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Eksamensoppgave fra fagskolen i Oslo, knyttet til temaet «BIM på byggeplass». Problemstillingen for
oppgaven er « Hvordan kan en BIM modell og 3D visualisering av arbeidstegninger på byggeplass
effektivisere byggeprosessen ».

Forord

Denne eksamensoppgaven er utarbeidet ved fagretning BIM for konstruksjon, Fagskolen i Oslo, våren
2013. Oppgaven er et avsluttende arbeid på den 1 årlige BIM utdannelsen for en BIM-teknikker,
utført på 9 dager. Denne prosjektrapporten er utført som et individuelt arbeid, basert på samarbeid
med 4 medstudenter ved Fagskolen.
Tema i oppgaven ble BIM på byggeplass, basert på ei hytte som skal oppføres i Øyer kommune.
Prosjektet har tatt utgangspunkt i skissetegninger utarbeidet i 2010. Det har vært
stort fokus på samhandling og koordinering i dette prosjektet, siden det er 4 ulike faggrupper med i
prosessen, og dette er en stor del av BIM-hverdagen.
Jeg vil takke alle som har bidratt med veiledning underveis. Oppgaven er utført i samarbeid med
Stian Jonskås, Vidar Amundø, Kenneth Krogseth og Marius Hem. Roger Tuverud har vært vår
kontaktperson og tiltakshaver i dette prosjektet.
Spesielt vil jeg takke teamleder Ingolf Sundfør, med sine med medlærere ved Fagskolen, for
oppfølging og rådgivning underveis i dette skoleåret ved Fagskolen i Oslo. Jeg vil også takke
Graphisoft Norge, tidligere medstudent Martin Hagen og Kristian Lundeteigen.

Oslo, 31.05,2013

David Bakken
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Oppgaveteksten Eksamen 2013 - BIM-K – Fagskolen i Oslo
Eksamensperiode: Onsdag 22.mai – fredag 31.mai, fremføring 5.-7.juni.
Det er satt opp følgende tema for BIM-K (og BIM-I), «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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Forside
Innholdsfortegnelse
Dette arket
Fremdriftsplan(er) med problemstilling(er)
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-E under)
Vedlegg (bl.a. tegninger)

Tidsfrister:
• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) –
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 (i 2 eksemplarer). Modellfilene leveres i eget format (fx PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en
zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen 1BIM-K 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.

David Bakken
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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. 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

David Bakken
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Fremdriftsplaner med prosjektbeskrivelse
Prosjektbeskrivelse
Innledning
Samarbeid og kommunikasjon er en stor og sentral del av en BIM-prosess. Når vi nå skal i gang med
ei eksamensoppgave i BIM, har jeg derfor valgt å opprette et samarbeid med både internt fra
konstruksjon- installasjonslinjen og eksterne under dette prosjektet. Vi har valgt å sette sammen ei
gruppe på hele 5 personer. For å få skape dette så realistisk og virkelighetsnært prosjektet som
mulig, har vi satt sammen folk fra fire ulike fagfelt. Ved å ha så mange personer og ulike fagfelt inne i
et prosjekt, håper vi med dette å få utarbeidet et prosjekt med sammenstillinger og fildeling på høyt
nivå. Vi har alle ulike problemstillinger knyttet til dette prosjektet.
Vi i fra konstruksjonsklassen, Stian Jonskås og David Bakken, skal ta for oss selve modelleringen av
bygget/konstruksjonen. David Bakken fra BIM-K som tidligere har erfaring fra RIB (stålbygg), vil ta for
seg opparbeidelse RIB-modell med bruk av ArchiFrame etter ARK-modell. Da i hovedsak av trevirke.
Vidar Amundø kommer til å modellere opp en modell etter samme underlag, men denne vil være
basert på ArchiLog (laft/tømmer)
De i fra Installasjonsklassen vil også være todelt, der Marius Hem tar for seg det elektriske anlegget
til bygget, mens Kenneth Krogseth tar den delen som omhandler VVS-anlegget.
I forhold til underlag som ble utgitt ved eksamen, ble det utdelt to forskjellige tegningsunderlag av
ulik størrelse og kvalitet. Til dette prosjektet har vi benyttet et PDF underlag av ei hytte fra en
hytteprodusent. Underlaget er forøvrig generert ut fra en DDS-modell, som er modellert i
2010. Hytten er blitt modifisert og er nå over tre etasjer, som består av kjeller, hovedplan og
loftetasje. Kort fortalt består kjelleren av et isolert teknisk rom med mulighet for å komme seg ut til
en tiltenkt carport. Hovedplan(1etg.) består av to hytteenheter, hvor den ene er tiltenkt som
hovedenheten med alt tiltenkt på et plan, og en liten enhet for mulig utleie eller til annen
generasjon. Begge disse har tilknyttet en loftsetasje(2.etg), med mulighet for ekstra sengeplasser.
Hyttetaket er formet som et kors og er av typen saltak. Bygget skal modellers opp etter gjeldene
standard, TEK.
Vi som gruppe valgte dette bygget fordi vi mener dette gir gode variasjonsmuligheter og frihet til å
rette fokus mot prosessen og temaene knyttet til eksamen, enn det som ville vært mulig ved et
større bygg. Da med tanke på at organisering og modellering som ville tatt en større andel av tiden.
Som modelleringsprogram velger vi å benytte oss av ArchiCAD, og vil da bruke Teamwork for å
samarbeide i dette programmet. For å kontrollsjekke modellene internt og eksternt vil Solibri og/eller
Tekla BIMsight bli brukt til dette formålet.
Det som skal bli modellert av installasjon, vil i hovedsak bli modellert i MagiCAD med ulike
plattformer som Revit og AutoCAD.
For deling av prosjektinformasjon til dette prosjektet internt og eksternt vil benytte oss av Byggeweb
og Dropbox. Vi kommer også til å bruke Skype som kommunikasjonsverktøy under modellering fra
ulike arbeidsplass, samt at vi fører mailkorrespondanse isenesatt av Outlook.

David Bakken
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Vi kommer i tillegg til å utarbeide en hjemmeside for prosjektet, www.fokhus.net, hvor filer og annen
informasjon vil bli lagt ut etter ferdigstillelse. Dette som en testside av ulike filer utarbeidet under
prosjektet. Siden vil bli bygd opp og utarbeidet som Boligprodusentenes forenings hjemmeside av
boligBIM, www.demohuset.no.
Valg av tema
«BIM på byggeplass»
Fremdriftsplan
Vi har valgt å sette opp en felles fremdriftsplan for denne eksamensperioden, i tillegg har det blitt
tilføyd individuelle retninger. Forskjellen i oppgavene vil ligge i de ulike problemstillingene. Dette vil
derfor påvirke den individuelle fremdriftsplanen minimalt.
Problemstilling
«Hvordan kan en BIM modell og 3D visualisering av arbeidstegninger på byggeplass effektivisere
byggeprosessen?»
Utfordringer
Det å utarbeide arbeidstegninger på en trekonstruksjon vil være svært krevende og nyttig da jeg kun
har praktisk erfaring fra stål og betong. Dette kan også være tidkrevende og svært avansert å få til
konstruksjonsverktøyet, i tillegg knytte dette til opp i mot 3D modell i forhold til den tiden vi har til
rådighet. Hvis tiden ikke strekker til, vil jeg ta ut og fokusere på deler av bygningen.
Delmål/milepæler
• 2013-05-23 kl. 15:00: Innlevering av problemstilling og fremdriftsplan.
• 2013-05-31 kl.13:00: Innlevering av prosjektrapport og modellfiler.
• 2013-06-05: Oppstart presentasjon.
Organisering
•Konstruksjonsdelen av prosjektet utføres felleskap av David Bakken og Stian Jonksås. Den tenkte
løsningen er:
- Gruppeleder - Vidar
- Møtereferent - Kenneth
- Modellering:
o Dekke, Yttervegger, Yttertak, samt dører og vinduer - David
o Innervegger, Himling, Overflate gulv, Trapper, Loftsetasje, Møblering – Stian
- Solibri checking og rapport – ALLE
- Terreng og stikning, koordinat- og kotelister for bruk på byggeplass – Stian
- Utarbeidelse av arbeidstegninger via ArchiFrame, samt mobile visualiseringsmetoder- David
•Installasjonsdelen blir i hovedsak modellert av Kenneth Krogseth (RIV) og Marius Hem (RIE).
• Vi holder jevnlige møter for å få en god informasjonsflyt i gruppen og på tvers av
yrkesgruppene. (Se fremdriftsplan)

David Bakken
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Fellesfremdriftsplan
ID
1

Aktivitetsnavn

Varighet

Start

Slutt

Eksamen

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

mai.
on 22. mai.
to 23. mai.
fr 24. mai.
lø 25. mai.
sø 26. mai.
ma 27. mai.
ti 28. mai.
on 29. mai.
to 30. mai.
fr 31. mai.
lø 01. jun
12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 1

2

Prosjektbeskrivelse og
fremdriftsplan

7 tmr

on 22.05.13

on 22.05.13

3

Utarbeide elementliste

4 tmr

on 22.05.13

on 22.05.13

4

Milepæl

0 tmr

to 23.05.13

to 23.05.13

0 tmr

to 23.05.13

to 23.05.13

7 dager

on 22.05.13

on 29.05.13

5

6

Innlevering av
prosjektproblemstilling og
fremdriftsplan
Møter

7

Oppstartsmøte 23.05

1 tm

on 22.05.13

on 22.05.13

8

Møte 24.05

1 tm

fr 24.05.13

fr 24.05.13

9

Møte Skype 26.05

1 tm

sø 26.05.13

sø 26.05.13

10

Møte 27.05

1 tm

ma 27.05.13

ma 27.05.13

11

Møte 29.05

1 tm

on 29.05.13

on 29.05.13

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

12

Logg og bruk av byggforsk,
Nek400 og Rørhåndboka

13

Byggforsk gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

14

Nek400 gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

15

Rørhåndboka gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

16

Loggskriving

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

17

ARK

7 dager

on 22.05.13

on 29.05.13

33

Vidar (Byggeplass)

7 dager

on 22.05.13

on 29.05.13

36

RIE

7 dager

on 22.05.13

on 29.05.13

39

RIV

7 dager

on 22.05.13

on 29.05.13

6 dager

to 23.05.13

on 29.05.13

42

Kollisjonskontroll og
sammenstilling

43

Tidlig sammenstilling

2 tmr

to 23.05.13

to 23.05.13

44

Sammenstilling 1#

2 tmr

fr 24.05.13

fr 24.05.13

45

Sammenstilling 2#

2 tmr

ma 27.05.13

ma 27.05.13

46

Sluttkontroll

3 tmr

on 29.05.13

on 29.05.13

0 dager

fr 31.05.13

fr 31.05.13

0 tmr

fr 31.05.13

fr 31.05.13

47

Milepæl

48

Prosjekt: Eksamen
Dato: to 23.05.13

Innlevering av
prosjektrapport

23.05

22.05
24.05
26.05
27.05
29.05

23.05
24.05
27.05
29.05
31.05

Aktivitet

Eksterne aktiviteter

Manuell aktivitet

Bare slutt

Deling

Ekstern milepæl

Bare varighet

Tidsfrist

Milepæl

Inaktiv aktivitet

Manuell sammendragsfremheving

Fremdrift

Sammendrag

Inaktiv milepæl

Manuelt sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktivt sammendrag

Bare start
Side 1

Fremdriftsplan David Bakken
ID

Aktivitetsnavn

Varighet

Start

Slutt
12

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Eksamen
Prosjektbeskrivelse og
fremdriftsplan

9,5 dager
7 tmr

on 22.05.13
on 22.05.13

fr 31.05.13
on 22.05.13

Utarbeide elementliste
Milepæl
Innlevering av
prosjektproblemstilling og
fremdriftsplan

4 tmr
0 tmr
0 tmr

on 22.05.13
to 23.05.13
to 23.05.13

on 22.05.13
to 23.05.13
to 23.05.13

Møter
Oppstartsmøte 23.05
Møte 24.05
Møte Skype 26.05
Møte 27.05
Møte 29.05
Logg og bruk av byggforsk,
Nek400 og Rørhåndboka

7 dager
1 tm
1 tm
1 tm
1 tm
1 tm
9,5 dager

on 22.05.13
on 22.05.13
fr 24.05.13
sø 26.05.13
ma 27.05.13
on 29.05.13
on 22.05.13

on 29.05.13
on 22.05.13
fr 24.05.13
sø 26.05.13
ma 27.05.13
on 29.05.13
fr 31.05.13

13

Byggforsk gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

14

Nek400 gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

15

Rørhåndboka gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

16

Loggskriving
9,5 dager
ARK
7 dager
Opprettelse av Teamwork 7 tmr

on 22.05.13
on 22.05.13
to 23.05.13

fr 31.05.13
on 29.05.13
to 23.05.13

Modellering
Kompositt oppbygning av 3 tmr
elementer

to 23.05.13

to 23.05.13

3 tmr
4 tmr
3 tmr
4 tmr
3 tmr
12 tmr
3 dager
3 dager
36 tmr
36 tmr

to 23.05.13
to 23.05.13
to 23.05.13
fr 24.05.13
fr 24.05.13
lø 25.05.13
sø 26.05.13
sø 26.05.13
ma 27.05.13
ti 28.05.13

to 23.05.13
to 23.05.13
to 23.05.13
fr 24.05.13
fr 24.05.13
lø 25.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13
ti 28.05.13
on 29.05.13

Vidar (Byggeplass)
RIE
RIV
Kollisjonskontroll og
sammenstilling

7 dager
7 dager
7 dager
6 dager

on 22.05.13
on 22.05.13
on 22.05.13
to 23.05.13

on 29.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13

Tidlig sammenstilling
Sammenstilling 1#
Sammenstilling 2#
Sluttkontroll
Milepæl
Innlevering av
prosjektrapport

2 tmr
2 tmr
2 tmr
3 tmr
0 dager
0 tmr

to 23.05.13
fr 24.05.13
ma 27.05.13
on 29.05.13
fr 31.05.13
fr 31.05.13

to 23.05.13
fr 24.05.13
ma 27.05.13
on 29.05.13
fr 31.05.13
fr 31.05.13

17
18
19
20

21

Dekker
Yttervegger
Innervegger
Vinduer, dører &trapper
Yttertak
Annet
Stian (Byggeplass)
David (Byggeplass)
ArchiFrame
AR plugin og BIMX mot
Ipad/Iphone

22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
36
39
42
43
44
45
46
47
48
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0
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0
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to 30. mai.
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0
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Aktivitet

Prosjektsammendrag

Inaktiv milepæl

Manuell sammendragsfremheving

Tidsfrist

Deling

Eksterne aktiviteter

Inaktivt sammendrag

Manuelt sammendrag

Fremdrift

Milepæl

Ekstern milepæl

Manuell aktivitet

Bare start

Sammendrag

Inaktiv aktivitet

Bare varighet

Bare slutt
Side 1
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lø 01. jun.
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Sammendrag
Denne prosjektrapport er basert på tema BIM på byggeplass, og tar for seg bruken av BIM for å
effektivisere arbeidet på byggeplass. Da mellom de ulike fagfelt innen for et skisseprosjekt.
Rapporten er bygd opp på etter modellering av ei tiltenkt hytte ved tomt 23 på Liaseter 2, som ligger
i Øyer kommune.
I rapporten ser vi på ulike elementer rundt det å modellere opp en BIM ut fra et skisseprosjekt.
Prosjektet er tiltenkt som et videre arbeid med planleggingen av hytten, da tiltakshaver nå ønsker å
bygge ei hytte på eiendommen.
I dette prosjektet består modellering fra faggrupper som ARK, RIB, RIE, REV og LARK.
Prosjektet er i hovedsak basert på modelleringsprogrammet ArchiCAD, fra leverandøren Graphisoft.
Det er i tillegg bruk tilleggstjenester som ArchiFrame, ArchiLog og ArchiTerra i dette prosjektet. Det
har også blitt brukt ulike programmer fra andre programleverandører, da i hovedsak på installasjon
via de andre fagfelt som har deltatt i prosjektet.
Denne prosjektrapporten tar for seg planlegging av prosjektet, med tanke på hvordan jeg og gruppa
har satt opp ulike planer i forhold til bruken av BIM. Vi har også sett på modelleringen med
sammenstilling av de ulike modellene, samt koordinering av elementer som har dukket opp. Her er
det også tatt med forklaringer til hvordan vi har løste ting underveis i prosjektet.
Planleggingen tar også for seg fremdrift, backup og problemstillingen jeg ville jobbe opp i mot.
Prosjektloggen omhandlet prosjektarbeid fra oppstartsprosessen, opprettelse og arbeid via
Teamwork. Videre ser på ulik modellering i ArchiCAD, bruken av løsninger fra hentet fra Sintef,
samkjøring av ulike modeller i Solibri med fildeling fra Byggeweb. I tillegg ser den på utarbeidelse av
kapplister og bindingsverksmodell, og bruken av 3D modell for å effektivisere og visualisere arbeidet
på byggeplassen.
Loggen omhandler også i stor grad tema samhandling, koordinering og sammenstilling, da den tar for
seg BIM-prosessen mellom de ulike faggruppene. Det er også tatt med litt av prosessen rundt dette
med å utarbeide tegninger/bilder og legge disse på ark.
Rapporten inneholder refleksjoner til eget og gruppas arbeid. Hvordan prosjektet har gått og en takk
til de som har hjulpet meg og gruppa.

David Bakken BIM-K
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Hvorfor BIM?
Bruk av BIM endrer måten man prosjekterer på samt øker forståelsen og samarbeidet mellom
fagene. Størst gevinst vil bruk av BIM gi, ved at man redusere antall feil i
prosjekteringsunderlaget og eliminerer dermed problemene før det når byggeplass. Bruk av
BIM vil for de fleste medføre mer tidsbruk i tidligfase, men dette vil hentes inn i de andre
fasene senere. Blant annet vil problemer og misforståelser være unngått mellom de
forskjellige fag allerede tidlig i prosessen og tegninger og dokumentasjon kan høstes ut av
modellen. Det er også mulig å produsere flere og bedre tegninger til byggeplass, fordi at man
f.eks. automatisk kan ta snitt etc. ut av modellen der det er mest behov for det. Man kan også
aktivt bruke 3D modellen på byggeplass og i prosjekteringsmøter etc. noe som også øker
forståelsen hos både byggherre, prosjekterende og utførende. Graphisoft har en egen 3D
Viewer som heter BIMx for dette formålet.
åpen BIM
Med åpen BIM menes at man kan utveksle intelligente bygnings modeller mellom forskjellige
aktører og involverte i et prosjekt uavhengig av programvare og programvareleverandør. IFC
er et uavhengig format.

Hva er BIM?
Ordet BIM brukes til å beskrive tre ulike hovedpunkter.
Prosess (Building Information Management)
Hovedfokuset i en BIM-prosess er informasjonsoverføringen mellom fasene. Disse fasene kan
enten være innenfor et fagfelt, eller de kan være grensesnitt mellom fagfeltene. Det viktige i
BIM -prosessen er gjenbruk og gjenbrukbarheten av data. Ansvaret ligger både på den som
tar frem informasjon og den som har fått informasjon tilgjengelig. De som tar frem
informasjon må legge informasjonen på et sted som gjør at andre kan finne den, og de som
har fått informasjon må sørge for å bruke den og ikke "finne opp alt på nytt".
Dette er hoved essensen i en effektiv BIM -prosess. Klarer man å være effektiv i denne
prosessen, vil det åpne nye muligheter for bedre samhandling og flere iterasjons prosesser
frem mot bedre resultat, uten åbruke mer tid eller ressurser.
Modellering (Building Information Modelling)
Modellering er prosessen med å skape den digitale bygningsinformasjonsmodellen.
Modellering erstatter både tegning og dokumentasjon av det som tidligere ble tegnet. Denne
første versjon av Boligprodusentenes BIM-manual handler i all hovedsak om hvordan man
skal modellere bygningsinformasjon.Det finnes programvare på markedet som støtter alle de
tre BIM-formålene. Det er derfor viktig å bruke programvaren til det BIM-formålet den er
laget for. l praksis vil dette si at de som skal modellere, trenger modelleringsverktøy og de
som har ansvar for koordinering og byggeprosess trenger verktøy for dette formålet.
Produktmodell (Building Information Modell}
BIM i form av en digital produktmodell av huset som skal bygges, er den mest brukte formen
av BIMbegrepet. BIM her er selve bygningsinformasjonsmodellen som holder alle dataene
som tas frem i de ulike prosesstegene. Dette er ofte en geometrisk 3D-modell, men like viktig
er all den informasjonen den kan holde utover de tre første dimensjonene (geometrisk x-, yog z-retning). Egenskaper knyttet til tid, kost, energiforbruk og materialegenskaper, men
minst like viktig for å bygge gode hus med en effektiv prosess.
(Saltkjelsvik, Frode (4.utgave desember 2012): BIM-kurs. Graphisoft Norge)
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Prosjektlogg:
Forberedelse til oppstart
Før den store uken med eksamen kom, startet jeg opp med forberedelser til selve eksamen. Det ble
kvalitet sikret at jeg hadde de nyeste versjonene av de ulike programmene som jeg så for meg å
bruke til dette formålet. Dette for å slippe å bruke tid på ulike installasjoner i selve perioden.
Det ble også utarbeidet og finpusset på diverse malfiler/templater som eventuelt kunne komme til
nytte. Da snakker vi om kalkulasjon-, byggesøknadsmaler som har blitt utarbeidet i løpet av
skoleperioden her ved Fagskolen i Oslo.
Så var det bare å vente på den store dagen!

Oppstart
Onsdag 22.05.2013 kl. 08.00, ble oppgaveteksten for eksamen utdelt. Temaer for året eksamen ble
«BIM på byggeplass» eller «BIM i FDVU». Dette er store, åpne temaer som gir rom for mange ulike
viklinger. Ved første øyekast tenker jeg å utarbeide ei oppgave basert på arbeidstegninger ved hjelp
av ArchiFrame og 3D visualisering av dette med AR (Augmented reality).
Under denne eksamensperioden har jeg valgt å danne et samarbeid med to andre fra samme klasse,
Vidar Amundø og Stian Jonskås. I tillegg til disse to fikk vi med oss to installatører, Marius Hem
(elektriker) og Kenneth Krogseth (rørlegger).
Under et uformelt møte etter at oppgaveteksten var delt ut, ble det bestemt å avholde et
oppstartsmøte med gruppen for å sette opp et konkret opplegg rundt eksamen, og for å få
samarbeidet til å fungere optimalt.
Oppstartsmøte
Ved 10-tiden 22.05.13, startet vi opp dagen og prosjektet
med det oppstartsmøte. Dette var et møte der alle parter og
deltagere skulle være tilstede for å få struktur og
retningslinjer på prosjektet.
Møtet startet med en gjennomgang av saker som Kenneth
hadde satt opp i en møteinnkalling. Dette var saker som vi i
løpet av dette møte/dagen skulle ha på plass:
*BIM manual.
*Mappestruktur
*Kontaktinformasjon
*Fremdriftsplan.
*Oppgave fordeling/roller
*Maler.
I løpet av dagen ble det også avholdt et møte med tiltakshaver Roger Tuverud, hvor han kom med
sine innspill til prosjektet og hvor vi kunne utvekslet informasjon i forholdt til oppbygning, plassering
og materialvalg.
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Organisasjonskart og gruppe struktur (roller)
Vi startet opp med å se på organiseringen for dette prosjektet. Siden det er mange parter inne i
bildet ved et slikt prosjekt, med tanke på koordinering og ulike ansvarsområder, ble det bestemt å
sette opp en leder for dette prosjektet. Det ble foreslått Vidar Amundø fra deltagere i prosjektet.
Dette var noe Vidar kunne tenke seg, og han ble enstemmig valgt.
Vi delte også opp deltakergruppen i ulike fagfelt, hvor hver gruppe hadde en koordinator som
organiserte arbeidet videre til evt. de under.
ARK –
Stian Jonskås
David Bakken
Vidar Amundø

RIVKenneth Krogseth (K)

RIEMarius Hem (K)

RIB –
David Bakken (K)

Vidar
Amundø
ARK
Stian og
David

RIE

Marius

RIV

Kenneth

RIB
(Vidar
David)

Opprettelse av hjemmeside www.fokhus.net
For å få mest mulig ut av dette prosjektet under og etter eksamen, ble det bestemt å videreføre ei
hjemmeside som David og Vidar tidligere hadde opprettet i prosjektsammenheng.
Siden vi allerede hadde betalt for domene hos www.one.com, ble denne siden nå rensket og satt opp
for bruk i dette prosjektet. Hjemmesiden er ment som en type blogg over viktige hendelser som skjer
i løpet av prosjektet, men også som et opplastingssted der folk kan laste ned modeller, objekter,
tegninger osv… Da også med tanke på å sammenstille de ulike faggruppenes modeller. Dette blir på
samme måte som
samarbeidsprosjektet til
Boligprodusentenes forening
www.demohuset.no
Denne hjemmesiden,
www.fokhus.net, skal utarbeides
etter hvert som vi går frem i
prosjektet. Så her kan lærer,
medstudenter og andre kjente følge
oss i prosjektperioden.
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BIM manual & Styringsdokument
Vi satte oss ned i fellesskap, der vi diskuterte litt rundt dette med
BIM-manual. Vi kom til en enighet om at vi bruker
Boligprodusentenes BIM-manual v2.0 som et utgangspunkt, hvor vi
utarbeider et styringsdokument ut fra denne. BIM-manualen er
hentet fra
http://boligprodusentene.no/getfile.php/Dokumenter/BIMmanual%202.0%20Boligprodusentene.pdf.
Jeg og Marius tok ansvar for å utarbeide et dokument for dette
prosjektet basert på alle faggrupper. Dette er en mal vi tidligere har
utarbeidet for andre prosjekter.
For at dette styringsdokumentet lett kan brukes i andre prosjekter
og oppgaver, har jeg laget denne ved hjelp av Adobe Acrobat PRO X.
Det er satt inn forklaringer på hvordan man skal fylle inn dokumentet, i tillegg til at man kun får fylt
inn tekst i de boksene som er satt ut. ↘
For prosjektgruppen FokHus ble følgende tatt med i
styringsdokumentet:
-

Prosjekt Info
Fag og fagnavn
Felles malfil med riktig plassert DWG underlag
Felles Origo
Etasje- og romoppsett
Programvare, versjoner, filformater og navngivelse
Fildeling og backup
Utveksling og kontaktinformasjon

Bilde til høyre viser første siden av dokumentet.→
Styringsdokumentet kan sees i sin helhet som vedlegg

David Bakken
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Fildeling og backup
Gjennom dette året har skolen hatt en avtale med Byggeweb, hvor vi har
fått bruke deres tjeneste for fildeling og lagring.
Fildeling vil skje via prosjekthotell Byggeweb, hvor det er opprettet en
prosjektmappe som er navngitt FIO Fokus. Etter en «skriveleif» fra lærer
Harald. Navnet skulle selvfølgelig være FokHus
Login: http://www.byggeweb.dk/cms/no/
Administratorer: Marius (alle parter har fått rettigheter til alt.)
På Byggeweb brukes de ulike mappene for de aktuelle faggruppene.
00BIM –mappen brukes til modellutveksling i
form av samkjøring.
Hver enkelt bruker har ansvar for at prosjektfilen
er ryddig og egnet for bruk før opplasting.
I tillegg ble det utarbeidet en felles Dropbox for
fildeling, denne er KUN ment for dokumentdeling
for raske handlinger mellom parter.

Utveksling av kontaktinformasjon
Alle deltagere skal utveksle kontaktinformasjon. Det ble opprettet en tabell for dette i
styringsdokumentet som ble lagt ut i Felles Dropbox for prosjektet. Dette for å sette opp
konferansesamtaler via Skype, legge til personer i mailkontakter osv…
Kontaktinformasjonen skal minimum inneholde: Navn, Mail, skype- id og tlf- nummer.

Utarbeidelse av felles mal fil.
Da det er mange som skal modellere opp i mot samme prosjekt, velger vi å utarbeide et felles DWG
underlag som skal ligge riktig i forhold til plasseringen av bygget. For å utarbeide dette setter Stian
seg ned med PDF underlaget vi har fått utdelt i ei eksamensmappe på skolens hjemmeområde
www.fronter.no. Da med tanke på konvertere PDF til DWG. Plassering i forholdt til Georeferert
prosjekt, blir gjort med sosi-fil av eiendom på finner hvor aktuelt tiltak skal plasseres. Her venter vi på
nytt underlag og situasjonskart fra tiltakshaver. Foreløpig blir plasseringen lagt slik at vi opererer med
kun positive koordinater i prosjektet. X/Y = 10000/10000 mm lokalt origo etter hjørnebeskrivelse i
styringsdokumentet.
Planer er å lage en felles underlag-fil hvor man kan importere denne inn i faggruppens ulike
programmer slik at alle har likt utgangspunkt. Dette føler vi kan være en god prosess å gjøre for å
unngå alt for mange feil i oppstarten og i de øvrige sammenstillinger.
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Elementliste for ARK
Ved å bruke ArchiCAD som modelleringsprogram må komposittene utarbeides etter eget ønske i
prosjektet. Ut fra DWG underlaget av hytta er det mange store og til dels merkelige oppbygging av
veggene.
Da det er mange som skal modellere på/ og opp i mot samme filen og det kan lett bli mange
elementer å forholde seg til. Vi velger av denne grunn å utarbeide ei elementliste for prosjektet, der
jeg og Stian tar hovedansvaret for å utarbeide ei liste for ARK i dette prosjektet. Malen vi velger å
bruke er basert og utarbeidet i et tidligere prosjekt (Kalkulasjonsprosjekt-Dølebakkveien.)
Det blir i dette prosjektet fokusert på å utarbeide elementene identiske med total tykkelse av de
elementene som er modellert med i DWG underlaget, da dette tidligere har skapte store problemer i
forhold til andre parter. Hvis det dukker opp løsninger som ikke tilfredsstiller krav satt etter
gjeldende TEK, vil kjerne på elementet være gjeldene. Her gjør vi etter beste evne å utarbeidet ei
liste med preaksepterte løsninger fra Sintef byggforsk, Glava eller Rockwool for å få dette optimalt.
Dette vil skape mye koordinering i forhold til at alle faggrupper starter med felles DWG underlag,
men med yppig utlevering og sammenstillinger i prosessen vil dette kunne la seg gjøre på en god
måte.

Elementlista vil kunne gi oss en modell der vi bruker riktig oppbygning og bruker de samme
komposittene hele veien i prosjektet. I tillegg får vi en god orden på ID merking hele veien i
prosjektet, som senere kan bli brukt til visualiseringer og tegninger ment for BIM på byggeplass.
Komposittene i ArchiCAD blir for øvrig lagret underveis med «_» slik at de lett kan kjennes igjen ved
bruk av Teamwork funksjonen i ArchiCAD for alle som er deltagere.
Det er i tillegg lagt til kolonne for oppbygning med sjikt, for at alle skal forstå hva som er
oppbygningen av de ulike elementene. Elementlisten kan sees som eget vedlegg.
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Felles mappe ARK/Backup
Felles lagring og deling av filer for dette prosjektet skjer via Byggeweb som
nevnt tidligere under oppstartsmøte. Her er det satt opp ei prosjektmappe
av skolens administratorer, hvor alle har fått rettigheter til å opprette, laste
opp og flytte filer/ mapper for deling i dette eksamensprosjektet. Dette vil
også fungere som backup lagring av store prosjektfiler (*.pln, *.dwg og *.ifc)
Her har det blitt satt opp mapper og struktur avtalt etter oppstartsmøte og
underveis i prosjektet når vi føler det trengs. I tillegg bruker de ulike
fagfeltene hver sin mappe for lagring av filer internt.
I tillegg for dette prosjektet har ARK- gruppen opprettet ei
FokHus Eksamensmappe på Dropbox hvor de involverte
parter er invitert. Dette for å dele filer internt og som en
backup til prosjektet. →
Som backup for dette prosjektet har jeg laget en egen mappe
under skole mappen min, denne er allerede synkronisert opp i
mot Dropbox kontoen min. Denne sync-funksjonen går 15 min
over hver time. ↘
D:\Users\David Bakken\BIM-Skole\Eksamen

I tillegg til å lagre prosjektet på DropBox mappen og lokalt
på maskinen, kjører jeg manuell backup med en «backup
minnepinne» av denne mappen hver dag kl. 22.00. Denne
får jeg automatisk en påminnelse hver dag om å kjøre en
backup på. I tillegg har jeg satt på en påminnelse igjen
lagret på tlf., med gjentagelse hver dag, da dette fungerte
utmerket på tidligere prosjekter.↓
Da er filer lagret tre steder til en hver tid, noe jeg føler meg trygg på med tanke på backup og ikke
miste utarbeidet arbeid.
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Opprette Teamwork prosjekt
Når vi nå skal jobbe i et samarbeid om å få opp en modell av hytten, for så å kunne jobbe videre med
individuelle problemstillinger, har vi valgt å gjøre dette ved hjelp av samarbeidsfunksjonen
Teamwork til ArchiCAD. Med denne funksjonen åpner det opp for muligheten at flere
personer/parter kan jobbe opp mot samme modellfil, som er ligger lagret på en server. I dette
tilfellet har vi valgt å opprette prosjektet på skolens BIM-server. For å ha tilgang til prosjektfilen må
man være tilknyttet skolens nettverk eller koble seg til serveren via en VPN tilkobling. (VPN=Virtuelle
Private Nettverk).
For å opprette et Teamwork prosjekt ble følgende
utført:
Jeg startet prosjektet med å opprette et nytt prosjekt
for Teamwork. Dette ble gjort ved å trykke på
File/Share…
Velger så å jobbe opp i mot skolens lokale server,
BIMserver.
Vi skal senere i denne rapporten se på eventuelt hvordan man
kan jobbe hjemme fra, ved å kjøre tilkobling med VPN.

Under innstillinger for delingen av dette prosjektet.
Server: Bimserver
Prosject Name: Eksamenshytte-FokHus
Category: Her ble det satt inn No Category. Her kunne det for
eksempel stått Fritidsbolig eller Hytte
Deltagere: Stian, Vidar og David
Innstillinger for Backup: Her har vi valgt å bruke standard
innstillinger som kommer fra Graphisoft.

For eventuelt å endre dette senere, kan man gå inn på
Teamwork/Project/Teamwork Project Settings… →
Dette prosjektet ble opprettet 23.05.2013 ca. kl. 10.00.
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Utarbeidelse av DWG underlag og innsetting
i ArchiCAD
Stian Jonskås ble satt på saken med å utarbeide
underlagstegninger fra PDF til DWG. Det er ingen problem å
modellere etter PDF i ArchiCAD, men det er ikke optimalt.
Forskjellen mellom disse to filtypene er at ved import av
DWG som underlag får man «Snappepunkter» som man
forholde seg til. Noe som er genialt med tanke på å
modellere opp noe som allerede er utarbeidet.
Det ble først prøvd ut et program som heter Aide PDF to
DXF Converter, men resultatet ble fryktelig dårlig. Dette
skylles nok at underlaget er antagelig er skrevet ut og
scannet inn på nytt, noe som går det vanskelig å lese.

Jeg og Stian ble enige om å laste ned hvert vårt program med
samme funksjon med en prøveperiode, for å teste ut om disse gav
oss samme resultater. Jeg skulle ta Print2CAD fra produsent
BackToCAD, mens Stian skulle ta for seg Any PDF to DWG Converter
fra produsent AnyDWG.

Resultatet var overlegen seier til AnyDWG, så videre arbeidet ble
utført med dette programmet.
For at alle vi skulle være sikre på at
underlagene havnet på i rett posisjon i de
ulike programmene, ble disse så tatt inn i
AutoCAD, for å koordinatfeste ett av hjørne.
Origoplassering ble satt ut i forhold til
utvendig kjerne i Sør-vest hjørne på hytten.
Dette er et vinkelpunkt som går igjen i alle
plan på dette prosjektet. Dette punktet fikk
plassering X=10 000, Y= 10 000 (mm). Da
opererer vi kun med positive koordinater i
vårt prosjekt.
Mens Stian utarbeidet DWG-underlagene,
startet jeg arbeidet med å legge disse inn i
ArchiCAD. Dette ble utført med funksjonen
Attach Xref… under External Contant.
Underlaget ble kontrollsjekket ved hjelp av et koordinatobjekt, noe som viste seg å stemme bra.↑
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Modellering
Etasje innstillinger
Jeg valgte å starte med å gjøre de innstillingene som måtte på plass før vi startet modelleringen,
nemlig etasje høydene og opprette plan
For å finne etasje høyden for de ulike etasjene, brukte jeg DWG-underlaget Snitt, i ArchiCAD, hvor jeg
målte meg frem med målestokken. Dette ble så ført inn i styringsdokumentet til prosjektet, sånn at
alle kunne operere med samme
høyder i de ulike programmene.
Ved å ta en litt titt i
styringsdokumentet og kontrollere
disse opp i mot DWG-snittet til
bygget, starter jeg med å taste inn
riktige etasjer og høyder.
Dette ble gjort ved å gå inn i Story
Settings (Ctrl + 7)
Her velger man å opprette etasjer, ved
å velge Insert Above eller Below.

Etter å ha vært deltager på BIM-kurs
hos Graphisoft tidligere denne høsten, lærte jeg at Hav etasjen som ligger som standard, er ment
som en moh. etasje. Her blir altså høydeplasseringen til bygget lagt inn.
I dette tilfellet blir bygget liggende med OK dekke i første etasje liggende på 770 000mm over hav
nivå. Dette er tatt ut i forholdt til situasjonskart av eiendommen og i samråd med tiltakshaver.

Etasje navn:

Etg. høyde

Lokal høyde (topp etg)

Himlingshøyde

2.Etasje
1.Etasje
U.Etasje
Hav

2687
2180
-

4867
2180
-

2425
1888
-

Geo. Høyde
OK
772 687
770 000
767 820
0

Etasjene blir så opprettet med høydene hentet fra tabellen ovenfor og navngitt med Etasje i stedet
for Plan.
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Hyttemodellen
Ringmur og Dekke
Jeg startet modelleringen ved å sette ut en
ringmur etter de tegninger vi hadde lagt inn som
underlag. Ringmurselementene ble bygd opp som
en egen kompositt, med total tykkelse på 250mm.
Herav 2x50 mm med trykkfastisolasjon på hver
side av en betongkjerne på 100mm. Lik figuren til
høyre viser→
Det ble i tillegg lagt ut stripefundamenter til
terrasser og bærende punkter.
Figur 1 Fig 61b, Hentet fra Datablad 521.111 Golv på grunnen
Ved valg av dekke til dette prosjektet, plassere jeg
med ringmur. Utførelse
kun ut et standard dekke etter de mål som var
oppgitt på underlaget, 280mm dekke på grunn. 200mm med isolasjon og 80 mm støp.

Dette ble lagt inntil ringmuren som tidligere
var modellert. Kravet eller anbefalingen fra
Sintef der det kun er gulvoverflate eller utsatt
ikke bærende innervegger er på 50mm, noe vi
fint klarer med de 80 mm vi laget kompositten
på.
ID merkingen av dekke og ringmur ble gitt, i
tillegg til at klassifiseringen av elementene ble
riktig. Da med tanke på Structural Function og
Position.→
Kompositter og materieller ble også oppført i Elementlista på Google Disk.

Yttervegger
Jeg startet så opp ved å måle opp de prosjekterte
veggene i underlaget, ytterveggen hadde et totalmål
på 313 mm. Jeg ser at den som har utarbeidet DWGunderlaget kun har valgt å fokusere på at veggen
skal ha 198 mm isolasjon, og ikke tenkt på
oppbygningen av kompositten.
Jeg velger å slå opp i Sintef Byggforsk og
Direktoratet for byggkvalitet (dibk), for å finne ut
om det står noe om krav til yttervegg for hytter
etter dagens standard.
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I Datablad 523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og
anbefalinger, finner jeg krav til isolasjon. Dette er gjelder for bolighus etter de nye forskriftene.
På Rockwool og Glava sine hjemmesider www.rockwool.no og www.glava.no finner jeg en artikkel
om «Nye krav til isolering av hytter», i tillegg en gjeldende tabell.
For nye hytter og fritidsboliger over 50 m2 BRA medfører de nye energikravene at det stilles spesielle
krav til både tetthet og isolasjon. For hytter over 150 m2 BRA gjelder de samme nye kravene som for
helårsboliger, mens kravene
for hytter under 150 m2 er
noe modererte. (TEK 7 er
gjeldene)
Vår hytte er under 150 m2,
noe som fører til at vi følger
TEK7 kravene for dette
prosjektet.

Krav i TEK - Varmeisolering
Ved dokumentering av energikrav i TEK ved energitiltak er kravet til U-verdi for yttervegger 0,22
W/(m2K). Det tilsvarer en isolasjonstykkelse på ca. 200 mm (λ = 0,037 W/(mK)).
Jeg opprettet så et tilsvarende element i ArchiCAD som ytterveggen på underlaget, men noen
småjusteringer med tanke på oppbygningen og de beskrivelsene vi hadde mottatt av tiltakshaver
Tuverud. Dette etter Sintef sine anbefalinger.

Yttervegg med innvendig utforing
Vi velger å lage en utforing for skjult installasjon uten at
dampsperra blir gjennomtrukket. Etter en diskusjon
med de andre gruppemedlemmene har vi kommet
frem til at dette er en god løsning på hvordan
ytterveggen skal se ut. Ytterveggen får følgende
lagkombinasjon og ID:
Lag: 231-Bærende yttervegg og ID: _Yttervegg Villmark
Løsningen og bildet er hentet fra Datablad 523.002
Yttervegger over terreng. Egenskaper og
konstruksjonsprinsipper. Krav og anbefalinger.
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Tilslutning til støpt golv på grunnen
I overgangen mellom yttervegg og dekke er det svært viktig med sikre utvendig vindtetting. Jeg
velger derfor å plassere referanselinjen i ytterveggen ved utvendig sperre (79mm). ↓
Løsningen for tilslutning til støpt golv på
grunn er hentet fra Datablad 523.255
Bindingsverk av tre. Varmeisolering og
tetting

Figur 2 Fig 64a, 523.255

Ytterdører og vinduer
Ved utsetting av de ulike dør og vindus typer til bygget, ble
disse først satt uten smyg, for å få modellen raskest mulig
opp.
Senere i prosjektperioden ble det brukt Sintef for å finne
den optimale plasseringen i veggen.
Vi kom frem til å bruke en løsning med å plassere vinduet i
plan med vindsperra. Vinduet får et større kuldebro tap,
men man minsker sjansen for fuktighet inn i veggen.
Vinduet bør ikke plasseres lengre ut da dette kan føre til
store varmetap.
Ved å legge inn en smyg (trekke inn vinduet) på 67mm fra
yttervegg. Går vi for løsningen med å plassere vinduet i
plan med vindsperra.
Figur 3 Datablad 523.701 Innsetting av vindu i vegger av
bindingsverk
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Hvis vi ser på kuldebroverdien ved en slik type
løsning, ser vi at den er like god som å sette vinduet
for langt inn i veggen.

Det ble satt inn 5 ulike vindus typer i dette bygget,
for å holde orden på disse under modelleringen ble
de disse ID merket fra første stund.
Vinduene ble ID merket som V-01 →V-05
Ytterdørene til bygget fikk ID merket YD →, mens
terrasse/balkongdører fikk ID merket BDFigur 4 Datablad 471.017 Kuldebroer

Tak og takkonstruksjon
Når jeg skulle starte på modelleringen av selve takkonstruksjonen, var det stor uskikkethet med
tanke på hvordan denne kompositten bygges opp. Så jeg startet med et enkelt sperretak på 200mm.
Dette ble trukket opp etter referanselinjen (utvendig kjernen) i ytterveggene, hvor hele taket med
skulle gå i hele veien.

Dette ble da modellert opp i 30 graders vinkel med bruk av Complex Roof verktøyet, hvor valmene på
på endetak ble rettet opp til 90
grader(Saltak). ↑

Videre brukte jeg dette taket til å generere
ut taksperrer ved hjelp av Roofmaker
funksjonen.
Denne funksjonen finner man under fanen
Design/Roof Extras, men man på stå i 2D
visning for at funksjonen skal fungere→↓
Her under settings ble innstillingene som vi
ønsket tastet inn.
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Etter at sperrene var på plass ble
yttertaket flyttet opp tilsvarende
det sperrene bygger. Yttertaket blir
senere justert med rett
oppbygning etter de
spesifikasjonene som tiltakshaver
og vi ønsker.

For å få sperrene til å se bra ut, og
slik det ville gjort etter endt
gjennomført jobb ble det mye små
justeringer. Noe som endte opp
med at de fleste ble byttet ut til
fordel for arbeid utført med Profile
Manager.

Disse ble så tilpasset ytterveggene
med oppbygning og løsninger slik det ville blitt gjort ute, da med tanke på kunstige sperrer på
takutstikk og plassering.
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Yttertak av torv
Selve yttertaket på modellen, ble hentet i fra løsninger tatt ut fra Sintef Byggforsk og Rockwool.
Dette er løsningen er en kombinasjon mellom isolasjon etter selve torven og i taksperrene, da med
noe som kalles Rockwool Markplate. Denne isolasjonen
er ment for torvtak og er noe som blir mye brukt i
forholdt til hytte bygging.
Etter en samtale med Vidar
og hans nye arbeidsgiver
Isolaft as, kom vi frem til at
dette er en god løsning på
vår takkonstruksjon.
Løsningene er hentet fra
Rockwool sin hjemmeside
under løsninger på torvtak,
samt Sintef Byggforsk
544.803 Torvtak

Takrenner, vindskibord,
terrasser, pipe osv… ble også
satt inn før endelig
ferdigstillelse.

Endelig modell etter at Stian og jeg hadde ferdigstilt modell, ble seende slik ut↓

Etter dette ble modellen
lagt ut for samkjøring mot
andre faggrupper, før
individuelt arbeid med ulike
problemstillinger settes i
gang.
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Teamwork problemer
Teamwork har i grunn funger optimalt ved arbeidet over VPN. Det hender
programmet går over i offline modus, og det blir noen problemer med å få
trykket send & receive.. Det hender også at prosessen med å koble seg på
prosjektet har tatt litt tid.
Det at man er avhengig av andre personer for å gjøre endringer på elementer
er den største svakheten til det å jobbe med dette. Etter kl. 16.00 og i helgene,
kan dette for bli et lite problem. Men dette har stort sett løst seg ved dette
prosjektet, ved at vi har kommet til en enighet ved at endt arbeidsdag
avsluttes med Release All.
På lørdagen 25.05.13 fikk vi ikke koblet opp ArchiCAD og Teamwork
prosjektet. Etter å ha prøvd ut ulike løsninger fra forskjellige IP adresser og
internett tilkoblinger fant vi ut at det måtte være noe galt med serveren på
skolen. Etter en telefonsamtale med lærer Lars, hvor det endte med at han
reiste til skolen for å «restarte» serveren fungerte denne optimalt igjen.
Kommunikasjonsenheten eller Chat funksjon i til Teamwork, er noe som ikke
fungerer alltid slik vi ønsker under prosjektarbeid, meldingen dukket opp sent,
og infolappen dukket opp på skjerm nr.2. Vi valgte under dette prosjektet å
være koblet til Skype, og brukte dette som kommunikasjonsverktøy når vi
jobbet vær for oss.
Alt i alt syns vi at dette er en veldig nyttig funksjon som gjør at det er
forholdsvis raskt å modellere opp en bygning.
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Samhandling, koordinering og samarbeid
Dette har vært et prosjekt basert på samarbeid og
samhandling hele veien igjennom, noe som er en
stor del av BIM hverdagen. Som nevnt tidligere
startet vi med et oppstartsmøte som ble selve
«grunnmuren» for samarbeid og videre føring av
dette.
Da vi valgte å se på dette prosjektet som et mest
mulig reelt prosjekt, med tanke på hvordan vi trur
det det foregår ute i hverdagen. Har det blitt mye
kommunikasjon i mellom alle parter, via ulike
møter, BCF utveksling, fildeling via Byggeweb og
lange Skype-samtaler
Vi startet med å opprette et styringsdokument i
fellesskap, hvor dokumentet fikk flere revideringer før det endelig ble tatt i bruk til selve
modelleringen.
Under oppstartsmøte mellom alle de ulike faggruppene, ble det også bestemt å kjøre tidlig
sammenstill der koordinatorene skulle møtes å utarbeide BCF filer (BIM Collaboration Format) til de
andre på gruppen, dersom noe vesentlig måtte endres.
På første sammenstillingsprosess, torsdag 23.05.13, var det lite avvik mellom de ulike modellene.
Dette var kun en grov sammenstilling mellom ARK modell og RIE med tanke på plassering i forholdt til
høyder og retninger. Sammenstillingen ble for øvrig satt sammen ved hjelp av IFC i programmet
Solibri Modell Checker. Marius: «IFC’ene ble sammenstilt, foreløpig ser alt greit ut, høyden stemte
bra i forhold til RIE fil. Litt justeringer små justeringer, men dette skyldes hovedsakelig at det er
modellert på et DWG underlag". Hovedsammenstilling vil forekomme mandag 27.05.13.
Med tanke på mitt samarbeid opp i mot de andre internt og eksternt har dette vært knyttet til
modelleringen og BFC utveksling ut fra dette. Jeg har mottatt BFC filer fra andre faggrupper, som har
blitt koordinert. Men tanke på litt større prosjekter som strekker som over en litt lengre tidsperiode
kan dette være en fin utveksling da det kanskje blir prosjektert underveis i bygge perioden.
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Presentasjoner med BFC utveksling og opprettelse.
Da prosjekt tema for min eksamen er BIM på byggeplass, ville jeg teste ut mobile BCF viewere, som
jeg føler kan være nyttig når man sitter flere å modellerer sammen på samme prosjekt. Og ikke har
datamaskinen tilgjengelig. I dette prosjektet mottok jeg for det meste BCF’er hvor jeg forklarte
situasjonen og gjorde evt. endringer.

Tekla BIMsight Note via Ipad
Ved å kikke på Apple sin App Store under søkeordet
BCF, dukket det opp en et BCF program fra Tekla som
heter Tekla BIMsight Note. Dette er et program ment
for telefoner og nettbrett som vi kan leste og se bilde
av BCF note med.
Jeg har tidligere i år sett på Tekla BIMsight for
smarttelefoner, uten å bli spesielt imponert over
denne. Så da måtte denne testes ut for nettbrett også.

Etter installasjon og utover i prosjektet dukket det opp
BCF filer i mail boksen.
Den første BCF mailen var fra RIV v/Kenneth. Han hadde gått i
mellom RIB modellen opp i mot RIE og RIV, hvor han hadde satt ned
noen punkter som måtte løses.
Når jeg leste denne mailen via Ipad, fikk jeg opp et Tekla symbol
nederst på meldingen etter installasjon av Tekla BIMsightNote.
Ved å trykke på denne fikk jeg opp forespørsel om å Sende med
epost eller Åpne i BIMsight Note.→

Etter å ha valgt Tekla BIMsight Note, åpnet programmet seg
automatisk, men det var det… Jeg fikk ikke opp noen feilmelding, men
programmet lukkes automatisk. Dette skjedde også ved
telefonversjonen, men da kom det opp en følgende feilmelding↘

Ved å åpne mailen på datamaskinen og laste den inn i Tekla BIMsight
der, sammen med modellen dukket BCF filen opp.
Jeg prøvde på nytt å sende BCF filen via Tekla på min maskin til egen
mail, for så å åpne den via programmet Tekla BIMsight note på Ipad’n.
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Men programmet ville fortsatt ikke starte igjen!

Videre prøvde jeg å avinstallere programmet og legge det inn på nytt, denne gangen gikk det. Dette
skyldes trolig at BCF filen opprinnelig er laget i Solibri og ikke i Tekla. Ved å åpne filen i Tekla å sende
på nytt får kommer meldingene frem hver gang.
BCF-formatet skal jo være et åpent format som skal kunne leses uavhengig av hvilke programmer
som blir brukt, med dessverre ikke godt nok utviklet for mobileløsninger riktig enda.

Da jeg først hadde fått meldingen inn på Ipad’n,
hadde jeg mulighet til å sende tilbake melding på
BCF’n. Ved å trykke på et + symbol på skjermbilde
fikk jeg muligheter til å kommentere på det
Kenneth hadde oppdaget, evt sende dette videre
til andre parter dette var kunne skape konflikter
for →
Ved å trykke på Share knappen øverst på
skjermen får jeg muligheten til å sende ut legge
den ut på Dropbox eller sende den via mail. →
Meldingen ble sendt som vanlig
epost med vedlagt BCF fil!

BCF opprettelse via Solibri Model Checker
Utover i prosjektet var det stadig ting som jeg/vi måtte
kommunisere om og ikke minst sjekke modellen min opp i mot
andre faggrupper. Ved sjekk av RIB modellen opp i mot ARK
modellen, dukket det opp noen små ting som det ble
utarbeidet en presentasjon på.
Ved nærmer gjennomgang ser jeg at sonen for gang i 1.etg
antagelig er lagt til himlingshøyden i denne
etasjen. Men i tilfellet for dette rommet skal
det være åpne himling.
Jeg tok i bruk SMC (Solibri Model Checker) for
å utarbeide en BCF rapport for å sende over til
Stian. Dette ble gjort via Communication fanen
hvor jeg opprettet en presentasjon og fant det
riktige viewet og sendte filen over via mail.
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Som en del av dette prosjektet har jeg også
testet ut andre viewere for dette formatet.
Blant annet har jeg tatt i bruk gratis versjonen
Tekla BIMsight for å lese og se på BCF filer.
Dette har fungert ypperlig til dette formålet.
(-) Minuset med denne er at den ikke leser
SMC-filer hvor modellene er satt sammen, kun
IFC modellene.
Her ser vi en utveksling mellom Kenneth og
meg vedrørende taksperre som kolliderer
utlufting til VVS.→

Kontroll og kvalitetssikring ved hjelp av ArchiCAD/Solibri Add-On
Tidligere dette året fikk vi tilgang på en add-on for samkjøring mellom ArchiCAD og Solibri Modell
Checker. Denne gjør arbeidsprosessen mellom programmene enklere og mer effektiv med overføring
av modell.
Jeg har brukt denne for å kvalitetssikre arbeidet på min modell, for så å rette opp i det eventuelt
måtte utbedres.
Når man har lagt til Add-On i ArchiCAD vises
denne i den øverst menylinjen, med navn SMC.
Det første som blir gjort er å sette på de lagene
som man eventuelt vil ha med i en Eksport til
Solibri. Videre trykker man da på Export to
Solibri i SMC menyen, og modellen vil
automatisk forflytte seg over til Solibri Modell
Checker.

Da kunne jeg starte opp med de kontroller
jeg ønsket i min modell.

De elementene som det måtte gjøres
endringer på, ble så lagt i Selection Basket i
SMC.
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Ved å gå inn i AC igjen kunne
jeg nå trykke på Get Selection
Basket From SMC (All Storeys)
i SMC menyen
Elementene ble da merket i
modellen og det var lett å
finne de igjen blant alle de
andre plankene og gjøre de
endringer som måtte til.

Byggeweb
Som en del av dette eksamensprosjektet har vi tatt i bruk Byggeweb som prosjekthotell for fildeling
mellom faggrupper tilknyttet hytta.
Byggeweb har blitt brukt til all lagring av informasjon for de ulike fagfelt. I
tillegg har vi felles mapper for deling av info rundt modeller filer av
formater som dwg, IFC filer og andre dokumenter utarbeidet i denne
prosessen.
I starten av prosjektperioden opprettet jeg ulike mapper, for å lett kunne
finne ved de filene vi måtte ønske å laste opp.
Utover i prosjektet ble de lagt til fler og fler mapper etter hvert som vi
skjønte hvor viktig mappe struktur måtte være. (Start og underveis→)

Ved opplasting av nye revisjoner, filer eller mapper, ble det avtalt å sende ut varsler til de andre
faggruppene, samt internt at vi mottok dagens logg hver dag i perioden. ↑
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Ved oppstartsmøte ble det lagt retninger for hvordan vi skulle navngi filene ved dette prosjektet, slik
at revisjonene ble liggene som ei fil på Byggeweb.
Ved tidligere prosjekter har vi oppgitt filene med dato da disse er tatt ut, men da det ble lagt la ut
revideringer med dato og navn, fikk vi
fryktelig mange filer å forholde oss til.
Så i denne gangen har vi bestemt at
det bare å skrive faggruppe. Da ble
revisjonsnr. lagt inn riktig. →

I dette prosjektet har vi kun fokusert på å samle filer i
fanen Arbeidsområde, dette for å gjøre ting enkelt i
første prosjektet ved bruk av Byggeweb. «Jo enklere ting
er, jo mer blir det bruk».
I Byggeweb har vi også store muligheter til å se nærmere
på Utgivelsesområde, Fordelingsområdet og
Kommunikasjon. Her er det mange fine finesser rundt
dette med dokumenter som møtereferater osv.. Dette er
noe jeg eventuelt får sette meg litt mer inn i hvis
fremtidig arbeidsgivere bruker tjenesten til Byggeweb.

Før man logger seg inn i et spesifikt prosjekt kan vi også
få tilgang til å se på oversikten over hvordan prosjektet
har utartet seg.
Ved å ta en titt på dashbordet til prosjektet ser vi at det har vært stor virksomhet inne på inne på
prosjekt. Her får vi en oversikt over antall innlogginger pr. uke, antall prosjekt filer som har blitt lastet
opp pr. uke, i tillegg til annen informasjon rundt prosjektet.↑
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Møtevirksomhet
I løpet av prosjektet har det vært mange møter i form av oppstart, koordinering, framdrift og
fellesmøter.
Disse møtene har fungert optimalt med tanke på
samhandling. Oppstartsmøte med planleggingen tok mye
lengre tid en det vi hadde tenkt på forhånd, men jeg føler det
som ble utarbeidet her har vært sentralt i at ting har gått så
bra som det har.
Her vises et bilde hvor det utveksles informasjon på tvers av
faggruppene.

På forhånd av møtene har det blitt utsendt en mail med
innkalling til møte i tillegg til en møte
agenda. Grunnen til at vi valgte å gjøre
det på denne måter var for å sikre oss
om at alle fikk med seg informasjonen
som ble sendt ut raskt og enkelt. Ved en
opplasting kun på byggeweb, ville
kanskje ikke alle åpnet dette
dokumentet, før det var for sent.

En typisk møteinnkalling for FokHus
Hytteprosjektet. →

Etter de ulike møtene, har det blitt
nedskrevet referater av hva som har blitt
gjennomgått av ulike saker, fremdrift og
hvem som tar ansvar for hva. Dette har
Kenneth hatt hovedansvaret for, der han har
laget en mal på hvordan dette dokumentet
skulle være.
Møtereferatene kan sees som vedlegg i
slutten av rapporten
Bilde av sammenstilling, med utarbeidelse av
siste BCF for de ulike fagfelt.→

David Bakken

32

Hjemmesiden

www.fokhus.net
Ved oppstarten av dette prosjektet ble det
utarbeidet en hjemmeside. Tanke med
denne hjemmesiden var at den skulle
fungere som en blogg, hvor vi kunne
formidle det som har blitt gjort, hva vi
holder på med for øyeblikket og videre
fremtidsplaner i prosjektet.
Dette skulle også være en side der andre
som lurer på hva BIM handler kunne ta del i
denne prosessen, gjennom å laste opp våre
modeller i viewere for å se på modeller og
annen informasjon.
Siden inneholder som sagt en
nedlastingsside, der vi underveis har lagt ut
modeller laget for ulike formål. Her er det IFC-filer fra de
ulike fagfeltene, BIMx-modeller av de ulike modellene og
egne objekter som er utviklet med tanke på prosjektet.
Arbeidet med hjemmesiden har funger på den måten at
alle har hatt tilgang til administrator delen, hvor vi kan
utvikle siden etter hvert som det blir utført ulike
prosesser.

Underveis i prosjektet har vi fått gode tilbakemeldinger på
det som har blitt lagt ut her, noe vi setter stor pris på!

Det kan også være en promoteringsside for de som ikke
har fått seg en arbeidsgiver etter endt utdanning
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Utarbeidelse av RIB-modell ment for visualisering, BIM på byggeplass
Som en del av det å bruke BIM på byggeplass, hadde jeg lyst til å utarbeide en bindingsverksmodell
som kunne bidra til å effektivisere arbeidet når hytta skal produseres. Det å ha gode tegninger og da
gjerne kapplister kan man øke produktiviteten betraktelig.
I løpet av dette skole året hadde vi besøk fra en tidligere student, Jonas, som nå jobber hos Grapisoft.
Av han fikk vi tilgang på kapplisteverktøyet til ArchiCAD, ArchiFrame. Da han var på besøk, var
ArchiFrame verktøyet ikke promotert, og det var mange små justeringer som fortsatt måtte fikses. I
etter tid har jeg fått oversendt de nye biblioteket tilpasset det norske markedet, som jeg tror kan bli
veldig bra. Jeg har ikke benyttet med av dette programmet tidligere utenom den lille introduksjonen
vi fikk da Jonas var på besøk, så dette var en unik sjanse til å teste ut dette nå.
Installasjonene av dette programmet var utført før eksamen satte i gang.

Etter installasjon finner vi igjen
ArchiFrame verktøyet under
fanen Options.
Det første jeg startet med å gjøre
var å legge til riktig datamappe.
Dette gjør vi under Innstillinger,
og henter frem denne fra
ArchiFrame mappen på maskinen.
Mappen heter Data_NOR
Datamappen inneholder
ferdigdefinerte materialer og
elementoppsett tilpasset det
norske markedet.

Det neste som må gjøres er å
opprette lag som skal brukes
under arbeid med modellen.
Dette gjøres under Layer
Setting (Ctrl+L) og deretter
velge New. Her opprettes det
to lag, AF_Element og
AF_Bindingsverk →
Avsluttes med å trykke OK.
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Det neste som må gjøres er å legge til
ArchiFrame objektene til ArchiCAD.
Dette gjøres ved å gå på Library
Manager..., velge Add… og finne frem
til lib mappen under ArchiFrame
mappen på maskinen.→
Det kan være lurt å lagre dette dette
her nå som en Template-fil, slik at
man slipper å gjøre dette for vær gang
man skal bruke ArchiFrame. Dette
gjøres ved å lagre som Project
template med filformatet (*.tpl).
Yttervegger
For å sette i gang med å generere ut
bindingsverk tok jeg utgangspunkt i ARKmodellen som jeg og Stian hadde utarbeidet.
For å generere ut planker starter man med å
sette ut elementer. Dette gjøres ved å velge
elementverktøyet i AF menyen.
Så velger man hvilken type vegg man ønsker å
bruke. (Ta utgangspunkt i kjernen på veggen.)
I dette tilfellet 48x198 mm med c/c på 600
mm
Vi velger så at elementet skal settes ut etter
referanselinjen på veggen. (ytterkant kjerne
hos meg).
Under innstillinger velger vi at Planker skal
legge seg laget AF_Bindingsverk, mens
elementer skal lagres under AF_Element.

Vi starter så med å definere hvor elementene skal ligge hen, dette gjøres ved å merke en vegg i
modellen, for så å trykke på Lag nytt element fra valgt objekt (Alt+3).
Disse måtte tilpasses og justeres slik vi ønsket inndelingen.
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Etter dette velger vi å gi ID til
elementene.
Her valgte jeg å sette opp en ID
merking etter hvilken retning veggen
befinner seg, hvilken etasje og
nummerering fra 001. Eks. N-P1-001
(Nord-plan1-nr. 001) Nummereringen
vil skje automatisk på de bakre
nummerne etter hvert som den gir
IDer
Elementene markert og trykket på Gi
IDer… knappen i AF verktøyet.
Sånn ble dette utført rundt hele
modellen.

For å få opp stenderverket ble alle
elementene markert ut, og jeg trykket
på knappen Generer planker (5)

Opprissene av veggene kommer automatisk opp ovenfor modellen i planvisning↑
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ArchiFrame summerer så opp de
nye stenderne og gir de ny IDer
øverst i venstre hjørne innenfor
hvert enkelt element. Alle de
forskjellige stenderne får ulik ID.
I tillegg lengden og antall på de
ulike enkelt å greit. Noe som kan
være fint for produksjon ute på en
byggeplass. →

Det er ikke noe problem å gjøre
endringer på veggen i etterkant av
ut genereringen. Da merkes
elementet det er utført endring
på, og man velger Oppdater
element åpninger. Endringen vil da vises i opprisset av
elementet ovenfor modell.

For videre redigering av bindingsverket ble det tilpasset
seksjonering av stendere. For å lettes mulig komme til
det opprisset man ønsker, markeres en stender i den
veggen man ønsker å gjøre en endring på. Deretter
velges det Elementoppriss i AF verktøyet. Jeg hopper da
opp til rett oppriss, og slipper dermed å lete meg frem
til rett oppriss ved hjelp av skrollefunksjonen.

For å starte seksjonering fra motsatt side av det AF
genererte ut, merkes stender på ende som du
ønsker å begynne seksjonering fra. Gå så inn under
Object Selection Settings (Ctrl+T) og under fanen
Plank Settings/Locked in element her velges
section from begin eller end.
Stenderen ville da bli låst, og jeg kunne trykke på
generer igjen under elementverktøyet.
Da har AF generert ut stenderverket fra motsatt
side.
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Det neste som jeg gjorde var å legge
til dobbel topp svill. Her kan man
også velge dobbel bunnsvill hvis dette
er ønskelig. Måten å gjøre dette på,
var at jeg markerte veggen, valgte
Double top on/off og trykket på Gjør
(7)
Det ble da satt inn dobbel svill på
toppen. Skal man ha tilbake
elementet med enkel svill igjen
trykker man kun på Gjør knappen på
nytt.

Den neste tilpassingen som ble gjort, var å definere
overdekninger.
Måten å gjøre dette på var å markere losholtene, og i
nedtrekksmenyen der man valgte antall svill er det
forhåndsdefinerte oppsett for dette. Eller som jeg gjorde, definere
dette selv. Da valgte man Lintels custom.
I boksen som da dukker opp, velger man hvilket materiale man
ønsker at overdekningen skal
være i. I dette tilfellet 48x198mm
Velger så hvor mange
overdekninger jeg vil ha på fram
og bakside. 1 stk. på fram side.
Velger å beholde original losholt,
og velger å kutte stenderne i
stedet for å lage spor over
åpningene.

Når man da trykker på OK, vil
overdekningen bli generert ut. (alle
overdekningene ble tilpasset og satt
ut i toppen av elementet over
åpning, dette for at losholt for
vinduer/dører ikke skal få noe trykk.
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I 3D blir da elementet seende slik ut →

Det neste som ble utført var å definere hjørneløsninger for
elementene.
Her er det stor uenighet om hva som er riktig å galt, men jeg
velger å kjøre en løsning som jeg har vært mest bort i.
Måten å gjøre dette på, var å kopiere stender med å merke
den som var det og valgte Rotate a Copy (Ctrl+Shift+E),
dette ble utført i plantegningen.

Vi ser da at
elementopprisset,
har fått plassert
inn hjørne
løsningen jeg
satte ut. →
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Ved å gå til 3d visninger etter at veggene er ferdig tilpasset ser det slik ut ↓

For å generere ut gavlvegger i
andre etasje, fikk jeg litt mer
utfordringer.
Her hadde jeg trimmet vegger
til tak ved hjelp av Trim Element
to Roof/Shell funksjonen. Dette
var en funksjon som AF ikke
likte spesielt godt.
Når jeg da valgte å opprette
element og generere ut planker,
ble disse utført i full høyde av
opprinnelig element.

Så løsningen på dette var å kjøre en
bolksoperasjon på veggen mot tak.
Dette fungerte kjempefin, da med
unntak av at den ikke klarte å lage
skrå bunnsvill. →
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Bjelkelag
For å generere ut bjelkelaget for de ulike dekkene, ble dette utført på samme måte som ved
ytterveggene.
Før jeg startet operasjonen valgte jeg å splitte dekket i andre etasje der bærende innervegg/drager
var modellert inn. Dette for å slippe å få så vanvittig langt spenn på bjelkene. Dette er jo sånn det
skal gjøre i det virkelige.

Det ble valgt et dekke jeg
ville generere ut på, for så å
gå til elementverktøyet til
AF.

Her ble det startet jeg med å
definere;
Elementtype: Bjelkelag
48x198
Trykket så på Lag nytt
element fra valgt objekt
Deretter ble det gitt ID:
BL-Loft-01
Avsluttet med å generere ut planker.

AF vil automatisk lage utsparinger i bjelkelaget,
der det er laget «hull i dekke», noe som er genialt.
Jeg ser i etter tid, at det kunne vært lurt å opprette
et nytt lag for disse (AF_Bjelkelag). Dette for lett å
kunne skjule kun bjelkelaget under videre arbeid
med modellen (vegger og tak).

Jeg hadde også noen tilfeller der jeg ønsket å definere bjelkelaget motsatt vei av hvordan AF ville
gjort det.
Måten å gjøre dette på, var å ta tak i den rosa markøren etter at elementet var valgt og flytte denne
til motsatt (horisontal eller vertikal) linje.→
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Legge kapplister/oppriss på Layout for bruk på byggeplass
Opprissene eller kapplistene
som blir generert ut fra
ArchiFrame er et genialt
verktøy for de som arbeider
ute på byggeplassen med
oppføring av ulike tiltak.
Enten som tegninger og
kapplister lagt ut på ark,
eller som en elementmodell
i 3D i en eller annen viewer,
hvor man kan se
plasseringen av de ulike
prefabrikkerte veggene. Her
skal BIMx testes ut senere i
prosjektet.

For å legge kapplistene ut på layout ved hjelp av AF, må man inn i Planke verktøyet og velge CNC. ↑
Her har man mulighet for å legge hele modellen av alle elementer ut på layout eller kun velge aktiv
etasje. Jeg velger kun aktiv etasje, for da kan man lett samle disse i en egen mappe hvis det er
ønskelig.
Videre trykker man på Utskrift og layouts…, og det vil dukke opp en boks på skjermen. Her har man
muligheter for å definere Layout navn på for listene, i tillegg til å velge hvilken Master layout disse
skal legges på. Ved å trykke på OK, opprettes alle tegningene på egne ark under Layout book vinduet.
Litt småjusteringer på til før dette blir bra. OBS; tegningen tilpasser seg arket, så hvis man skal
legge ut dette etter en gitt målestokk MÅ dette gjøres manuelt.
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Hotlink metoden for å få RIV modell inn i ArchiCAD
Det finnes ulike måter å legge andre faggruppes modeller inn i ArchiCAD på, vi kan Merge filer inn
eller bruke Hotlink-funksjonen.
Fordeler med Merge er at ikke trenger hotlinker, dvs ingen stier å passe på eller oppdatere og det er
ingen filer å overskrive ved en oppdatering.
Ulempen med Merge, er at man må slette det gamle fra en aktør før man på nytt kan legge inn en
oppdatering og etasje innstillinger må stemme overens med din egen fil.
Fordelen med Hotlink, er at man enkelt kan skjule og kvitte seg med faggruppers modell. Fjerning av
en hotlink tar også vekk deres biblioteker, noe som gjør det veldig ryddig i denne prosessen.
Oppdateringer kan komme jevnlig uten at dette påvirker de som modellerer på filen, dessuten er
denne prosessen rask å utføre.
Jeg velger i mitt prosjekt å kjøre inn en
Hotlink av RIV modellen opp i mot
bindingsverket, da dette også kan være en
fin illustrasjon opp i mot utførende på
byggeplass (både for snekkere og
rørleggere).
I tillegg kan jeg enkelt se om det må gjøres
noen endringer med min modell.

Jeg starter kun ved å stå i filen jeg arbeider
med, og velger File Open
Videre finne frem IFC filen som er utgitt av
RIV, må dropbox mappen for prosjektet.
Her huker jeg av for Launch a new instance
of ArchiCAD, for å legge filen inn i en egen
(*.pln fil).
Translator, velger jeg å gå på Settings… da det ikke
finnes noen standard oppsett for inntak av MagiCAD
utveksling.
Her blir det definert et nytt oppsett basert på
utveksling med dette programmet, ved å Duplicate
Standard Utveksling.
Videre gjøres det noen innstillinger basert på IFC
oppsettet for HVAC og i tillegg huker jeg vekk for
ønsker å ta inn soner (IFC space).
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Under Import Options, settes det at det at
lagene som importeres får RIV som
betegnelse. Dette gjør det enkelt i
sorteringen av lag i forhold til hvor de
hører hjemme. I tillegg passer vi på at
materialer som blir borte i importen til IFC
får IFC ukjent som Cut fill. Dette ble lagret
og Åpne.

Denne filen ble så hotlinket inn i
bindingsverksmodellen.

Måten jeg utførte denne prosessen på, var at jeg startet med å opprette et lag jeg ville hat denne
modellen skulle legge seg på (Hotlink RIV).

Deretter gikk jeg på Place
Hotlinked Module… på den
øverste verktøylinje i AC.
Her ble Master Layer
Hotlink RIV valgt, for videre
å velge hvilken fil som skulle
hotlinkes.

Så var det bare å avslutte
med å trykke på Place
Module.

Det neste som dukket opp var en boks med Match
Stories. Her var det svært viktig at jeg valgte riktig etasje
i RIV-filen til å stemme med aktiv etasje i ArchiCAD.
(1.etg mot 1.etg.)
Etter som vi har modellert opp etter felles DWG
underlag med samme origoplassering, velges det at
plasseringen av Hotlink-filen skal skje med Originale
Location.
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Før endelig plassering
forekommer, får vi opp en
visning av et vibrerende
område som blir berørt.
(maursti)→
Ved å trykke utenfor
området eller høyre klikke,
for deretter å trykke OK, blir
plasseringen gjeldene.

Modellen i 3D blir da seende
slik ut ↓↘

Vis det eventuelt skjer
endringer med RIV
modellen, kan hotlinken
nå enkelt oppdatere ved å
gå til Hotlink Manager…
Her ser vi hvilken status
filen som er gjeldene har.
Er det gjort endringer kan
den oppdateres ved å
trykke på Update. →

David Bakken

45

Visualisering ute på plassen
Som en del av dette prosjektet ønsket jeg å se på løsninger knyttet til 3D visualisering av
arbeidstegninger på byggeplass ved hjelp av en BIM modell.
Jeg har tidligere i rapporten sett på det å generere ut en bindingsverksmodell for å effektivisere
arbeidet ute byggeplassen. Men hvilke muligheter finnes det for å få denne modellen ut på nettbrett
eller smarttelefoner, slik at de der ute lettest mulig kan hente opp informasjonen de trenger.
Det videre arbeidet gikk ut på å se på bruken av modell på byggeplass med 3D viewer, Augmented
Reality og PDF viewere.

Bruk av BIMx fra Graphisoft
Det første jeg valgte å se på var bruken av BIMx som er Graphisoft sin egen 3D viewer. I mitt tilfelle
er modellen jeg har utarbeidet, laget i deres produkt ArchiCAD, så dette byr ikke på så store
problemer med tanke på fil-format.
Tidligere i denne rapporten har jeg sett på bruken ab hotlink, ved å ta inn andre faggrupper inn i min
modell. BIMx er foreløpig kun ment som et 3D viewer for Graphisoft sitt eget format. Så for å få brukt
BIMx som visualiseringsprogram for andre filformater opprettet i ulike modelleringsprogrammer, kan
eventuelt disse modellene i BIMx, kan de som IFC bli merge eller hotlinket inn i en ArchiCAD for så å
eksportere ut ei fil til BIMx. Da vil denne vieweren fungere på lik linje som ved opprettelse av en .plnfil.
Her har jeg testet jeg ut det å eksportere ut filen som inneholdt RIB og RIV, noe som gå gode
resultater. Ute på byggeplassen kan denne fint brukes til å se hvor eventuelle rørveier, tilkoblinger og
elektriske komponenter skal befinne seg. Det er lettere å få vist dette ved hjelp av en modell en ved
bruken av flate tegninger.

Funksjoner i BIMx:
•
•
•
•
•
•
•
•

Real-time 3D-navigasjon.
Stereo, skygge og skjulte linjevisninger.
Tyngdekraft.
Flymodus.
Rømningsveier.
Trykk for å gå gjennom døren.
Trykk for å gå dit.
Informasjonstjeneste ved å trykke på
elementer.

BIMx har dessverre ingen form for måleverktøy eller mulighet for lagsstryring i de mobile versjonene
enda, men dette er sikkert noe som vil komme etter hvert. Lagstyring kan man forøvrig utføre i BIMx
sin versjon for PC eller Mac.
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For å effektivisere arbeidet ute på byggeplassen kan denne mobile versjonen brukes til å få ut
begrenset informasjon om elementer, objekter som finnes i modellen. I min bindingsverksmodell kan
denne være et fint verktøy med tanke på å finne lengder på stendere, dimensjoner, og id på pre
kuttet stenderverk.

Ved å trykke på en objekt inne i modellen, får
man opp en i-knappen (info).
Ved å trykke på dette merket, dukker det
opp en boks inne i vieweren som viser oss litt
begrenset informasjon om objektet.
I dette tilfellet hvor jeg har merket en
stender, ser vi øverst i bilde i boksen at
dette er en ArchiFramePlank. Men under
denne vises N-P1-001 som er element id,
samt -002 som er planke id.

Under height og size, ser vi hvilken
dimensjon denne stenderen skal være i
48x198mm, i tillegg til høyden på
2424mm. Da kan man effektivt kappe opp
disse ut fra modell visning. Jeg ville
selvfølgelig kontrollsjekket litt underveis.

Da er det lett å finne igjen denne enten ved
å se på en layout tegning av elementet eller
man kan bruke informasjoen som ligger i
vieweren videre. →
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Ved å trykke på taksperrene i modellen dukker det opp litt mer informasjon på objektet.

I tillegg til informasjonen vi fikk
ved veggene, er det lagt til
informasjon om posisjon og
hvilken funksjon den har.
I dette tilfellet skal denne
taksperra stå ute overfor isolert
bygg over terrassen, og har derfor
Exterior som posisjon.
I tillegg ser vi at denne har en
bærende funksjon.→
Under Size vises det har lengden
og bredde på sperra, da 48mm
bred og 4095mm lang. Høyden
som vises er avstand fra det
laveste punktet til toppen, da på
2365mm.

Ved å sjekke dette opp i mot Snittvisning i AC, ser
jeg at denne antageligvis ikke tar hensyn til at det
er kjørt bolskoperasjon på endene.
Og at lengden som vises er avstanden i horisontal
lengde. Så denne informasjonen er ikke noe jeg
ville stolt fullt og helt på.
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Ved eventuelle tilfeller der huset
eller hytten er blitt
elementprodusert, kan man
enkelt finne ut hvilke elementer
som skal plasseres hvor ute på
byggeplassen.

Ved å eksportere ut en modell
med kun elementopprisset av
bindingsverket, fikk man tydelig
forklart hvilke elementer som var
plassert hvor. Her vises alle
elementene som det er blitt
generert ut bindingsverk av, som
skal ut på byggeplassen ↗

Ved å ta en titt på veggene fra en
kortere distanse, ser man at disse er
Id-merket.
Dette med 3D tekst av ID givingen
som hadde blitt utført i
modelleringsprosessen. Dette kan
være en god og rask måte å finne
frem å sette ut elementer på, ute på
byggeplassen.
Dette er kun en enkel modell som
har som mål å gi mottaker
informasjon om veggnavn og
nummer.
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Modeller med ulike løsninger utarbeidet i ArchiCAD,
kan dessuten sendes ut via mail legges ut på
Byggeweb eller Dropbox slik at man lett kan laste de
opp på en telefon eller et nettbrett. Noe som gjør
det svart rask å få overført nye revisjoner eller
endringer, til de som trenger det der ute.
Her vises det en opplasting utført av en BIMx modell
lagret på server.
Ved dette tilfellet er modellen lagt ut med link
på hjemmesiden til FokHus, og ved å trykke
teksten av den modellen man ønsker får man
spørsmål om man vil vise den i BIMx på
Nettbrettet. (Da må programvaren være
installert på forhånd i enheten.) ↗
Har man BIMx installert skjer det på samme
måte i mailen man mottar. →

Tegninger med AR media
AR eller Augmented Reality (utvidet virkelighet) som det nå heter, er en «ny» greie som det er mye
oppmerksomhet rundt nå om dagen. Denne teknologien gjør det mulig å legge modeller og
animasjoner i 3D til objekter som disse er koblet opp i mot. Det kan for eksempel være QR-koder
eller lignende bilder, samt bestemte koordinater i forhold til en GPS. For å få frem disse visningene
som et slags usynlig ekstra lag, er dette kun tilgjengelig hvis du kikker gjennom eksempelvis et
kamera på mobiltelefonen, webkamera eller
andre teknologi tiltenkt dette formålet.
Ved å søke litt på nettet rundet det å produsere
AR for bygninger, fant jeg frem en tjeneste som
er tilpasset SketchUp. ARmedia er en Plugin for
SketchUp som gjør det mulig å produsere AR opp
i mot modellering. Ved hjelp av dette
programmet kan man legge modeller opp i mot
gjenkjennelig/ koblede merker.
For å lage en illustrasjon av dette til prosjektet
har jeg tatt utgangspunkt i
bindingsverksmodellen utarbeidet i ArchiCAD.
Der jeg lagret et veggelement ut som en ShethUp
fil (*.skp), samt hele bindingsverksmodellen.
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Planen er da at denne
skal vises når man
bruker kamerat på
telefon eller IPad over
arbeidstegningen.
Etter at man har lastet
ned Plugins for
SketchUp, dukker denne
opp menylinjen øverst.

Etter å ha fått modellen inn i
programmet, starter man med å
velge Setup..
Her legger man inn en
gjenkjennbart merke som du vil at
modellen skal knytte seg opp i
mot.
I dette tilfelle velges 3D Modern
for alle mine AR visninger, slik at
det jeg kun har et bilde å forholde
med til. Her har man også
mulighet for å lage egne markører,
ved hjelp av den samme plugins.
Etter at man har valgt merke aktiverte
jeg denne ved å trykke på Use, for
deretter å trykke på Setup… i Scene
boksen.
Her måtte jeg aktivere hvilke objekt jeg
ønsket å knytte opp i mot denne
markøren. Man kan dele opp modellen
og knytte kun deler av den mot valgt
markør, mens andre deler mot en ny
markør.
Det neste som da ble gjort var å legge ut
denne markøren på en elementtegning i
fra ArchiFrame. →
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Ved visning av denne tegningen foran kamerat på datamaskinen, spretter det opp en modell↓

Nå kan denne modellen og selve koblingen eksporteres ut for
iOS, slik at den kan tas opp ved hjelp av en ARmedia Player
ment for nettbrett og smarttelefon. →
Det er også muligheter for å eksportert ut denne modellen og
knytte denne opp i mot lengde og bredde grader, så modellen
blir GEO referert.

Det ble også utarbeidet en løsning på samme måte for å se et av veggelementene, samt hele
bindingsverksmodellen. Disse er også knyttet opp i mot flate arbeidstegninger.
For lett å kunne finne hvilke file og tegning som hører sammen , har disse fått samme filnavn
Eks.

Tegning →

AF Elementer N-P2-001 AR.pdf

Modell→

AF Elementer N-P2-001.armedia
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AR løsningen lager gode illustrasjoner, men om denne løsningen kan effektivisere arbeidet ute på
byggeplassen stiller jeg meg litt tvilende til foreløpig. Ved bruk av lengde og bredde grader kan man
visualisere hvordan bygget kan bli seende ut i terreng. Dette fungerer også godt opp i mot salg av
enheter og visning av rommene i en bygning. Men det ser tøft ut da!

PDF viewer for nettbrett og smarttelefoner.
Den tredje løsningen jeg har kikket på er det å
skrive ut tegninger som digitale PDF
dokumenter, og legge til modell ved hjelp av
u3d-formatet.

ArchiCAD støtter filformatet .u3d, som kan bli
brukt i visning på digitale PDF dokumenter. For
å lagre ut modellen i dette formatet må man
stå i 3D visning. →

Dette er en løsning som lar seg gjøre ved legge
til filen ved hjelp av Adobe Acrobat X Pro.
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Når vi da åpner PDF dokumentet i Adobe, kan
vi legge til 3D modell ved å gå på:
Tools/Content/Multimedia og 3D

Jeg drar så opp en firkant der jeg ønsker å
plassere modellen, for så å finne frem den
aktuelle filen.

Filen har da lagt seg inn i PDF
dokumentet og man kan benytte
ulike verktøyer for å inspisere
elementet. (roteres, zoom og
lysstyrke osv..) →

For å kunne lese disse PDFene på
nettbrett eller mobil trenger man en
PDF reader.
Ved å søke litt i App Store etter PDF
reader, dukker Adobe sin
mobilversjon opp.
Jeg testet først ut denne gratis readeren, men denne støttet dessverre ikke u3d-filer.

Ved å legge til søkeordet u3d i App Store, fant jeg frem til et program med navn 3D PDF Reader.
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Ved å sende PDF dokumentet på
mail til nettbrettet, åpnes dette
automatisk i Adobe Reader. Men
når jeg nå trykker på 3D figurer får
jeg spørsmål om jeg vil åpne denne
i 3D PDF Reader.→

Ved å trykke på knappen åpnes
programmet og jeg får full tilgang
til å se på modellen. ↘

Dette er helt genialt. Da trenger man kun
denne PDF dokumentet for å få sett
visningen av modell, i tillegg til at man
kan bruke dette som vanlige
arbeidstegning.

Av disse tre løsningene er det minst arbeid å tilrettelegge for BIMx og PDF dokumenter. Så lenge det
ikke finnes en AR plugins for ArchiCAD, ville jeg foretrukket de andre løsningene fremfor AR. Men her
kommer det garantert til å skje forandringer i nærmeste fremtid, noe som kan gjøre denne prosessen
lettere.
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IFC for utveksling
Som en del av denne eksamensoppgaven skal det leveres ut minst en IFC-fil. De filene som jeg har
valgt å fokusere på er ARK og RIB-filene.
Disse filene har blitt brukt til brukt til sammenstilling av modeller mellom ulike faggrupper, herunder
RIE og RIV.
Før oppstart ble det bestemt å sette opp et felles DWG underlag med gode styringer på hvor
prosjektet skulle ligge, da med tanke på origoplassering. Her ble det kjørt bestemmelser på hvilke
etasjehøyder modellen skulle ha, i tillegg til moh (Z) høyde på de ulike etasjene.
Ved utlevering av ARK filen til sammenstilling, ble det blitt kjørt en sjekk over ulike punkter. Disse
punktene står nedskrevet i Styringsdokumentet, som ble utarbeidet med tanke på dette prosjektet.
Sjekklisten er hentet fra Boligprodusentenes BIM manual v2, og er grundig utarbeidet med tanke på
det å overlevere ei IFC-fil.
Det første som ble gjort etter oppstart med modelleringen, var å kjøre en tidlig sammenstilling. Dette
skjedde mellom de faggruppene for å sjekke at etasjehøyder og høyder over havet stemte, før man
satte i gang med modellering i stor skala. Det kan være vanskelig å flytte en modell i etterkant hvis
disse ikke stemmer overens. Dette gikk bra, så vi fortsatte ut i fra de modellene vi hadde utarbeidet.

Før overlevering ble det kjørt en standard rutine på det å sjekket opp at ting befant seg i modellen
eller hadde tilknytning til modellen. Det vil si at objekter/elementer ikke befant seg flere milevis fra
selve modellen.
Vi har også fokusert på det at modellen ment for sammenstilling ikke skal puttes full av unødvendig
informasjon som de andre fagene ikke har bruk for. Det vil si løst inventar terreng, biler, mennesker,
trær osv…
De ulike elementene som har blitt modellert har blitt lagt på de riktige lagene i forhold til NS-koder
og bygningsdeler. I tillegg har vi fokusert på å gi elementene ID-, og klassifisering. Med klassifisering
tenker jeg da på Strukturell funksjon, Posisjon og Element klassifisering. Dette er en viktig del av med
tanke på utveksling mot andre.
I tillegg har Informasjonsfeltet også blitt fylt ut, for ved en IFC eksport blir deler av denne tatt med i
fra ArchiCAD.

De andre små tingene som vi har sett på før en overlevering er at elementer/objekter befinner seg i
riktig etasje i forhold til der de er modellert og at soner er oppdatert.
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Oppsummering & Konklusjon
Denne eksamensperioden har vært en svært lærerik og spennende periode for meg, hvor jeg underveis
har fått tilegnet med nye kunnskaper om BIM prosessen.
Vi startet opp dette prosjektet med hele fem personer fordelt på to klasser, for å få til mest mulig
koordinering, samhandling og teamwork på et prosjekt. Dette føler jeg er en svært viktig del av BIM
prosessen, som må gjennomføres i slike prosjekter.
Vi startet med å kjøre et langt oppstartsmøte allerede første dag, hvor vi måtte sette sammen en del
brikker samt utarbeide kjøreregler for prosjekt. I løpet av denne dagen, ble det bestemt å kjøre et prosjekt
slik vi anser det blir gjort ute i hverdagen. Det ble fordelt faggrupper og koordinatorer for de ulike
gruppene, samt valg av leder og andre viktige nøkkelpersoner til ulike poster. Under dette møte ble det
også utarbeidet et felles styringsdokument for prosjektet. Etter denne dagen hadde allerede
fremdriftsplanen for prosjektet blitt forskjøvet og endret. Men jeg føler at det som ble gjort denne dagen
har vært med på at ting har godt litt mer på skinner mellom resten av prosjektet.
Med tanke på modelleringen av dette bygget har dette vært en spennende og lærerik prosess. Vi valgte å
utarbeide ARK-modellen ved hjelp av ArchiCAD, hvor vi arbeide på samme modell fil ved hjelp samarbeids
funksjon Teamwork. I tillegg benyttet jeg med av ArchiFrame i arbeidet med å utarbeide en RIB-modell.
Noe som er et relativt «nytt» tilleggsprogram på markedet for ArchiCAD. Det å sette opp denne modellen
i tillegg til å se på hvordan denne kan bli brukt i forholdt til effektivisering på byggeplass, har vært lærerikt
da med tanke på at det ikke har vært noen form for undervisning i dette på forhånd. Jeg føler selv at jeg
har svart godt på problemstillingen som jeg satte i prosjektbeskrivelsen.
I løpet av prosjektperioden føler jeg at vi også at jeg har funnet sterke og svake sider ved programmene
som vi kan ta med oss inn i andre prosjekter etter utdanningen. Til tross for at jeg har testet ut et nytt
program syns jeg at jeg/vi har fått modellert opp store mengder med vanskelig konstruksjon. Det er bra,
så det er jeg meget godt fornøyd med.
Koordineringen opp i mot de andrefaggruppene har fungert bra. Sammenstillingsmøtene med
utarbeidelse av presentasjoner mot eventuelt endringer som må gjøre, har fungert fint. Da uten alt for
store utfordringene i forhold til sammenstilling av våre modeller. Men ting tar tid med all den
utvekslingen som har vært i dette prosjektet, det har vi erfart. Med å se tilbake i mailboksen min etter
endt prosjekt har det blitt utvekslet mye informasjon i løpet av den korte perioden på 9 dager.
Samarbeidet i gruppen syns jeg har funger optimalt under denne prosjektperioden. Jeg føler vi har hjulpet
hverandre med ulike løsninger og kommet med innspill der det har vært bruk for det. Samarbeidet på
tvers av fagene har også fungert bra i hele perioden. Det har til tider virker som at vi har jobbet sammen i
mange år allerede. Vi har hatt en god og fin dialog igjennom hele prosessen og lagt til rette for hverandre
alt som måtte dukke opp i dette prosjektet.
Fildeling og bruken av prosjekthotell ved dette prosjektet har vært svært lærerikt og nyttig. Man får først
ved store prosjekter oppleve hvor nyttig det er med god struktur og samlingsplass for fildeling.
Med tanke på det som er tatt med i dette prosjektet, føler jeg nok en gang at prosjektet i sin helhet har
nok vært litt i største laget for at jeg kan gå dypt inn på ulike elementer og utforske rundt dette. Men jeg
føler at jeg har fått svar på problemstillingen jeg satte til prosjektet. Jeg har fått utarbeidet mye i denne
perioden og kommer til å ta med meg mye nye kunnskap til videre prosjekter.
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Kildehenvisning / ”Takk til…”
Kilder
-

www.glava.no
www.rockwool.no
www.boligprodusentene.no
www.demohuset.no
www.graphisoft.no
Grethes Hus 1-3 ArchiCAD, Ingolf Sundfør
www.Youtube.com – Graphisoft Norge kanalen
www.BIMFag.no
Solibri Modellkontroll og kvalitetssikring, Harald Selvær
PhotoShop for byggere + litt Illustrator, Lars Dagalid
Saltkjelsvik, Frode (4.utgave desember 2012): BIM-kurs. Graphisoft Norge

Sintef
Byggforsk serien- bks.byggforsk.no
-

471.017 Kuldebroer
523.002 Yttervegger over terreng. Egenskaper og konstruksjonsprinsipper. Krav og
anbefalinger
521.111 Golv på grunnen med ringmur. Utførelse
523.111 Yttervegger mot terreng. Varmeisolering og tetting,
523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
544.803 Torvtak
523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk

Takk til

-

Vidar Amundø

-

Stian Jonskås

-

-

Tidligere medstudent, Martin Hagen

Marius Hem
Kennet Krogseth

Graphisoft v/Jonas Fjeldstad
Tømrer Flaget v/Torger Terum
Lærere ved fagskolen i Oslo v/Lars Dagalid, Harald Selvær, Ingolf Sundfør og Magnus
Edvardsen.

Tilslutt en takk til alle som hjelper meg i siste innspurt med å få levert,
og
ikke minst familien som har holdt ut i nok en prosjekt perioden!

David Bakken

58

Egenvurdering
A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon,
samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling.
Jeg føler selv at vi brukte god tid til å tenke ut planleggingen og dokumentere dette ved første
oppstartsmøte. Vi skulle ha på plass ting før selve arbeide med å modellere ble satt i gang, noe vi har
hatt god erfaring med i tidligere prosjekter. Som nevnt tidligere i rapporten følte jeg at vi lag selve
grunnmuren for dette prosjektet i planleggingen. I tillegg ser den skiftelige dokumentasjonen ved
dette prosjektet veldig profesjonelt ut. Fremdriftsplanen for dette prosjektet ble satt veldig vid i
starten for å passe på at vi satte av nok tid underveis til samhandling og koordinering av ulike slag,
samt den individuelle delen. Den bufferen med fri i helgen, ble fort spist opp allerede første uken,
men sånn er det vel i slike prosjekter. Jeg følte underveis og mot slutten at vi hadde en ryddig og god
plan å jobbe ut i fra.
Plan for backup har fungert optimalt. Jeg har til dels kjørt samme backup løsning som ved sist
prosjekt, med å bruke Dropbox og ekstern harddisk ment for backup. Programvaren til den eksterne
harddisken leser når det har kommet endringer på de mappene den skal kjøre backup av og gir
tilbakemelding om at nå har det skjedd endringer og det kan være lurt å ta backup på nytt. Ved
denne løsningen jeg hele tiden vært trygg på at dette skal gå bra. Etter tidligere prosjekter har jeg
opparbeidet jeg meg også gode rutiner rundt dette med backup. Noe som har blitt videreført inn i
den vanlige hverdagen, samt inn i dette prosjektet. I tillegg har jeg/vi lastet opp modell filen, samt
annen viktig dokumentasjon inn på Byggeweb. I prosjektperioden har jeg og gruppa har aktivt brukt
Byggeweb under til dette prosjektet. Har ligger alle tidligere revisjoner underveis i prosjekt og nyeste
filer tilgjengelig. I tillegg har vi alle jobbet på samme modell fil, noe som gjør at vi har hatt god
kontroll med backup.
Kommunikasjon har jo vært en stor del av dette prosjektet da vi har jobbet opp i mot andre
faggrupper med vært totalt 5 personer med på dette prosjektet. Kommunikasjonen under dette
prosjektet har funger veldig bra. Internt har jeg jobbet med samarbeidsfunksjonene til ArchiCAD,
Teamwork, i deler av prosjekt perioden, hvor jeg i tillegg har måtte kommunisert via Skype, mail og
Teamviewer. Det har også vært stor møtevirksomhet i alle ledd for å få dette prosjektet til å fungere,
da i form av fellesmøter og koordinerings- og fremdriftsmøter. Kommunikasjonsdelen har også blitt
brukt flittig med tanke på opplasting av nye filer eller revisjoner via Byggeweb. Her har jeg brukt
varslingstjenesten via mail, noe som har fungert optimalt.
Under dette prosjektet har vi stort sett sittet sammen på skolen ved den første delen av
prosjektperioden, dette har ført til at vi har hjulpet hverandre når det har vært behov for dette. Har
jeg hatt ting jeg har lurt på, så har jeg fått hjelp av de andre på gruppa, eller via andre i klassen.
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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..
I dette prosjektet har det blitt utarbeidet mye, og da særlig rettet mot problemstillingen. Jeg valgte å
fokusere på det å bruke ArchiFrame for å kunne effektivisere arbeidet ute på byggeplassen, og da
opp i mot en 3D modell.
Med bruken av ArchiFrame på slike prosjekter som hytte- og hus produksjon, har dette helt klart en
stor gevinst. Det å generere planker og utarbeide en elementmodell ut i fra en allerede modellert
modell var en rask og effektiv prosess. Noe som var gjort i løpet av en dags arbeid, hvis vi ser bort i
fra taksperrene som antagelig blir produsert på en fabrikk.
Når vi ser på hvordan dette programmet utarbeider elementer, måtte man være meget nøyaktig i
arbeidet med å utforme modellen. Denne må bygges opp slik man ville gjort det ute i det virkelig, da
med tanke på vegghøyder og etasjeskillere som skal ligge ovenfor. Her må det bygges opp på samme
måte som ved en kalkulasjonsmodell med dekkekanter/skjørt i overgangen mellom etasjene. Jo
mindre bolke operasjonen man kjører jo bedre blir det.
I løpet av perioden har konstruksjonsmodellen har vært i mellom en sidemannskontroll
/kvalitetskontroller i form av oversendt IFC og BIMx-fil til en tidligere medstudent som er dyktig
tømrer. Den har også blitt inspisert av en lokal tømrer bedrift, for godkjenning av løsninger og valg.
Bedriften var meget fornøyd med hvordan programmet opererte på. Ved hjelp av denne tjenesten
kunne bedriften spare store penger på det å produsere raskere ved å få ferdig definerte kapplister på
etter de arkitekttegnede husene som de selv modellerer. Per dags dato sitter det en teknisk tegner
og modellere opp hus etter ønske fra kunder, som senere blir oppsatt. Med denne tjenesten kunne
de nå hatt mulighet for å ta byggeplassen hjem til sine lokaler å utarbeide elementer i sine lokaler
fremfor å utføre dette direkte på byggeplassen. Det ender nok med at bedriften nå blir en ny kunde
av tjenesten ArchiFrame til ArchiCAD.
Det videre arbeidet med å visualisere AF-modellen ute på en byggeplass ved hjelp av BIM og 3D gikk
også bra. Jeg føler jeg fikk teste ut ulike måter man kan ta med seg modell og tegninger på for å
effektivisere arbeidet ute på plassen. Jeg har stor tro på at ved hjelp av et nettbrett og med PDF
tegninger og modell på kan være med på å skape en enklere hverdag for de ute på byggeplassen.
Hvis man i tillegg legger ut en BIMx modell av bindingsverket og bjelkelaget, kan man snart gi slipp på
tommestokken. Dette er i alle fall en veldig rask måte å få opp målene på, da kun ved hjelp av noen
tastetrykk. Målene stemte også overens med de som AF hadde i sine lister.
I forhold til taksperrer som er generert ut i fra Roofmaker verktøyet, viste det seg dette resultatet
ikke var helt til å stole på. BIMx klarte ikke å lese bolske operasjoner basert på tilpassingen av disse.
I løpet av perioden har det blitt kjørt noen sammenstillinger, da i opp i mot ARK filen og senere med
RIB og RIV for å sjekk og kontrollere føringsveier. Med bruk av en RIB modell til denne delen, var helt
topp. Her fikk vi fint illustrert hvor ting krasjet og hvor vi eventuelt kunne legge rørene. Ved et tilfelle
ser vi at luftingen til avløpet er kjørt rett i ei taksperre, noe vi ikke hadde fått av dekket ved kun bruk
av ARK modell. Det ble også gjort noen endringer i forhold til rørføringer, bjelkelag og himlinger.
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I forhold til modellstruktur føler jeg at vi/jeg har hatt en ryddig modell hele veien igjennom. Ved
bruken av elementliste, og opprettelse av denne tidlig i prosjektet, føler jeg er med på at modellen
blir lett å forholde seg til. I tillegg at de komposittene som blir bruk får en under strek (_) foran seg,
gjør at man lett finner frem og kan ha kontroll. Det at vi utarbeidet styringsdokumentet med
sjekklister før vi satte i gang med modellering gjør også noe med tankegangen i forhold til
modelleringen. Så jeg vil si at modellen har hatt god struktur i hele prosjekt perioden.
Jeg har fått testet ut noen kreative løsninger med i dette prosjektet ved bruken av mobile løsninger
rundt dette med BFC utveksling, da med tanke på Tekla BIMsigth for nettbrett. Uten at jeg ble
spesielt imponert av dette. Jeg har også i denne perioden fått testet ut ArchiFrame i stor skala, med
bakgrunn i en liten demonstrasjon fra Jonas tidligere dette året. I tillegg har jeg sett ulike løsninger
knyttet opp i mot det å vise 3D modell på byggeplass, herunder ulike BIMx-modeller, AR med hjelp
fra kamera på telefon eller nettbrett, samt PDF reader med tilgang til lese u3d-modellfiler.
I denne prosessen har jeg også måtte se på andre programvarer for å få utarbeidet produktet jeg
ønsket, da tenker jeg på det å bruke SketchUp for å lage AR-modell. Dette var en prosess som
fungerte bra med tanke på modellstruktur og teksturen som ble overført.
Til alt arbeid med modelleringen har jeg vært inne og uthentet informasjon fra Byggforsk. Dette er
jeg avhengig på mange områder der jeg selv ikke har yrkeserfaring. Dette er også tatt med i
rapporten, med henvisninger til de aktuelle databladene.
C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart på
problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister, bruk av
Byggforsk/Standarder/dokumentasjon.
Jeg føler som ved tidligere prosjekter at jeg har fått ned mye informasjon i denne rapporten om
tingene jeg har gjort i løpet av denne prosjekt perioden. Jeg har i dette prosjektet vært innom mange
temaer, så det har blitt mye informasjon inn i rapporten. Denne rapporten er bygd opp på samme
som ved tidligere prosjekt da jeg ikke har fått noen bemerkninger på dette.
Jeg føler selv at rapporten ser ryddig og strukturert ut i forhold til de punktene som beskrevet i
oppgave teksten. Det har blitt mye bilder i dette dokumentet, men jeg føler at er en del av denne
skolen og denne fagretningen. Jeg syns jeg har fått utarbeidet mye i denne perioden, det har blitt
mange lange stunder med modellering og skriving for å holde de framdriftsplaner og mål som ble satt
ved prosjektet.
Med tanke på problemstillingen vil jeg si jeg at har nådd målet som ble satt. Her har jeg fått sett på
ulike måter å bruke en BIM-modell på ute på byggeplassen, i tillegg har jeg sett på en løsning ved
bruk av kapplisteverktøyet til ArchiCAD for å effektivisere denne prosessen opp i mot bruken av
modell. Det har tatt mye tid å se på de ulike løsningene i tillegg til å ha vært med å utarbeidet to
modeller (ARK &RIB). Nok en gang burde jeg og gruppa kanskje satt noen begrensninger i forhold til
arbeidsmengde. Vi satte nok lista litt høyt før prosjektet med tanke på arbeidskapasitet, men man
lærer aldri… Det har i alle fall vært en svært lærerik prosess.
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Tidsfristen for innlevering av fremdriftsplan og prosjektbeskrivelse ble fint overholdt.
Prosjektrapporten skal jeg være ferdig med innen torsdag 30.05.13. Fredagen går med til printing og
innlevering. Så dette føler jeg at er under kontroll i alle fall på nåværende tidspunkt.
D. Framføringa.
Planlegging av framføring starter etter innlevering av prosjektrapporter, hvor vi har en plan om å
sette opp en Prezi. Denne gangen har jeg en ønske om å kunne kjøre denne fra IPad, slik at jeg raskt
og enkelt kan hoppe over til modellfiler PDF dokumenter osv.. Jeg føler at jeg har hatt god kontroll på
det opplegget som jeg tidligere kjørt, så det blir å prøve ut noe i samme retning.
E. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting
Jeg føler at BIM modellen er bra på den utvendige delen, den ser ryddig og strukturert ut, og det har
vært målet med tanke på visualisering av bygningen. Innvendig burde modellen vært innredet litt i de
ulike rommene, men vi har ikke valgt å fokusere på dette da denne kun har blitt brukt til samkjøring
opp i mot andre faggrupper. Vi vil ha minst mulig inn i modellen, da den skulle bli brukt til andre
formål.
Vi har ikke valgt å fokusere på målsetting av selve bygningen, da måtsettingen kommer frem på de
ulike elementtegningene som blir tatt ut fra ArchiFrame modellen. Det har blitt utarbeidet romsoner
med areal for de ulike rommene. Disse er også merket navngitt med tekst.
Tegningen er lagt ut på layout, hvor det er satt inn opplysninger rundt prosjektet i tillegg til
informasjon om tegningen. Ved å legge AF elementene på tegning kommer ikke disse inn i riktig
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Vedlegg
Vedleggnr.:
Nr. 01: Styringsdokumentet
Nr. 02: Elementliste
Nr. 03: Tegninger
- AF Elementer N-P2-001 AR
- AF Elementer N-P2-001 PDF kun i digital versjon
- AF Elementer S-P1-001 AR
- AF Elementer S-P1-001 PDF kun I digital versjon
- AF Oversikt 1.etg AR
- AF Oversikt 1.etg kun i digital versjon
Nr. 04: Møter
- Møteinnkalling
- Møtereferat
Nr. 05: BCF / Solibri Rapport
- Sammenstillings rapport ARK, RIV og RIE
Nr. 06: Visualiseringsbilder
- 3D Visualisering AF
- 3D Visualisering AF II
- 3D Visualisering ARK
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Styringsdokument

FokHus, Eksamens hytte
Prosjektnavn:_____________________________________

Prosjektadresse:
Hamrekleiva
____________________________________
3320, Vestfossen
____________________________________
28/47
Gnr/bnr: ____________________________

Tiltakshaver:
Kjersti Nyhus og Roger Tuverud
______________________________
Lisetra 2
______________________________
2636, Øyer
______________________________
Tlf. 90 13 18 44
______________________________

Prosjektet skal utarbeides med tanke på BIM på byggeplass og FDVU av ei hytte etter
Prosjektformål: ______________________________________________________________

utdelt underlag fra kunde. Hytta skal modelleres opp etter dagens gjeldene standarder (TEK7).
___________________________________________________________________________

Vidar Amundø
Prosjektleder og nestleder: ____________________________________________________
Marius Hem
Byggeweb Administrator: _____________________________________________________
Kenneth Krogseth
Møte Referent: ______________________________________________________________

Oppstart og levering:
22.05.2013
Oppstartsdato:__________________________________
Prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan 23.05.2013
Milepæl og dato:____________________________________

Milepæl og dato:____________________________________
Milepæl og dato:____________________________________
31.05.2013 Kl. 15.00
Overlevering:____________________________________

*Se fremdriftsplan for mer spesifikk leveranse og tidspunkter. ALLE avvik skal dokumenteres og loggføres i
avviksskjema.

Fag og fagnavn:
Fagnavn:
Medlemmer:

ARK –

RIV-

RIE-

FokHus ARK

FokHus RIV

FokHus RIE

David Bakken

Kenneth Krogseth

Marius Hem

Stian Jonskås

Hovedplattform:

ArchiCAD

RIB-

LARK –

FokHus RIB

FokHus LARK

David Bakken

Stian Jonskås

Vidar Amundø

MagiCAD Revit

MagiCAD AutoCAD

ArchiCAD

Utveksling av kontaktinformasjon:
Alle deltagere skal utveksle kontaktinformasjon.
Kontaktinformasjonen skal minimum inneholde: Navn , Mail, skype- id og tlf- nummer.

Fagfelt

Navn

Ansvarsområde Mail

Skype-ID

Telefonnr.

RIE-

Marius Hem

Elektro

mariusahem@gmail.com

mariusahem

93227808

RIV-

Kenneth Krogseth

VVS

kenneth.krogseth@gmail.com

kennethkrogseth

92630025

ARK/RIB-

David Bakken

Bygg

dhbakken@gmail.com

dhbakken

91522812

ARK-

Stian Jonskås

Bygg

stianjonskaas@hotmail.com

stian.g.jonskas

41140352

ARK-

Vidar Amundø

Bygg

vidamund@gmail.com

vidamund

97197687

Felles underlag:
Navngis i henhold til mottatt underlag
Filnavn:_______________________________________

(*.dwg)
Filformat:_____________________________________

Felles Origo:
Prosjekt origo (lokalt i modelleringsprogram):
Utv. kjerne i nedre v.hjørne, OK dekke 1etg
_____________________________

X
Y
Z

10 000

10 000
770 000

GEO referert prosjekt origo skal ligge:
X
Y
Z

770 000

Koordinatene er oppgitt i mm.

Etasje- og romoppsett:
Etasje navn:

Etg. høyde

Lokal kotehøyde

Himlingshøyde*

Geo. høyde

2. Etasje

-

-

-

772 687

1. Etasje

2687

4867

2425

770 000

U. Etasje

2180

2180

1888

767 820

Hav

0

*store variasjon i himlingshøyder gjør at dette kanskje må leses ut fra snitt/underlag.
Objekter skal ha tilhørighet til riktig etasje, dvs. den etasjen de forekommer. En søyle eller en trapp som går fra
kjeller til loft skal med andre ord modelleres som enkeltstående søyler eller trapper tilhørende hver etasje.

Programversjoner, filformater og navngivning:
Programmer
De ulike faggruppene står ansvarlig for at de har siste oppdatering av programvaren.
Program
Versjon
Build

Solibri

Revit

8.1

2014

Tekla
BIMsight

AutoCAD

1.7.1

2013

8.1.0.51

Archicad

DDS

16.0.0

8.0

3487

13/6-2012

Filer og filformater:
Egenskap
Filformat

Åpen BIM
(*.ifc) 2x3

Prosjektfil

Rapportnotat

(*pln)

(.*dok)

(.*dwg) & (.*rvt)

(.*xls)

Navngivning:
Filene i prosjektet SKAL navngis slik:
Navngivning på prosjekt filer:
Eks. «dato_ fagfelt_ revisjon»
ARK_rev1.ifc
:_______________________________________________________________________

Tekst filer:
Eks. «dato_ innhold(fagfelt)_ navn»
20130522_Styringsdokument_Fokhus.dok
:_______________________________________________________________________

Tekla

Fildeling og backup
Fildeling vil skje via prosjekthotell Byggeweb, hvor det er
opprettet en prosjektmappe som er navngitt FIO
Fokhus
_____________________.
Login: http://www.byggeweb.dk/cms/no/
Marius Hem
Administratorer: ___________________________

På Byggeweb brukes de ulike mappene for de aktuelle
faggruppene.
00BIM –mappen brukes til modellutveksling i form av
samkjøring.
Hver enkelt bruker har ansvar for at prosjektfilen er ryddig og egnet for bruk før opplasting.

Overlevering og sammenstilling:
Før overlevering skal de ulike fagfeltenes modeller
oppfylle kriteriene i vedlagte sjekklister.
Sjekklistene er et utdrag fra Boligprodusentenes BIMManual 2.0

Vedlegg
Nedenfor følger sjekklister for egenkontroll av fagmodeller, samt for kontroll av tverrfaglige
modellsammenstillinger. Sjekklistene for fagmodeller er ment som et verktøy for å sikre at BIM
(modellene) eksportert til IFC-formatet holder et kvalitetsnivå som gjør de egnet til formål som
samhandling og mengdeuttrekk. Sjekklisten for tverrfaglige sammenstillinger skal være en hjelp til å
avdekke konfliktområder mellom de ulike fagmodellene.

Sjekkliste BIM: ARK
Sted:
Dato:
KS utført av:
Prosjekt:
Fil kontrollert:
Versjon:
Versjon dato:
Fil-format:
Kontroll utført i programvare:
Sjekkliste tilpasset veiledning:


Sjekkliste BIM: ARK
BIM er i riktig IFC-versjon
BIM er definert med korrekt filnavn
BIM er plassert korrekt ift. prosjektets origo/nullpunkt
BIM inneholder riktig definerte etasjer og etasjenavn
Bygningselementer og romobjekter tilhører korrekt etasje
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt IFCentitet iht. (Krav til modelleringspraksis)
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt
navngiving/ID
Bygningselementer og objekter er definert med strukturell
funksjon (Bærende/Ikke-bærende)
Bygningselementer og objekter er definert med rett posisjon
(Exterior /Interior)
Klimaskallet er lukket
Modell tilpasset til formål (Ingen overflødige objekter i modell)
Ingen bygningselementer og objekter utenfor modell
Bygningselementer og objekter av samme type har ikke
duplikater og overlapper ikke
Bygningselementer og objekter har ingen kollisjoner av
betydning
Modellen er kontrollert for ”logiske feil”. (Utsparinger i dekker
for trapper, kanaler, gangretning på trapper, manglende
objekter)
Alle rom i modellen inneholder romobjekt
Romobjekter er definert separat i hver etasje
Det er ikke tomrom i modellen

Status



X

Boligprodusentenes BIM-manual 2.0
Rutine Boligprosjektering med BIM
= Godkjent
= Godkjent, med
forbedringspotensial eller annen
kommentar
= Ikke godkjent
= Ikke relevant / Ikke kontrollert

Kommentarer:

Høyder på romobjekter er korrekt modellert
Høyder på romobjekter i sjakter (kanaler, trapper) er korrekt
modellert
Alle romobjekter og soner har korrekt navn og typeangivelse
BIM inneholder romobjekter for tekniske føringer
Romobjekter overlapper ikke
Romsoner samsvarer med omsluttende vegger
Romobjekter har P_SetBaseQuantities
Prosjektspesifikke punkter:
Andre kommentarer:

Sjekkliste BIM: RIB - Konstruksjon
Sted:
Dato:
KS utført av:
Prosjekt:
Fil kontrollert:
Versjon:
Versjon dato:
Fil-format:
Kontroll utført i programvare:
Sjekkliste tilpasset veiledning:


Sjekkliste BIM: RIB - Konstruksjon
BIM er i riktig IFC-versjon
BIM er definert med korrekt filnavn
BIM er plassert korrekt ift. prosjektets origo/nullpunkt
BIM inneholder riktig definerte etasjer og etasjenavn
Bygningselementer og romobjekter tilhører korrekt etasje
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt IFCentitet iht. (Krav til modelleringspraksis)
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt
navngiving/ID
Ingen overflødige objekter i modell
Ingen bygningselementer og objekter utenfor modell
Bygningselementer og objekter har ikke duplikater og
overlapper ikke
Bygningselementer og objekter har ingen kollisjoner av
betydning
Modellen er kontrollert for ”logiske feil”. (Utsparinger i
dekker for sjakter, gangretning på trapper, manglende
objekttyper)
Prosjektspesifikke punkter:
Andre kommentarer:
Iht. fremdriftsplan?

Status



X

Boligprodusentenes BIM-manual 2.0 Rutine Boligprosjektering med BIM
= Godkjent
= Godkjent, med forbedringspotensial
eller annen kommentar
= Ikke godkjent
= Ikke relevant / Ikke kontrollert

Kommentarer:

Sjekkliste BIM: RIV (Rør og ventilasjon)
Sted:
Dato:
KS utført av:
Prosjekt:
Fil kontrollert:
Versjon:
Versjon dato:
Fil-format:
Kontroll utført i programvare:
Sjekkliste tilpasset veiledning:


Sjekkliste BIM: RIV (Rør og ventilasjon)
BIM er i riktig IFC-versjon
BIM er definert med korrekt filnavn
BIM er plassert korrekt ift. prosjektets origo/nullpunkt
BIM inneholder riktig definerte etasjer og etasjenavn
Modellen inneholder relevante systemer
Ulike systemer er systematisert definert
Ulike systemers farger er systematisert definert
Bygningselementer og objekter tilhører korrekt etasje
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt IFCentitet iht. (Krav til modelleringspraksis)
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt
navngiving/ID
Ingen overflødige objekter i modell
Ingen bygningselementer og objekter utenfor modell
Bygningselementer og objekter har ikke duplikater og
overlapper ikke
Bygningselementer og objekter har ingen kollisjoner av
betydning
Komponenter er modellert innenfor definerte geometriske
rammer
Prosjektspesifikke punkter:
Andre kommentarer:
Iht. fremdriftsplan?

Status
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Boligprodusentenes BIM-manual 2.0
Rutine Boligprosjektering med BIM
= Godkjent
= Godkjent, med forbedringspotensial
eller annen kommentar
= Ikke godkjent
= Ikke relevant / Ikke kontrollert

Kommentarer:

Sjekkliste BIM: RIE
Sted:
Dato:
KS utført av:
Prosjekt:
Fil kontrollert:
Versjon:
Versjon dato:
Fil-format:
Kontroll utført i programvare:
Sjekkliste tilpasset veiledning:


Sjekkliste BIM: RIE
BIM er i riktig IFC-versjon
BIM er definert med korrekt filnavn
BIM er plassert korrekt ift. prosjektets origo/nullpunkt
BIM inneholder riktig definerte etasjer og etasjenavn
Bygningselementer og objekter tilhører korrekt etasje
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt IFCentitet iht. (Krav til modelleringspraksis)
Bygningselementer og objekter er definert med korrekt
navngiving/ID
Ingen overflødige objekter i modell
Ingen bygningselementer og objekter utenfor modell
Bygningselementer og objekter har ikke duplikater og
overlapper ikke
Bygningselementer og objekter har ingen kollisjoner av
betydning
Komponenter er modellert innenfor definerte geometriske
rammer
Prosjektspesifikke punkter:
Andre kommentarer:
Iht. fremdriftsplan?

Status



X

Boligprodusentenes BIM-manual 2.0
Rutine Boligprosjektering med BIM
= Godkjent
= Godkjent, med forbedringspotensial
eller annen kommentar
= Ikke godkjent
= Ikke relevant / Ikke kontrollert

Kommentarer:

Sjekkliste BIM: Tverrfaglig kontroll
Sted:
Dato:
KS utført av:
Prosjekt:
Fil kontrollert:
Versjon:
Versjon dato:
Fil-format:
Kontroll utført i programvare:
Sjekkliste tilpasset veiledning:


Sjekkliste BIM: Tverrfaglig kontroll
Modeller representerer lik status ift. fremdrift.
Lokalisering av modeller er korrekt ift. prosjektets nullpunkt/origo
ARK-RIB: Bærende elementer har lik dimensjon og
plassering.
Plassbehov for tekniske installasjoner er tilfredsstilt
Ingen konflikter mellom ulike tekniske installasjoner
ARK - RIV (rør) – RIV (vent.) - RIE: Ingen konflikter
mellom objekter og elementer
ARK - RIV (rør) – RIV (vent.) - RIE: Gjennomføringer OK?
ARK - RIV (rør) – RIV (vent.) - RIE: Ingen konflikter
mellom objekter og elementer
Byggeplasstoleranse for realistiske avstander for
montasje og bruk er ivaretatt
Prosjektspesifikke punkter:
Andre kommentarer:
Iht. fremdriftsplan?

Status



X

Boligprodusentenes BIM-manual 2.0
Rutine Boligprosjektering med BIM
= Godkjent
= Godkjent, med forbedringspotensial eller
annen kommentar
= Ikke godkjent
= Ikke relevant / Ikke kontrollert

Kommentarer:

Bygningsdel
Ringmur
Gulv på grunn

Kjellervegg

Kjellervegg
Etasjeskiller
Etasjeskiller

Etasjeskiller

ID

Oppbygning
50mm iso trykkfast
150mm betong
50mm iso
Ringmur
Betong 80mm
iso trykkfast 200mm
Dekke-01
80mm iso trykkfast
200mm betong
20mm luft
48mm bindingsverk heltre isolert
Kjellervegg2" 15mm furukledning
80mm iso trykkfast
200mm betong
20mm luft
98mm bindingsverk heltre isolert
Kjellervegg4" 15mm furukledning
30mm Påstøp/avretting
22mm Sponplate
198mm Bjelkelag isolert
Dekke-02
22mm Sponplate
198mm Bjelkelag isolert
Dekker-03
14mm parkett
13mm gipsplater
24mm Trinnlydplate trefiber silencio
m/fals
5mm porefylling av betong
Dekke-02

Undertak torv

Yttertak-01

Innervegger

IV-01

Innvervegger

IV-02

Innervegger

IV-03

Innervegger

IV-04

Innervegger

IV-05

Dekkeforkant

IV-Skjørt01

Dekkeforkant
Ytterdør

IV-Skjørt02
YD-02b

150 mm torv
50 mm markplate iso
48 mm sløyfe
2 mm vindtett
15 mm panel innvendig kledning
98 mm enkelt bindingsverk heltre
isolert
15 mm panel innvendig kledning
15 mm panel innvendig kledning
98 mm enkelt bindingsverk heltre
isolert
2 lag gips
flis
13 mm flis
26 mm 2 lag gips
98 mm enkeltbindingsverk isolert
26 mm 2 lag gips
13 mm flis
15 mm panel
23 mm lekt
98 mm enkelt bindingsverk heltre
isolert
15 mm panel
15 mm panel
13 mm gips
68 mm enkelt bindingsverk heltre
isolert
15 mm panel
23 mm lekt
15 mm panel
13 mm gips
990x2090

Bærende

Fargekode

Brannskille

LYD

U-verdi

Ja

0.12

Tykkelse konstruksjon: Henvisning

Kjerne

250 mm

Kledning

50

280 mm

Ja

363 mm

LK

413 mm

LK

Ja

250 mm

198

Ja

220 mm

198

56 mm

70 mm

128 mm

98 Panel

152 mm

98 Panel

176 mm

98 Flis

151 mm

98 Panel

96 mm

68 Panel

38 mm

23 Panel

28 mm
1,2

V

Panel
Sparkeplate/stål

MERKNADER:
Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett

N-P2-001

oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det

TOPPSVILL

464

1 064

1 664

2 264

3 483
3 435

2 864

tegningen viser

4 064

4 671

5 264

5 864

6 464

7 064

7 664

8 175
Augmented Reality Player MODELL eller u3D:

735
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N-P2-001-002
N-P2-001-001 N-P2-001-011
N-P2-001-009
N-P2-001-014
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N-P2-001-007 N-P2-001-015
N-P2-001-006 N-P2-001-016
N-P2-001-010
N-P2-001-005 N-P2-001-017
N-P2-001-013
N-P2-001-012
N-P2-001-004 N-P2-001-018
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940

2 360

11
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-0 0
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N-P2-001-010
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x
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ÅPNINGER
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01

N-P2-001-006

1-0
-0 0
P2
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N-P2-001-008
N-P2-001-009

N-P2-001-010
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8 175
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TOTAL
3 531

ÅPNINGER
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3 505

BYGGEKOMMUNE:

Øyer.

GNR/BNR:

#Gnr/Bnr.

POSTNR:

POSTSTED:

#Postnr
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ADRESSE:
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Lisetra 2, tomt 23
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innenfra og ut! I tillegg er disse ikke i riktig målestokk, så
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DATO:
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PROSJEKT:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

Eksamenshytte FokHus

STENDERE VENSTRE

FORMAT:

31.05.2013

001

ArchiFrame Elementer N-P2-001
STATUS:

MÅLESTOKK:

2. Etasje

1:50

TILTAKSHAVER:

Kjersti Nyhus & Roger Tuverud
PROSJEKTERENDE:

Proskjekt- og BIMrådgivning FokHus AS, post@fokhus.net, TLF: 915 22 812

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering
eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

REV.

.

MERKNADER:
Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett

N-P2-001

oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det

TOPPSVILL

464

1 064

1 664

2 264

3 483
3 435

2 864

tegningen viser
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4 671

5 264
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6 464
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PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:
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Eksamenshytte FokHus

STENDERE VENSTRE
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2. Etasje
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S-P1-001

Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett
innenfra og ut! I tillegg er disse ikke i riktig målestokk, så
oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!
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2 724

1 513

TOPPSVILL
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4 721

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
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QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det
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S-P1-001

Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett
innenfra og ut! I tillegg er disse ikke i riktig målestokk, så
oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!

229

3 037
2 724

1 513

TOPPSVILL

5 029
4 721

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan

7 756
7 523

6 265

QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det
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S-P1-001-002

48x198
7804
3133
3131
2323
2125
1636
1540
1440
1236
1188
1140
589

KONTROLLERT AV:

FIO

DATO:

FORMAT:

31.05.2013

A3

PROSJEKT:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

Eksamenshytte FokHus

001

ArchiFrame ElementerS-P1-001
STATUS:

MÅLESTOKK:

1. Etasje

1:50

TILTAKSHAVER:

Kjersti Nyhus & Roger Tuverud
PROSJEKTERENDE:
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MERKNADER:
Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett
innenfra og ut! I tillegg er disse ikke i riktig målestokk, så
oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det
tegningen viser

Augmented Reality Player MODELL eller u3D:

Fasade Nord

329
329

329

1 110

92

1 110

698

7 700

292 1 110

100 1 110

481

1 510

488

N-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

BL-Terr-00
BJELKELAG 48x148

6 207
1 110 100

1 110 288

693

1 110

N-P1-002
VEGG 48X198 C/C600

2 183

329
1 110

N-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

6 566
4 625
3 287

Fasade øst

1 110 228

V-P1-002
VEGG 48X198 C/C600

1 112 329

Ø-P1-002
VEGG 48X198 C/C600

Fasade Vest

1 088

20 566

1 282

910

329

6 001
994

1 282

329

N-P1-004
VEGG 48X198 C/C600

Ø-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

329

V-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

329

BYGGEKOMMUNE:
S-P1-002
VEGG 48X198 C/C600
S-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

329

V-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

S-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

329

#Gnr/Bnr.

POSTNR:

POSTSTED:

#Postnr

Øyer
MOH:

770 m

Lisetra 2, tomt 23
TEGNET AV:

David

329

KONTROLLERT AV:

FIO

DATO:

A3
PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

Eksamenshytte FokHus

329

FORMAT:

31.05.2013

PROSJEKT:
BL-Terr-02
BJELKELAG 48x148

329

GNR/BNR:

ADRESSE:

Ø-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

BL-Terr-01
BJELKELAG 48x148

Øyer.

001

ArchiFrame Elementer Oversikt 1.
STATUS:

MÅLESTOKK:

1. Etasje

Fasade Sør

1:100

TILTAKSHAVER:

Kjersti Nyhus & Roger Tuverud
PROSJEKTERENDE:

1 323

1:100

910

1 088

1 110

92

1 110

369

621

1 110 100

1 110

481

1 510

488

1 110 100

1 110

617

364 1 110

2 183

1 110

1 441

1. Etasje
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MERKNADER:

Forbehold: Alle bindingsverkselementer som vises på
tegning er sett innenfra og ut!
Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det
tegningen viser

Augmented Reality Player MODELL eller u3D:

Fasade Nord

329
329

329

1 110

92

1 110

698

7 700

292 1 110

100 1 110

481

1 510

488

N-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

6 207
1 110 100

1 110 288

693

1 110

N-P1-002
VEGG 48X198 C/C600

2 183

329
1 110

N-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

6 566
4 625
3 287

Fasade øst

1 110 228

V-P1-002
VEGG 48X198 C/C600

1 112 329

Ø-P1-002
VEGG 48X198 C/C600

Fasade Vest

1 088

20 566

1 282

910

329

6 001
994

1 282

329

N-P1-004
VEGG 48X198 C/C600

Ø-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

329

V-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

329

BYGGEKOMMUNE:
S-P1-002
VEGG 48X198 C/C600
S-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

329

V-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

S-P1-003
VEGG 48X198 C/C600

329

#Gnr/Bnr.

POSTNR:

POSTSTED:

#Postnr

Øyer
MOH:

770 m

Lisetra 2, tomt 23
TEGNET AV:

David

329

KONTROLLERT AV:

FIO

DATO:

A3
PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

Eksamenshytte FokHus

329

FORMAT:

31.05.2013

PROSJEKT:
BL-Terr-02
BJELKELAG 48x148

329

GNR/BNR:

ADRESSE:

Ø-P1-001
VEGG 48X198 C/C600

BL-Terr-01
BJELKELAG 48x148

Øyer.

001

ArchiFrame Elementer Oversikt 1.
STATUS:

MÅLESTOKK:

1. Etasje

Fasade Sør

1:100

TILTAKSHAVER:

Kjersti Nyhus & Roger Tuverud
PROSJEKTERENDE:

1 323

1:100

910

1 088

1 110

92

1 110

369

621

1 110 100

1 110

481

1 510

488

1 110 100

1 110

617

364 1 110

2 183

1 110

1 441

1. Etasje
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Møteinnkalling
Vidar Amundø, Stian Jonskås, Marius Hem, David Bakken, Kenneth Krogseth
Oslo, 2013.05.22

Møteinnkalling
Det innkalles med dette inn til oppstarts møte i FokHus:
2013.05.22 - Kl: 13.00
Grupperom 2 etg.

Saksliste
1. Åpning av møtet.
2. Gjennomgang av styringsdokumentet.
3. Arbeidsoppgaver.
4. Neste møte tidspunkt.
5. Fremdrift.
6. Annet.

Med vennlig hilsen
Kenneth Krogseth

Møtereferat
FokHus
5.22.2013
Møte innkalt av:

Kenneth Krogseth

Møtetype

Oppstart

Møteleder

Vidar Amundø

Møtereferent

Kenneth Krogseth

Fraværende

0

Deltakere

Vidar Amundø, Stian Jonskås, Marius Hem, David Bakken, Kenneth Krogseth

Gjennomgang av Styringsdokument
13.10-13.30

Marius Hem

Diskusjon

Gjennomgang og endringer av styringsdokumentet.

Konklusjoner

Gjennomgang av Styringsdokument.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Fremdriftsplan
13.30 – 13.50
Diskusjon

David Bakken
Gjennomgang og endringer av felles fremdriftsplan.

Konklusjoner

Ferdigstilt fremdriftsplan.

Gjøremål

Arbeidsoppgaver
13.50 – 14.10

Stian Jonskås

Diskusjon

Diskutert arbeidsoppgaver.

Konklusjoner

Fastslå arbeidsoppgaver, problemstilling og prosjektbeskrivelse til neste møte, 2013.05.23 kl:13.00

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Hver enkelt gjør klar sin egen problemstilling og prosjektbeskrivelse til neste møte.

Hver enkelt person

2013.05.23
kl:13.00

Møtereferat
Tidspunkt for neste møte
14.00 -15.10

David Bakken

Diskusjon

Satt opp tidspunkter for neste møter i den felles fremdriftsplanen.

Konklusjoner

Satt opp tidspunkter for neste møter i den felles fremdriftsplanen.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Møteinnkalling
Vidar Amundø, Stian Jonskås, Marius Hem, David Bakken, Kristian Lundteigen, Kenneth Krogseth
Oslo, 2013.05.27

Møteinnkalling
Det innkalles med dette inn til sammenstillingsmøte i FokHus:
2013.05.27 - Kl: 12.00
Grupperom 2 etg.

Saksliste
1.Sammenstilling av ARK-RIV-RIE.
2.Eventuelle andre temaer.
3.

Med vennlig hilsen
Kenneth Krogseth

Møtereferat FokHus
FokHus
5.27.2013

Sammenstillingsmøte

Møte innkalt av:

Kenneth Krogseth

Møtetype

Sammenstilling ARK-RIE-RIV

Møteleder

-

Protokollfører

-

Fraværende

Marius Hem var med på Skype.

Deltakere

David Bakken, Stian Jonskås, Vidar Amundø, Kenneth Krogseth, Marius Hem(Skype)

Sammenstilling
1 t – 1,5t
Diskusjon

Sammenstilling av foreløpig modell.

Konklusjoner

Sammenstilling ble utført med enkelte justeringer, noen av dem ble utbedret under møte.

Det ble også laget BCF rapporter.
Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Flytting av downlight. RIE-ARK (BCF)

Marius Hem

28.05.2013

Flytting av Rør i Rør til kjøkken i hovedbygg (BCF)

Kenneth Krogseth

28.05.2013

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

[Emne for saksliste]
[Avsatt tid]

[Foredragsholder]

Diskusjon

Konklusjoner

Gjøremål

[Emne for saksliste]
[Avsatt tid]

[Foredragsholder]

Diskusjon

Konklusjoner

Gjøremål

Sammenstilling ARK-RIE-RIV_2013.05.27

Model Name
Checker
Organization
Date
ARK
RIE
RIV

Sammenstilling_ARK‐RIE‐RIV_2013.05.27
David Bakken
FIO
May 31, 2013
Date: 2013‐05‐27 12:10:56 Application: ArchiCAD‐64 IFC: IFC2X3
Date: 2013‐05‐27 10:21:14 Application: MagiCAD‐E 2012.11 IFC: IFC2X3
Date: 2013‐05‐27 11:57:44 Application: Autodesk Revit 2013 IFC: IFC2X3

Sammenstilling ARK-RIE-RIV_2013.05.27
Number
Id
1
2

Location
Anneks

Date
Author
27-May-2013 SGJ

Picture

Issue comment

SGJ, May 27, 2013: Er det mulig å samle
rørene nærmere vegg, for å kasse de
inn?

Responsibilities
MEP

Action Required

Action Taken

Status
Open

2

4

ARK

27-May-2013 SGJ

SGJ, May 27, 2013: Taklamper må
senkes til underkant himling.

ELEC

Open

3

5

ARK

27-May-2013 SGJ

SGJ, May 27, 2013: Åpen himling.
Tilførsel trenger ny føringsvei.

MEP

Open

4

6

ARK

27-May-2013 SGJ

SGJ, May 27, 2013: Åpen himling.
Lampe flyttes

ELEC

Open

5

7

ARK

27-May-2013 SGJ

SGJ, May 27, 2013: Åpen himling.
Lamper flyttes

ELEC

Open

MERKNADER:
Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett
innenfra og ut! I tillegg er disse ikke i riktig målestokk, så
oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det
tegningen viser

Augmented Reality Player MODELL eller u3D:

BYGGEKOMMUNE:

Øyer.

GNR/BNR:

28/47.

POSTNR:

POSTSTED:

#Postnr

Øyer
MOH:

ADRESSE:

770 m

Lisetra 2, tomt 23
TEGNET AV:

David

KONTROLLERT AV:

FIO

DATO:

FORMAT:

31.05.2013

A3

PROSJEKT:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

Eksamenshytte FokHus

001

3D Visualisering
STATUS:

MÅLESTOKK:

ArchiFrame
TILTAKSHAVER:

Kjersti Nyhus & Roger Tuverud
PROSJEKTERENDE:

3D Visualisering
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MERKNADER:
Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett
innenfra og ut! I tillegg er disse ikke i riktig målestokk, så
oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det
tegningen viser

Augmented Reality Player MODELL eller u3D:

BYGGEKOMMUNE:

Øyer.

GNR/BNR:

28/47.

POSTNR:

POSTSTED:

#Postnr

Øyer
MOH:

ADRESSE:

770 m

Lisetra 2, tomt 23
TEGNET AV:

David

KONTROLLERT AV:

FIO

DATO:

FORMAT:

31.05.2013

A3

PROSJEKT:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

Eksamenshytte FokHus

001

3D Visualisering
STATUS:

MÅLESTOKK:

ArchiFrame
TILTAKSHAVER:

Kjersti Nyhus & Roger Tuverud
PROSJEKTERENDE:

3D Visualisering
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MERKNADER:
Forbehold:
Alle bindingsverkselementer som vises på tegning er sett
innenfra og ut! I tillegg er disse ikke i riktig målestokk, så
oppmåling på tegning MÅ ikke forekomme!

Modeller for nedlasting finnes på www.fokhus.net eller scan
QR-koden til FokHus hjemmeside under:
Modell er navngitt med det samme som det
tegningen viser

BYGGEKOMMUNE:

Øyer.

GNR/BNR:

28/47.

POSTNR:

POSTSTED:

#Postnr

Øyer
MOH:

ADRESSE:

770 m

Lisetra 2, tomt 23
TEGNET AV:

David

KONTROLLERT AV:

FIO

DATO:

FORMAT:

31.05.2013

A3

PROSJEKT:

PROSJEKTNR.:

TEGNINGEN VISER:

TEGNING NR.:

Eksamenshytte FokHus

001

3D Visualisering
STATUS:

MÅLESTOKK:

ArchiFrame
TILTAKSHAVER:

Kjersti Nyhus & Roger Tuverud
PROSJEKTERENDE:

Proskjekt- og BIMrådgivning FokHus AS, post@fokhus.net, TLF: 915 22 812
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