg gå til Library og åpne 
mappestrukturen min og finne tegningene, forså å legge til lokasjon link.  

Da har jeg tilknyttet alle plantegningene mine en lokasjon som jeg senere kan legge inn i en 
task. 
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Problemstilling Hva kan jeg bruke BIM 360 Field 
til? 

BIM 360 Field på Ipad 

Her kan jeg bruke alt jeg har satt opp på web i min første problemstilling. Alt fra modeller, 
tegninger, sjekkliste, oppgaver (Task) i kalenderen, kommentere modeller, legge til issues, 
finne informasjon i modellene og bruke den til befaringer. Dette gjør at det blir en mer 
effektiv måte å jobbe på, da slipper man å ha med seg permer på permer med lister og 
tegninger når man skal gå en befaring. Det eneste man trenger er en Ipad med det aktuelle 
prosjektet og der ligger alt man trenger. 

Sjekklister 

Etter at jeg lagde sjekklister på web og synkroniserte Ipaden, kan jeg begynne å bruke den 
ute på byggeplass. Vist under er et bilde fra Ipaden som viser sjekklisten: 
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Kalender (Task) 

Her kan jeg gå in på Task på Ipaden å se om det er noen oppgaver jeg skal gjøre. Under har 
jeg et bilde fra Ipaden som viser at jeg har to befaringer av hver sin del av bygget. I disse 
oppgavene ligger all informasjon og dokumenter jeg trenger, alt fra sjekkliste til RIV tegning 
av den aktuelle delen.  
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Kommentere Tegninger/Bilder 

Man kan lett også kommentere på tegninger og ta bilder og kommentere disse også:  
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Bruke som Viewer 

Jeg kan også bruke den som en ren Viewer og rotere meg rundt og klikke på objekter for å få 
frem informasjon. Kan også skjule alt jeg vil, ta bilder, legge til issues og skrive notater. 
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Torsdag 30.05.13 

Skype/Team Viewer 

Det har blitt noen timer med video samtaler med Sindre Klakegg, som vist i anrops loggen 
under: 

 

Vi har også brukt Team Viewer aktivt med å hjelpe hverandre.  
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Jeg har også hjulpet Frank Andre Johansen over Skype og Team Viewer. Her med utskrift av 
tegninger til PDF.   

 

IFC Bruksområde  
IFC-filen jeg har laget skal brukes i Solibri til modell kontroll. Det jeg mener med det er at den 
skal brukes til å ta kollisjons kontroller med og for mengde uttak. Den kan også brukes som 
en visualisering av det tekniske i en Viewer. 
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Svar på problemstilling 
Som problemstilling hadde jeg to spørsmål: 

• Hvordan bruke BIM 360 Field? 

Dette var i seg selv en utfordring, da jeg kun hadde 1,5 uke på meg å lære 
programmet. Pluss at det er en del forarbeid som skal til før jeg kunne begynne å bruke 360 
Field. Men når jeg først fikk begynt å bruke det, tok det ikke lang tid før jeg skjønte 
programmet. BIM 360 Field har et enkelt brukergrensesnitt som gjør at man lett forstår 
hvordan det fungerer.  

Jeg hadde en del utfordringer med å godkjenne importen i programmet, men jeg fant en 
løsning på det og omsider fungerte det etter et døgn.  

Dette har vært ett program som har vært morsomt å lære og passe enkelt å bruke når man 
skjønner alle funksjonene. Jeg har brukt nettet og youtube mye for å lære meg funksjonene. 
Jeg føler jeg har fått svart på problemstillingen, ved å vise i rapporten hva jeg har gjort i 
programmet. Se utdrag av problemstillingen her. 

 

• Hva kan jeg bruke BIM 360 Field til? 

Etter hvert som jeg hadde utført første problemstillingen min, fant jeg ut hva jeg kunne 
bruke programmet til. Jeg har laget sjekklister som kan brukes i befaringer, importert 
modeller og tegninger som kan brukes ute på byggeplassen og satt opp oppgaver i en 
kalender som må utføres på byggeplass. 

BIM 360 Field einer seg god til bruk på byggeplass, da man sparer tid på å finne informasjon 
om produkter og finne tegninger. Alt dette ligger på Ipaden, noe alle fagfolk har om noen få 
år. Man sparer også masse tid på å utføre befaringer, da man slipper å ha med seg masse 
permer og sjekklister. Med dette programmet ligger alt dette inne og man har det 
elektronisk, som man kan printe ut eller se på i ettertid. Man slipper og først å skrive 
sjekklister på papir for så å skrive det inn elektronisk i ettertid. 

Jeg har fått et godt innblikk i hva programmet kan brukes til og jeg er fornøyd med det jeg 
har fått til som resultater. 

Se utdrag av problemstilling her.  
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Oppsummering av eksamen 
Jeg startet dette prosjektet med en prosjektbeskrivelse og en god bakcup og fremdrifts plan. 
Så jobbet jeg meg ut ifra dette. Jeg valgte tema BIM på Byggeplass, som har et bredt felt av 
programmer å velge mellom. Jeg brukte mye tid på å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre, 
men jeg gikk for å lære meg BIM 360 Field. Men før jeg fikk brukt dette programmet måtte 
jeg ha noen modeller og tegninger. 

Jeg startet opp med å modellere ventilasjon i Revit, noe som gikk veldig bra. Her lagde jeg 
arbeidstegninger og en 3D tegning som man kan bruke AR-Media til å se modellen i 3D på en 
Ipad eller Iphone.  

Så åpnet jeg denne modellen i Solibri der jeg lagde en egen template som automatisk 
oppdaterer mengder i en Excel mal jeg har laget. Sånn at når jeg får mer mengder i modellen 
min, kan jeg bare exportere mengdene inn i Excel arket mitt og oppdatere mengdene. Da 
slipper jeg å gjøre masse jobb manuelt. Jeg tok også og kjørte en kollisjons sjekk, hvor jeg 
lagde en BCF rapport som jeg sendte til Sindre, hvor han igjen måtte kommentere og sende 
tilbake.  

Alt det overnevnte er kun forarbeid til bruk av BIM 360 Field, som var problemstillingen min. 
Nå måtte jeg få inn modellen min i 360 Field, da brukte jeg Naviswork 2013 og 2014 
versjonen. I dette programmet lærte jeg masse nye ting jeg aldri hadde vært borti. Jeg 
exportete ut modellene mine og importerte de inn i 360 Field, sammen med 
arbeidstegninger. 

Når jeg begynte å jobbe i BIM 360 Field, som er et program jeg aldri har jobbe i før. Ble jeg 
litt skremt av alle knappene og funksjonene som var der. Men jeg lærte fort hva alt var til, og 
jeg fikk raskt et overblikk over hvor alt var. Jeg lagde egen sjekkliste for ventilasjon og lagde 
oppgaver jeg la inn i kalenderen til BIM 360 Field APPen. Å jobbe inni 360 Field gikk 
overraskende bra. Føler jeg har lært masse i dette programmet. 

BIM 360 Field APPen er genial og lett å bruk. Jeg er glad jeg valgte dette programmet som 
problemstilling. Det har vært utrolig morsomt og lærerikt. 

Alt i alt syntes jeg denne eksamenen har godt veldig bra. Jeg har fått brukt så å si alt jeg har 
lært gjennom året på BIM linja. Merker at arbeidsflyten min har godt mye bedre under 
eksamen enn tidligere prosjekter.        
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Kildehenvisninger 
BIMfag.no 

http://fio.byggeweb.no/fio/ 

http://www.naaf.no/Documents/ByggogHelse/Ventilasjon.pdf 

http://support.velasystems.com/ics/support/default.asp?deptID=15138 

http://www.youtube.com/user/VelaSystemsInc 

http://d3nfeyce9b2imt.cloudfront.net/Mobile_User_Guide.pdf 

Swegon PowerPoint presentasjon.  

 

Takk til 
Gruppen: BIM Byggeplass. Christer Granerud, Stian Hagen, Espen Andreassen og Sindre 
Klakegg- flott samarbeid. 

Sindre Klakegg- med ekstremt godt samarbeid over Skype og Team Viewer. 

Kristoffer Moe- med opprettelse av konto på BIM 360 Field. 

Kenneth Krogseth- med et forsøk på opprettelse av konto på BIM 360 Field. 

Andreas Joachim Nilsen- med tips fra halvårsprosjekt rapporten. 

Lars Dagalid- BIMfag.no 

Svigermor- for lån av Ipad. 

  

 

 

 

 

 

  

http://fio.byggeweb.no/fio/
http://www.naaf.no/Documents/ByggogHelse/Ventilasjon.pdf
http://support.velasystems.com/ics/support/default.asp?deptID=15138
http://www.youtube.com/user/VelaSystemsInc
http://d3nfeyce9b2imt.cloudfront.net/Mobile_User_Guide.pdf
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Egenvurdering 
 

A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, 
kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller 
tilsvarende måter for filutveksling. 

 
Den skriftlige planleggingen har jeg fulgt og jeg har fått resultater av den.  
 
Fremdriftsplanen har fungert bra og blitt fulgt, det har blitt noen lange kvelder for og 
ikke å henge etter med fremdriften.  
 
Plan for backup fungerte helt perfekt, synctoy og oppgavebehandler = sant. Jeg har ikke 
hatt noen problemer med backupen og har dokumentert hvordan jeg har satt den opp 
og hva jeg har tatt backup av i rapporten. Byggeweb og Dropbox ble jo også en god 
backup plattform, for felles filler i gruppen. 
 
Kommunikasjon og samarbeid har fungert veldig bra. Det samarbeidet jeg og Sindre har 
hatt over Team Viewer var morsomt og lærerikt, et genialt samarbeidsverktøy.  
 
Når det gjelder hjelp har vi jo et utrolig godt samhold i begge klassene der ingen er flaue 
for å spørre om hjelp eller gi hjelp. Jeg har vært aktivt rundt og hjulpet der det trengs. 
Har også vært aktiv på Skype og Team Viewer for å hjelpe.  
 
Byggeweb har vi i gruppen brukt til å dele ferdige IFC-filer, prosjekt-filer og dokumenter. 
Vi har også hatt en Dropbox mappe vi har delt bilder, filer og dokumenter. Jeg og Sindre 
har i tillegg hatt en egen Dropbox mappe for mappestruktur til BIM 360 Field. Alt dette 
har fungert bra.  

 
B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell, 

kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll 
og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur, 
kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike 
programmene. 

 
Jeg har kontrollert resultater på mengder i de ulike programmene Revit og Solibri. Jeg 
har tatt ut mengder i disse programmene og sammenstilt de i Excel. Jeg fikk ut gode 
resultater som jeg er fornøyd med. 
 
Jeg kjørte en sammenstilling av RIV modellen min og RIE modellen til sindre og tok en 
kollisjonssjekk. Av disse kollisjonene lagde jeg en BCF rapport som jeg sendte til Sindre. 
Det ble en del kollisjoner, noe jeg var klar over fra starten av. Vi hadde ikke noen plan om 
og ikke ha noen kollisjoner.  
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Modellstrukturen min har vært bra. Jeg har hatt et ryddig oppsett i Revit, hvor jeg har 
hatt full kontroll på hvor jeg har ting hen.  
 
Når det kommer til kreativitet, testing og løsningsorientering føler jeg for at jeg har gjort 
det bra. Jeg har vært kreativ i måten å løse automatisk mengde oppdatering i Excel og 
Solibri. Og måten jeg har gjort ting på i BIM 360 Field. Jeg har testet ut masse forskjellig i 
BIM 360 Field for å lære meg programmet. Jeg har vært løsningsorientert i måten jeg har 
løst import problemet jeg hadde, farger på elementer i Naviswork og utforsking på nettet 
om 360 Field. 
 
Jeg har brukt 16 forskjellige programmer under eksamen, og i alle disse programmene 
har jeg en forståelse på åssen de fungerer. Dette er noe jeg har lært meg under 
utdannelsen som BIM-tekniker. Jeg har ikke kommet borti noen store problemer jeg ikke 
har kunnet finnet svar på.   

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

på problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister, 
bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon.  

 
Rapportens utforming er jeg fornøyd med. jeg har masse forklarende bilder og jeg har 
reflektert over valgene jeg har tatt, hele veien. 
 
Problemstillingene jeg hadde, har jeg lært utrolig masse av. Jeg har faktisk lært meg å 
bruke et helt nytt program. Dette har medført til at jeg er mere bevist på hva BIM kan 
brukes til på byggeplass. 
 
Egenvurderingen av eksamen, er at jeg har lært utrolig mye. Jeg sitter igjen med mye 
mer kunnskap nå en før prosjektet. 
 
Levering innen tidsfristen har jeg hatt en plan for, og jeg kommer til å levere innen god 
margin. Her har jeg full kontroll. 
 
Bruk av forskrifter/standarder/dokumentasjon har jeg brukt Swegon sin PowerPoint 
presentasjon de hadde på skolen. Her har jeg hentet masse tips til hvordan man 
modellerer et godt ventilasjons anlegg. Jeg har ikke brukt noen konkrete forskrifter, da 
dette ikke var noe fokus for meg under eksamen. 
 
D. Framføringa. 
 
Under fremføringen skal jeg bruke PowerPoint og Ipad for å forklare prosjektet mitt. 
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E. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting. 
 
Jeg har en ryddig modell som er farget etter system (tilluft og avtrekk), dette gjør det 
enkelt å se hva som er hva. Jeg har også laget noen arbeidstegninger som er tagget med 
dimensjoner og cc høyde. Jeg har delt inn etasjene i 3 deler for å få ryddige tegninger.  
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Innholdsfortegnelse Vedlegg 
1. BIM-Manual 
2. Møteinnkalling/Møtereferat 
3. Mengder 
4. Arbeidstegninger 
5. Eksisterende RIV tegning av Ullevål Sykehus  
6. Byggeweb Logg 
7. Kollisjonsrapport Solibri 
8. Sjekkliste for ventilasjon Ipad 
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