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1. Sammendrag: 
Under eksamensprosjektet ved BIM- linjen 2013 valgte jeg å arbeide med «Hytte Redigert» 
underlagene. Prosjektet er et realistisk prosjekt. Vi opprettet  derfor tidlig kontakt med Roger 
Tuverud, som er byggherren. Roger besitter en tomt i Hemsedal, hvor han planlegger å bygge hytten 
som er på om lag 130m2 over 3 plan.  

Ved et tidlig stadie av prosjektet dannet jeg, som er tidligere elektriker og representerer RIE under 
prosjektet, gruppe med Kenneth Krogseth som er tidligere Rørlegger og representerer RIV- parten 
under prosjektet. I tillegg til kenneth besto gruppen av Vidar Amundø, David Bakken og Stian Jonskås 
som alle har tidligere bakgrunn innenfor byggfag.  Sammen går vi alle på BIM- linjen ved Fagskolen i 
Oslo, hvor vi har delt erfaringer og kunnskaper gjennom hele året.  

Gruppen har under hele prosjektet hatt fokus på det å arbeide så realistisk som mulig. Vi har derfor 
prøvd å involvere realistiske aktiviteter så vel som problemstillinger i forhold til koordineringen av 
modelleringen under hele prosjektet.  

I min del av besvarelsen går jeg igjennom hvordan jeg har valgt å bygge opp arbeidet mitt fra 
modelleringsplattform så vel som i Solibri. Modellen blir i hovedsak modellert ved hjelp av Magicad 
for Autocad for så å bli eksportert over i Solibri hvor jeg prøver å rette inn arbeidene mine mot 
prosjektets tema og problemstilling.  

Før oppgaven rettes mot problemstilling tar jeg for meg vurderinger og tanker rundt oppstartsfasen 
av et BIM- prosjekt. Underveis i modelleringen modelleres det i henhold til en risikovurdering som 
ble utarbeidet ved prosjektoppstart. Det viser seg etterhvert at jeg må bevege meg noe bort fra 
denne grunnet utydelige himlingshøyder på mottatte underlag. Etterhvert som modellen begynner å 
ta form munner prosjektet mer ut i rene arbeider med Solibri. Det fokuseres både på hvordan Solibri 
kan være en del av å effektivisere en BIM- prosess så vel som at det forsøkes å tilrette for FDV- 
modell ved hjelp av Solibri. Det viser seg underveis at enkelte tanker rundt det å benytte Solibri som 

en FDV- viewer ikke er 
egnet for dette 
programmet, da det heller 
ikke er deres 
satsningsområde. Denne 
aktiviteten avsluttes derfor 
etter et mislykket forsøk i å 
tilordne modellen FDV- 
dokumentasjon i henhold 

til kravene. Det fokuseres da videre på å bli kjent med ulike funksjoner og muligheter for å 
effektivisere BIM- prosessen på byggeplass ved å bygge opp ulike regler og mal- filer for ulike 
kontroller og mengdeuttak.   

Ut ifra mine erfaringer fra både prosjektet og erfaringer fra tidligere opplever jeg at vi har flere gode 
produkter som kanskje er mer egnet for bruk ute på byggeplass og dermed vil ha en mer direkte 
innvirkning på prosessen på byggeplass. Men jeg opplever også at den prosjekterende parten, som 
også vil være en del av BIM- prosessen på byggeplass, vil ved rett og fornuftig bruk kunne 
effektivisere sin egen og dermed også de på plassen sin fremdrift. 
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3. Oppgaveteksten 
 

Eksamen 2013 - 1BIM-I 
Fagskolen i Oslo 

 
Eksamensperiode: Onsdag 22.mai – fredag 31.mai, fremføring 5.-7.juni.   
  
Det er satt opp følgende tema for BIM-I (og BIM-K), «BIM på 
byggeplass» og «BIM i FDVU».  Det foreligger også en del 
tegningssett.   
 
Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor et av temaene. Bruk en 
av underlagstegningene som et utgangspunkt og ta gjerne egne valg i 
forhold til utforming. 
 
Blant mange ting som skal leveres inn, vil vi særlig gjøre oppmerksom på 
følgende: Det leveres minst en IFC-fil der du selv i et eget kapittel i 
rapporten beskriver hvilket bruksområde IFC-filen skal ha. 
 
Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene. 
 
 
Det skal leveres to papirrapporter. 
Rapporten bør inneholde: 

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

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

refleksjoner! 
8. Kildehenvisning / ”Takk til…” 
9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt. A-E under) 
10. Vedlegg (bl.a. tegninger) 
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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.  Modellfilene leveres i eget format (fx 
PLN, RVT, SMC, IFC osv.) inni en zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen 
1BIM-I 2013”. Det leveres minst én IFC-fil. 
Tidsfrist: Fredag 31.mai kl. 13:15 
 
• Framføring skjer onsdag 5.- fredag 7.juni fra kl.08:00. Hver student får 
ca. 20 minutter. 
Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 3.juni før kl. 10 og lagt ut 
på Fronter under mappa Prosjekter – Eksamen.  Det skal framføres 
individuelt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksamen 2013- BIM på byggeplass 
 

Marius A. Hem Ved Fagskolen i Oslo 
Mai 2013 Side 6 
 

4. Prosjektbeskrivelse  
 

For å gjøre prosjektet så realistisk som mulig er det dannet en prosjektgruppe, FokHus, som består av 
5 aktører fordelt over 3 fagfelt. Gruppen har valgt å arbeide på bakgrunn av underlag som 
representerer et reelt prosjekt. Etter møte med byggherre, Roger Tuverud, kom det frem at hytten er 
lokalisert i Hemsedal og er ca. 130m2 stor.  

Gruppen består av en ARK- avdeling hvor deltakerne består av David Bakken, Stian Jonskås og Vidar 
Amundø som alle har tidligere erfaring fra byggfag. I tillegg er det Kenneth Krogseth fra RIV- og meg 
fra RIE-, med henholdsvis VVS- og elektro bakgrunn. Under prosjektet vil gruppen ha fokus på å 
opprettholde en realistisk arbeids- og strukturert prosess. Hver av aktørene vil modellere innenfor 
sitt respektive fagfelt.  

Bygnings Informasjons Modellering, heretter omtalt som BIM, er en arbeidsmetodikk hvor hensikt er 
å effektivisere byggeprosessen. Ved hjelp av BIM- prosessen kan en bespare bygge kostnadene med 
betydelige summer. I løpet av «BIM`s levetid» har programvarene utviklet seg fra å være lettere DAK- 
programmer til svært avanserte BIM- programvarer. Markedet tilbyr en rekke sterke programvarer, 
deriblant Solibri hvilket tillater en å utføre svært så avanserte kvalitetskontroller av modellen. Etter 
min mening er dette en av de bedre programvarene i markedet i dag. Jeg ønsker derfor å benytte 
eksamensperioden til å videreutvikle min egen kompetanse innenfor bruken av Solibri så vel som å se 
på muligheten for eventuelle mal- oppsett i Solibri. 

 

  
 

På bakgrunn av dette har jeg valgt følgende problemstilling: 

Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass? 

 

 

 

 

 

 

 

   Marius Hem
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5. Fremdriftsplan: 
 

 

Oppgave 
nummer Gjøremål Varighet Oppstart Ferdig Ansvarlig Dato: 22.mai 23.mai 24.mai 25.mai 26.mai 27.mai 28.mai 29.mai 30.mai 31.mai 

            Dag: Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
            Tid:                     

1 Prosjektperiode       Marius Hem                       
2 Tidsfrister       Marius Hem     KL.15.00                 
3 Prosjektbeskrivelse        Marius Hem     KL.15.00                 
4 Fremdriftsplan       Marius Hem     KL.15.01                 
5 Innleveringsfrist       Marius Hem                     KL.13.15 
6 Print        Marius Hem                       
7 Prosjektplanlegning       Marius Hem                       
8 Problemstilling       Marius Hem     

 
                

9 Fremdriftsplan       Marius Hem                       
10 Kompetansehevning       Marius Hem                       
11 Status og møter       Marius Hem                       
12 Fastsatte møter       Marius Hem   1 time 

 
1 Time   1 Time 1 Time   1 Time     

13 Prosjektarbeider       Marius Hem                       
14 Prosjektering       Marius Hem                       
15 Modellering       Marius Hem                       
16 Problemstilling       Marius Hem                       
17 Tegninger       Marius Hem                       
18 Uforutsett       Marius Hem                       
19 Presentasjon   5-7 juni   Marius Hem                       
20                                 
21                                 
22                                 
23                                 
24                                 
25                                 
26                                 
27                                 
 
*Det er utarbeidet en individuell fremdriftsplan i tillegg til en felles1

                                                           
1 Se vedlegg 1 
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6. Oppstartsfasen: 
Et BIM- prosjekt avhenger av god informasjonsflyt. En sentral del av dette er å klar- og tydeliggjøre 
rutiner for fildeling blant samtlige prosjektdeltakere. Jeg anser derfor oppstartsfasen som en av de 
viktigste fasene i ett BIM- prosjekt, da det er mange fallgruver og flaskehals ved bruk av feil/ulik 
arbeidsmetodikk. For å kunne dele informasjon en selv besitter er det i tillegg svært viktig å ha 
kontroll på filenes plassering og sikkerhet. Jeg er derfor av den oppfatning av at om en ikke har 
kontroll på egnes filer og sikkerhet kan en risikere å forhindre andre parter i prosjektet i å gjøre deres 
arbeid.  I et hvert prosjekt er det derfor svært viktig å reflektere og dokumentere ulike 
fremgangsmåter for en ryddig og metodisk deling av informasjon innad i prosjektet, så vel som 
backup av eget arbeid.  

I dette kapittelet vil jeg gå igjennom ulike forhåndsarbeider. Jeg vil da trekke frem arbeider jeg har 
gjort i forbindelse med sikkert arbeid, mappestruktur og introduksjon av ulike programvarer. I tillegg 
til dette vil jeg trekke frem enkelte punkter som for eksempel styringsdokumentet og andre 
arbeidsoppgaver som jeg finner relevant i forhold til prosjektets oppstart. 

7.1 Styringsdokument: 
Gruppen har produsert et dokument som er omtalt som styringsdokument. Dette er et dokument som 
er lagd på bakgrunn av Boligprodusentenes BIM- manual(versjon 2.0), hvis er en svært sterk og godt 
gjennomført BIM- manual. Enkelte av gruppens medlemmer har vært på gruppe ved tidligere 
prosjekter, hvor jeg og David Bakken utformet et styringsdokument. Også da på bakgrunn av 
Boligprodusentenes BIM- manual Versjon 2.0. Gruppen bestemte seg derfor for å ta utgangspunkt i 
dette dokumentet, for så og «videreutvikle» dokumentet på bakgrunn av nyere erfaringer, 
kunnskaper og behov.  

Med tanke på dokumentets endringer anså vi det som hensiktsmessig å tilføye og/eller endre enkelte 
punkter i dokumentet. I motsetning til det tidligere styringsdokumentet så vi behov for å tilføye 
punkter som for eksempel både ett punkt for prosjekt- origo både det lokale så vel som det Geo- 
refererte nullpunktet til modellen skal ligge. Tidligere var kun det Geo- refererte nullpunktet angitt i 
dokumentet. Vi så dette tillegget som hensiktsmessig da vi dette vil være hensiktsmessig i forhold til 
arbeider med å plassere modellen i et terreng. Tanken er da at origo angis til gitte koordinater ut ifra 
det aktuelle terrenget, et punkt på tomten. Ut ifra dette punktet har vi flyttet bygget i henhold til 
koordinatene i styringsdokumentet som omtales som prosjektorigo(x, y, z =10000,10000,0) 

Underveis i produksjonen av dokumentet spurte vi oss selv om enkelte spørsmål; 

-Hva er hensikten med ett slikt dokument om det ikke benyttes? 

-Hvordan kan vi kvalitetssikre at dokumentet er tatt i bruk? 

Gruppens medlemmer ble derfor enige om at hvert fagfelt måtte kvalitetssikre arbeidene sine og at 
denne kvalitetssikringen skulle medfølge som en del av styringsdokumentet. I dokumentet følger 
derfor sjekklister for egenkontroll av modellen. På denne måten må vi dokumentere at vi har tatt gitte 
krav til betraktning. 
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I tillegg til noen mindre endringer og overnevnte endringer anså vi det som hensiktsmessig å bygge 
opp dette dokumentet som en mal. Tanken var da at en skal kunne benytte denne malen som et 
generelt dokument for egnede dokumenter. Vi ønsket å klargjøre dokumentet for «lettvint gjenbruk». 

Måten vi opprettet denne malen på var å lage selve dokumentet i Word for så å lagre dette som en 
PDF. Deretter kunne vi åpne denne PDF ‘en i Adobe Acrobat Pro hvor vi 
la til egne felt for informasjon ved å gå under Tools fanen i Acrobat. Her 
finner vi et «Edit»- verktøy som tillater deg å legge til felt(bildet under) 
en skal ha muligheten til å skrive inn tekst i ettertid.   

 

I tillegg til dette la vi til «buttons» på steder hvor vi ønsket å ha muligheten til å legge ved ett bilde. 
Dette er i prinsippet en funksjon hvor man kan lage knapper som styrer enkelte funksjoner som for 
eksempel lagsetting i PDF ‘en. Ettersom at vi ikke fant noen annen måte å kunne implementere ett 
bilde til dokumentet etter at det var laget til en PDF fant vi denne funksjonen hensiktsmessig til vårt 
formål. Vi kan nå klikke på feltet til knappen for så å linke inn ønsket bilde.   

*Bildet over viser hvordan man kan linke inn bildet til en button i Acrobat. 
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Deretter ønsket vi 
å gjøre 
sjekklistene til et 
mer «levende 
dokument» hvor 
vi kunne huke av 
for hvert av 
sjekkpunktene 
elektronisk.  

Dette ble gjort ved 
å gå under «ADD 
new field» - fanen 
for så å velge 
«check button».  

 

Deretter plasserte 
vi den i ønsket felt 

for kontrollposten.  Som bildet over viser kan man da klikke i feltet for å huka av posten som 
godkjent. 

Etter at dokumentmalen var klar samlet vi gruppen og fylte inn informasjonen i styringsdokumentet 
som er vedlagt som vedlegg 2.  

7.1 Mappestruktur, Backup og Fildeling: 
Som nevnt tidligere anser jeg kontroll på egne informasjonskilder som helt relevant i et BIM- prosjekt 
da eventuelle tap kan utgjøre store problemer for prosjektets fremdrift og ikke minst resultat. Jeg 
velger derfor å trekke inn kommende punkter inn i oppgaven. 

7.1.1 Mappestruktur 
Mappestrukturen skal være bygd opp på en slik 
måte at en annen part kan finne frem i den. Den 
skal være bygd opp på en ryddig og strukturert 
måte. I en hver bedrift vil dette som regel 
baseres på standardiserte mal- 
oppbygninger/prinsipper. Underveis i skoleåret 
har jeg bygd opp en mal- mappe som jeg har 
funnet svært egnet til mitt bruk, og velger derfor 
å forholde meg til denne.   

Bildet viser mappen hvor jeg har opprettet egne 
kategorier for den aktuelle informasjonen. 
Denne mappen oppdateres og tilpasses 

underveis i arbeidene slik at man opprettholder en ryddig struktur under hele prosjektets varighet.  
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7.1.2 Backup: 
Backup og sikkert arbeid i dette prosjektet vil bli prioritert på lik linje som i alle andre prosjekter jeg 
har utarbeidet i løpet av dette året. Ettersom at dette er en backup- plan jeg har benyttet meg av 
igjennom hele skoleåret vil jeg ikke sette opp en ny plan, men heller kontrollerer at den tidligere 
backup`en fremdeles er i drift og egnet til bruk. 

7.1.2.1 Backup av Prosjektmappen: 
I prosjektmappen vil jeg plassere stort sett alle filer som er tilknyttet prosjektet. Jeg velger derfor å 
basere backup systemet på at alle filer er plassert her. 

Backupen er basert på at filer som er 
plassert ved gitte plasseringer blir speilet 
fra maskinen til en nettbasert server 
hver time. Jeg har da benyttet meg av 
oppgaveplanlegnings- funksjonen til 
Windows so m trigger Synctoy hver time.  

Bildet t.v. viser at oppsettet fremdeles 
stemmer i Windows oppgaveplanlegger. 
Man kan se at siden 09.10.2012 har 
denne blitt trigget 1 gang i timen. 

I tillegg går jeg inn i fanen som viser den 
faktiske operasjonen programmet er satt 
til å utføre(bildet under), hvilket ser ut til 
å stemme. 
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Etter at jeg har kontrollert funksjonene til oppgaveplanleggeren går jeg inn i innstillingene til Synctoy 
for å kontrollere 
innstillingene der. Jeg ser 
da at mappeplasseringene 
med tidligere innstillinger 
stemmer, da Left folder er 
«fra mappen» og Right 
foler er «til mappen». I 
tillegg ser jeg på banen til 

right- og left folderen stemmer overens med hva som er lokalt på maskinen og hva som er knyttet 
opp mot den nettbaserte serveren(Dropbox). I tillegg «tvangskjørte» jeg handlingen ved å klikke på 
run, og kunne da observere at prosessen fungerte som den skulle. 

 

Deretter kontrollerte jeg at prosjektmappen min ligger innenfor rett bane, hvilket bilde over viser at 
den gjør. Som fanen øverst viser er prosjektmappen underordnet mappen som heter skole. 
Skolemappen kan man se at blir «kopiert» til dropbox mappen, hvilket betyr at prosjektmappen 

følger denne prosessen. 

 

Til slutt forsikret jeg meg om at lagringsplassen på Dropbox hadde stor nok 
kapasitet igjen på serveren. Hvilket den hadde(bildet t.v.. Jeg slår meg 
derfor til ro med at backup systemet fungerer som det skal men holder ett 
våkent øye med at det fungerer som det skal underveis også.  
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7.1.2.2 Backup av andre filer: 
Underveis i prosjektet vil det dannes store mengder informasjon som i all hovedsak skal lagres i 
prosjektmappen. Ved tilfeller hvor dette ikke er hensiktsmessig eller går vil jeg utføre egne 
risikovurderinger av ytterligere tiltak for sikker lagring av den aktuelle filen.  Dette kan være aktuelt 
for filer som produseres i enkelte programvarer hvor en er avhengig av en spesifikk plassering.  

 

7.1.3 Fildeling: 
For å opprettholde en god informasjonsflyt innad i gruppen avtalte vi på forhånd at det skulle 
opprettes en felles Byggeweb konto hvor det skal deles informasjon i form av ulike fil- og 
dokumenttyper. Som beskrevet i styringsdokumentet (vedlegg 1) er jeg blitt tildelt rollen som 
administrator for denne aplikasjonen(nærmere presentert i punkt 7.4.3). Det er da på forhånd angitt 
og avtalt hvordan mappestrukturen og navngivningen på filer som lastes opp på prosjekthotellet skal 
behandles.  

I tillegg til dette har gruppen opprettet en felles Dropbox mappe hvis er tiltenkt mer uoffisiell deling 
av informasjon. Dette vil være en mappe hvor struktur og innhold ikke stiller like strenge krav som 
ved opplastning på Byggeweb.  

7.2 Kommunikasjon: 
Underveis i prosjektet vil deltakerne i gruppen arbeide i forskjellige arbeidsmiljø. Vi anser det derfor 
som svært viktig å kunne nå hverandre underveis i prosjektperioden. I dette avsnittet vil jeg trekke 
frem enkelte programmer/klienter som vil bli benyttet til å føre kommunikasjon underveis i 
prosjektet2. 

 

7.2.1 Skype  
Skype er en nettbasert Ip- telefon, hvor en kan chatte, eller for eksempel holde 
diverse møtekonferanser eller individuelle samtaler. Klienten har også en rekke 

andre muligheter. I prosjektet vil jeg bruke denne tjeneren ved eventuelle fravær eller til ulike 
videokonferanser.  

 

7.2.2 Outlook  
Outlook er en mail klient som en kan benytte til å samle flere epostadresser, og 

deres funksjoner. Hvilket betyr at man synkroniserer mailen sin opp i mot denne tjeneren, slik at en 
kan sende og motta mail på et samlet sted. Igjennom prosjektperioden vil vi benytte mail i stor grad.  

 

 

                                                           
2 Store deler av kommende punkter er direkte kopi av tidligere arbeider. 
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7.2.3 Teamviewer  
Teamviwer tillater en å chatte, sette opp vpn- 
server, fildeling og/eller koble seg opp på en 2. 
parts pc for så å bistå han med problemer. 

Dette programmet er overlegent når det kommer til å bistå eller bli 
bistått med problemer hvor en ikke befinner seg i samme lokale. Man 
kan da fjernstyre makkerens data for så å gjøre bistå han med 
problemene han måtte ha. 

 

7.3 Øvrige programmer: 
I dette avsnittet vil jeg trekke frem og introdusere øvrige programvarer som er brukt underveis i 
prosjektet3.   

7.3.1 Magicad for Autocad: 
 

Magicad er i prinsippet en plugin- tjeneste til Autodesk produktene Revit og 
Autocad.  Magicad serien er et av de ledende modelleringsverktøyene for 
teknisk modellering i Europa. I dette prosjektet har jeg valgt å benytte meg 
av pluginen til Autocad, da jeg finner denne mer aktuell for min fremtidige 
arbeidssituasjon.  

I tillegg til dette finner jeg Magicad for Autucad noe mer interessant, da jeg føler at Magicad for Revit 
fremstår i mye større grad som en plugin på lik linje med Naviate (tidligere Cad-Q) sin plugin. I 
Magicad for Autocad føler jeg endringene blir såpass store at en nesten kan se på det som et eget 
program.  

7.3.2  Solibri: 
Solibri kontrollerer kvaliteten på modellene som produseres i andre programmer. 
Solibri tillater deg ikke å modellere eller gjøre endringer på modellene som hentes 
inn, da det kun skal praktiseres ulike former for kvalitetskontroller av modellen. Dette 

kan være kontroller i form av mengder, kollisjonstester og/eller ulike regelsjekker.  

Jeg vil i stor grad benytte Solibri med tanke på egenkontroll av eget arbeid, i tillegg til å sammenstille 
modellene med arkitektfilen. Jeg ser også for meg at Solibri kan bli et viktig verktøy i forhold til å bli 
kjent med informasjonsfanene til produktene i Magicad`s produktdatabase.   

 

 

7.3.3 Solibri IFC Optimizer 

                                                           
3 Store deler av kommende punkter er direkte kopi av tidligere arbeider. 
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Solibri Optimizer er et 
gratisprogram hvor en kan «rense» 
IFC- filer. Ved å benytte drag and 
drop prinsippet tillater 
programmet deg å legge til filer, 
for så å trykke på optimize. 
Programmet jobber litt med filen, 
og gir deg en minimert og renset 
kopi av standard filen. 
Programmet fjerner unødig 
geometri og informasjon, hvilket 
kan utgjøre store forskjeller i form 
av filen størrelse. Dette kan være 
svært behagelig ved arbeider på 
store modeller, da det fort kan føre til at programmene modellene kjøres i blir noe trege. 

 

7.3.4 Byggeweb 
Byggeweb er et prosjekthotell som vi vil benytte til å dele filer og dokumenter 
oss imellom. Programmet tillater deg og laste opp/ned filer fra en meget godt 
beskyttet server, hvilket betyr at en kan se på Byggeweb som en for backup av 

prosjektets fellesfiler. Ytterligere bruk og navngivninger er fastsatt i gruppens styringsdokument4. 

7.4 FokHus.net 
Under prosjektet vil det bli opprettet en egen hjemmeside for prosjektets deltakere som i all 
hovedsak a administreres av gruppens medlem Vidar Amundø. Hensikten med denne siden vil i 
tillegg til å vise gruppens sammensatte arbeid være å opprette en e- post for hver av gruppens 
medlemmer. I tillegg vil det bli opprettet en felles adresse som videresender eposten til samtlige av 
gruppens aktører.  

                                                           
4 Se vedlegg 1  
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7.5 Møtevirksomhet under Oppstartsfasen: 
Under ethvert samarbeidsprosjekt er det svært viktig å ha gode rutiner og oppfølgninger rundt 
prosjektgruppens samarbeid. Vi har derfor jevnlig avsatt tid til møtevirksomhet som vises i gruppens 
felles fremdriftsplan5. Det vil bli sendt ut møteinnkallinger og ført referat for hvert møte. 

Onsdag 22.5.2013 kl.13.00 ble det etter en rekke uoffisielle møter/samtaler holdt ett mer formelt 
møte blant gruppens deltakere. Møtets hovedhensikt var å forutse og dermed unngå unødige 
hindringer under prosjektperioden. Vi tok derfor for oss aktuelle temaer som nullpunkt, fildeling, 
felles fremdriftsplan og kommunikasjonsmetoder. Vi gikk også igjennom hva de ulike deltakerne 

ønsket å få ut av 
prosjektet og hva de 
ønsket å jobbe med. I 
tillegg ble det fastslått 
at det ville være ett 
ytterligere møte med 
byggherre kl.15.00 
den dagen.  

Vi forberedte oss til 
møtet med byggherre 
slik at vi kunne 
komme med 
relevante spørsmål. 
Dette dreide seg i all 
hovedsak om ulike 
spørsmål i forhold til 
plassering og 
lokalisering av hytten. 

I tillegg spurte vi om han hadde mulighet til å anskaffe Sosi- filer av terrenget hvor hytten skal 
bygges. Det ordnet han og leverte dagen etter. For min del spurte jeg litt rundt hva han så for seg 
angående den elektriske installasjonen etc. Det viste seg at han hadde fått et tidligere tilbud fra en 
installatør, hvilket han senere sendte til meg. 

  

Torsdag 23.5.2013 ble det holdt ett nytt 
oppfølgingsmøte hvor deltakerne kunne være mer 
konkrete om hva de skulle ta for seg under prosjektet. 
Vi benyttet da store deler av møtet til å fylle ut store 
deler av styringsdokumentet, da dette er å anse som 
en av de viktigste oppgavene i tidlig fase av 
prosjektet. I tillegg gikk vi igjennom den felles 
fremdriftsplanen som David hadde utarbeidet. 

                                                           
5 Se vedlegg 1. 
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8 Prosjekteringsfasen: 
I denne fasen av prosjektet vil jeg prosjektere og utføre risikovurdering av det elektriske anlegget i 
hytten. Som nevnt tidligere har jeg mottatt et tilbud som byggherren har fått fra en elektro 
installatør. Jeg vil derfor benytte dette tilbudet6 (gammelt; fra 27.9.2010)som en pekepinn for hva 
som er ønsket, men jeg vil ikke unnvike fra å opprettholde krav i NEK 400(med tanke på antall stikk 
etc.) .  Grunnet tidspress vil jeg ikke følge dette tilbudet slavisk. Jeg vil heller ikke utføre 
risikovurdering av arealer som ikke omfattes av 1. etasjen, da dette planet dekker de fleste 
bruksområder. 

8.1 Generell Risikovurdering: 
Oppholdsrom: Under risikovurderingen vil jeg ta for meg en generell risikovurdering hvor jeg 
Kategoriserer rommene etter bruksområder.   

I FEL(forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg) står følgende skrevet; 

§16: Planlegging og vurdering av risiko ”Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at 
mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk, slik at anlegget blir 
egnet til forutsatt bruk”. 

I dette prosjektet vil jeg i all hovedsak fokusere på at anlegget skal være egnet til bruk, og ikke utføre, 
vurdere eller dokumentere noe utover dette. Jeg vil derfor basere prosjekteringen og 
risikovurderingen på bakgrunn av aktuelle punkter fra NEK 400 Bolig. Jeg setter også en forutsetning 
ved at jeg ikke vil ta hensyn til lister og kabling av installasjonen.  

*1 dobbel stikk regnes som 2 uttak. 

8.1.1 Oppholdsrom 
Jeg vurderer stue, tv- stue og soverom som oppholdsrom. 

Aktuelle normer å forholde seg til ved prosjektering av oppholdsrom er blant annet; 

-Minst to uttak per påbegynte 4m2. 

-Det skal plasseres minimum 6 uttak ved tv(tillegg til overnevnte krav). 

Jeg velger derfor å forholde meg til dette 9 uttak i den store stuen. Antall stikk baserer jeg på at stuen 
ikke er fullt 40m2(må trekke fra kjøkkenet) som ville tilsvart 10 uttak. Jeg vurderer det som at det ikke 
skal tas hensyn til tv her, da det er egen tv- stue. 

I TV- stuen plasserer jeg 6 uttak tiltenkt tv. Og 8 uttak plassert rundt i rommet. Det plasseres 2 stk. 
taklamper med bryter.  

Belysningen vil bli tatt hensyn til etter hvert som modellen tar utforming da det er noe spesielt med 
tanke på utforming og høyder av rommets tak. Men det legges montere to stk. brytere tiltenkt stuen. 

 

                                                           
6 Se vedlegg 13 
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I soverommene monteres det stikk i henhold til at det skal være minst to uttak per 4m2. Og 1 stk. 
bryter og lampe. 

-Begge soverommene i hybelen og lite i hovedhytten: 

 -2 doble stikk 

-1 bryter og 1 taklampe. 

-Stort soverom i hovedhytten: 

-3 stk. uttak 

-1 bryter og 1 taklampe. 

8.1.2 Kjøkken: 
I montørhåndboken (veileder for Nek 400) punkt 7.2.4.3 står det beskrevet at dersom boligen har en 
stue med kjøkkenkrok bør det være tilstrekkelig med tilstrekkelig uttak til fast plassert utstyr, og fire 
uttak ved spiseplass. Det skal også monteres uttak for oppvaskmaskin og komfyr. I tillegg skal det 
monteres komfyrvakt ved komfyr. 

Dette stemmer overens med hybelens/utleierdelens kjøkken. Jeg velger derfor å prosjektere et uttak 
til kaffetrakter og et til mikro. Ut ifra montørhåndboken kan man da se bort ifra to uttak per 2 m 
påbegynte benkeplate. I tillegg skal det prosjekteres 4 stk. uttak ved spiseplass. 

Kjøkkenet i hoveddelen av hytten vurderer jeg som et kjøkken av en størrelsesorden hvor jeg må 
benytte meg av normale krav til kjøkken, hvilket betyr at jeg må ta hensyn til at det skal være 
minimum 2 uttak per 2 løpemeter med kjøkkenbenk. Dette betyr at jeg må montere 3 stk. doble stikk 
i tillegg til stikk for mikro og kaffetrakter. 

Belysningen skal som et absolutt minimum være på 500 lux i arbeidsflate(ca. 0,85m over gulv) da det 
skal tas at belysningen skal kunne dimmes. Jeg vil derfor montere 1 stk. tak lampe i hvert av 
kjøkkenene. 

og 1 benkarmatur i det lille kjøkkenet og 3 i det store. I tillegg skal det monteres en enkel stikk ved 
tak beregnet for belysning i hvert av kjøkkenene. Det monteres i tillegg belysning langs kjøkkenbenk. 
*Det tas høyde for at kjøkkenmøblementet ikke modelleres, og derfor må tilpasses på stedet. 

8.1.3 Våtrom: 
I våtrom forholder jeg meg til angitte soner og deres krav til kapslingsgrad på utstyret som i grove 
trekk er IP44 eller bedre innenfor gitte soner. 

Det monteres to doble uttak på badet i hovedhytten og et på badet i hybelen. I tillegg skal det 
monteres taklampe og bryter.  
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8.1.4 Div. Arealer: 
Diverse arealer som for eksempel boder, hall/trapp og gang kreves det minst to uttak.  

Jeg velger derfor å montere to uttak, en taklampe og en bryter i boder, gang og hall/trapp. 

9. Modelleringsfasen: 
 

9.1 Oppstart: 
Jeg har valgt å modellere ved hjelp av Magicad for Autocad. Jeg har derfor basert mappestrukturen 
på bakgrunn av dette. Jeg begynte med å opprette et vanlig Magicad prosjekt hvor jeg opprettet et 
Autocad- prosjekt basert på ønsket mal- fil for så å lagre DWG- filen som blir opprettet til ønsket 

filplassering(i prosjektmappen) 
og navnga denne som 
underetasjen.  

 
 I Prosjekter hvor man 

benytter Autocad må man 
opprette en fil for hvert plan.   
 

 

 

Deretter opprettet jeg Magicad prosjektet basert på en mep- fil som er utarbeidet under tidligere 
arbeider(dette kan også gjøres i ettertid ved hjelp av merge- funksjonen som vist på bildet over). En 
mep- fil representerer blant annet prosjektets produktdatabase i Magicad. Dette tillater deg å bygge 
opp en hel rekke forhåndsinnstillinger og standardiseringer i forhold til oppsett av objektene og 
informasjonen en ønsker å benytte seg av i prosjektet. Dermed sparer man seg selv og bedriften for 
mye reparasjonsarbeider, og dermed også mye penger.  

Mep- filen jeg bruker i dette prosjektet har fulgt meg igjennom 2 prosjekter til nå. I løpet av disse 
prosjektene har jeg lagd koblinger imellom ulike programvarer og produktene som er tatt i bruk i 
mep- filen. Dette har vært koblinger mellom blant annet Excel og Solibri, hvor jeg har blant annet har 
lagd et regelsett som retter seg mot bolig normene til elektriske anlegg. Denne reglen skal i 
prinsippet fungere i samtlige modeller som er modellert ved bruk av denne mep- filen. 

 Tanken under tidligere prosjekter har vært å bygge opp og forstå hvordan en kan benytte seg av 
mal- arbeider under BIM- prosessen, da jeg setter dette helt sentralt i forhold til det å forholde seg til 
prinsippet om gjenbruk av informasjon. Det er på bakgrunn av det at jeg også har vagt å benytte den 
samme filen under eksamen. Da kan jeg ta i bruk gamle arbeider så vel som å utvide denne malen til 
et eventuelt prosjekt ved en senere anledning. 
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9.1.1 Underlag og nullpunkt: 
 

Etter at jeg var ferdig med å opprette 
Magicad- prosjektet linket jeg inn xreff av 
Dwg- underlagene som Stian Jonskås 
hadde endret og skalert fra PDF til DWG.  

Det er svært viktig å kontrollerer 
skalering av ethvert underlag ved å ta 
noen stikk prøver av målsettingene på 
underlaget. 

 

Når jeg linket inn underlaget kan man se at plasseringen på bygget ikke stemmer overens med ønsket 
plassering. Dette skyldes at vi har fastsatt i styringsdokumentet at  x- og y- koordinatene skal være 
10.000 mm(for begge), og på den måten sikre at vi får felles nullpunkt. I tillegg var dette ønskelig i 
forhold til GEO referering av bygget. Bildet over viser at bygget er langt unna det ønskelige 
nullpunktet. Det ble på forhånd definert hvor den fysiske plasseringen til nullpunktet i bygget skulle 
være, hvilket var nederst i venstre hjørne(markert med grønn sirkel på bildet). Dette punktet skal 
snappes til x- og y-aksens gitte koordinater(10.000).  

Etter at jeg satt ut underlaget benytter jeg meg av line- verktøyet til å snappe meg til x- og y-aksens 
koordinater.  Ved å aktivere line- verktøyet i Autocad kan man skrive inn x- koordinatene, 10.000, for 
så å trykke på komma og taste inn y-koordinatene avsluttet med Enter. Da vil line- verktøyet snappe 

til dette punktet, og vi kan trekke ut en strek, som 
vist på bildet over, slik at vi får et punkt å snappe 
underlaget til. Deretter markerer jeg underlaget 
for så å aktivere move- funksjonen til Autocad. Jeg 
kan da angi ett punkt på underlaget som jeg 
ønsker å bruke som referansepunkt for så å 
snappe dette til punktet jeg fant med line- 
funksjonen.  

Som bildet t.v. viser la da det rette punktet seg på 
rett plassering.  
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9.1.2 Magicad room og kotehøyder: 
Ettersom at vi jobber over flere plan på flere ulike underlag må jeg benytte Opprette et Magicad 
Room prosjekt i tillegg. Dette generer en egen prosjektfil som samler byggets informasjon i forhold til 

etasjehøyder, 
kvotehøyder og lignende. 
I tillegg kan enkelte 
funksjoner som 
varmeberegninger og 
import/eksport mellom 
ulike 
lysberegningsprogramme
r kreve at visse 
definisjoner/arbeider er 
utført i Magicad Room.   

Ved oppstarten av 
prosjektet benyttet vi en 
del tid til å prøve å gjøre 
prosjektet så realistisk 
som mulig(med tiden tatt 
til betraktning). Vi 
undersøkte derfor litt 

rundt tomten plassering i forhold til høyde over 
havet. Vi fikk en henvisning om å søke opp 
gårds-/bruksnummeret på glokart.no, hvor vi 
fant ut at tomten lå omtrent på 770m over 
havet.  Ut ifra dette regnet vi ut hver enkelt 
etasjes kotehøyder7. Vi kom da frem til høyder 
som vises på bildet under. Plan en som ligger 
«jevnt med jorden» ble satt til 700moh, mens 
etasjene under ble overkant dekke satt til 
verdier som tilsvarte kotehøyden minus/pluss 
etasjehøyden. Som bildet over viser fylte jeg 
dette inn i Magicad Room i tillegg til 

himlingshøyd
en. 

  

 

                                                           
7 Høyden for et bestemt punkt i meter over havets middel-vannstand (moh). 
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Deretter tok jeg en kopi av Autocad Dwg`ene for så å endre navngivningen på dem. Jeg gikk så inn i 
hver av disse og endret og plasserte underlagene til de forskjellige etasjene i henhold til 

navngivningen jeg hadde gitt filen jeg hadde kopiert. Jeg sitter da 
igjen med en DWG med rett plassering i forhold til GEO 
refereringen og underlag(bildet t.v.).   

Deretter gikk jeg tilbake til Magicad Room for å knytte Dwg`en opp 
i mot rett etasje, og dermed rette høyder etc., i prosjektet(bildet 
under). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når det var gjort knyttet jeg 
selve underlaget inn i Magicad 
Room prosjektet, hvilket blant 
annet er nødvendig for å kunne 
utføre en fullverdig IFC- eksport 
av modellen(bildet t.v.). 

Om man mottar en IFC fra for 
eksempel ARK kan man benytte 
seg av å «merge» etasje 
innstillingene inn i sitt eget 
prosjekt fra denne for så å slippe 
å gjøre dette manuelt. Men da 

avhenger man av at en IFC er klar på dette stadiet av prosjektet, hvilket det ikke var i dette tilfellet. 
Jeg valgte derfor å gjøre det selv.  
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I tillegg til dette gikk jeg 
inn i «edit story»-
verktøyet under Magicad 
room fanen å definerte 
ønskede rom. Jeg har 
tidligere erfaringer med at 
man kan hente ut relevant 
informasjon fra modellen 
ved å gjøre dette. Jeg har 
også erfart at om man for 
eksempel ønsker å knytte 
rom navnet et objekt er 

modellert i opp i mot objektet bør man gjøre dette før objektet blir modellert. Jeg velger derfor å 
gjøre denne operasjonen, som ikke er veldig tidkrevende, for å se om det er noe jeg kan få bruk for 
underveis i prosjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet over viser ett objekt som er knyttet opp i mot informasjon fra Magicad Room. Dette kan 
eksporteres til sekundær programvare ved hjelp av pset og IFC- eksport. 
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9.2 Tidlig sammenstilling: 
Ved etterhvert prosjekt er det etter min mening helt avgjørende å utføre en tidlig sammenstilling av 
modellene. Dette er en enkel operasjon som kan forebygge store og unødige feil. Dette er feil som 
kan være langt vanskeligere å rette opp i etter at man er ferdig med å modellere enn ved oppstart. 
Ved en tidlig sammenstilling vil man blant annet på et tidlig stadie av prosjektet kunne avdekke om 
modellene er riktig plassert i forhold til hverandre. 

Gruppen bestemte seg derfor for å utføre en tidlig sammenstilling hvor vi avtalte enkelt objekter vi 
skulle sette ut for å se at ting så ut til å stemme. 

Jeg satt derfor ut noen stikk i hver etasje som vist på bildene hvor underetasjen er t.v. , plan 1 i 
midten og 2. etasje t.h.. På bildet under kan man se at sammenstillingen som ble utført i Solibri ser ut 
til å stemme.  I plan 2 var det foreløpig ikke noe som var modellert så man fikk ingen indikasjon på 
annet enn at høyden så ut til å stemme. 

Ut ifra dette fastslår jeg at det er trygt å fortsette å modellerer og at jeg så langt har tatt gode nok 
forhåndsregler i forhold til kontroll av nullpunkt etc. Men tar høyde for at noen av veggene vil bli noe 
tykkere enn hva dem er foreløpig, i henhold til avtale. 
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9.3 Modellens hensikt: 
Ved etterhvert prosjekt er det viktig å være klar over modellens hensikt og formål. Man må kjenne 
modellens bruksformål da dette kan ha en direkte innvirkning på fremgangsmåten for modelleringen. 
Dette kan være faktorer som hva og hvordan informasjon en kan implementer til modellen før, under 
eller etter modellering på best mulig måte. I tillegg er det ofte ikke noe poeng i å modellere en 
perfekt modell om dette kun er ett skisse prosjekt. En slurvete modell er heller ikke egnet til andre 
faser av prosjektet. 

I dette prosjektet skal modellen benyttes ute på byggeplass/bedrift. Man kan da anta at modellen 
skal være egnet å jobbe etter. Jeg vil derfor modellere en så forskriftsmessig og bruksmessig rett 
modell som tiden tillater meg. Når det kommer til objektenes geometri ønsker jeg at den ikke skal 
være så detaljert. Grunnet at dette kan gjøre at modellen blir veldig tung, og lagger mye. 

For meg betyr dette en modell hvor elektrikeren kan panorer seg rundt i modellen og se hvordan 
modellen ser ut, hvilket Solibri tillater han å gjøre(forutsatt at man har kompetansen). Modellen bør 
vise klart å tydelig hva som er tenkt, hvilket en 3d- modell gjør i langt større grad enn på 2d- 
tegninger. I tillegg må modellen være egnet til å lage 2d- tegninger som kan jobbes etter.  Men i 
tillegg ønsker jeg å tilordne objektene aktuell FDV- dokumentasjon. På den måten kan elektriker 
finne objektet underbyggeprosessen for å se hvordan type objekt som er benyttet. I tillegg kan dette 
eventuelt benyttes som en  del av FDV- dokumentasjon på jobben som er utført. 

9.4 Tilordne objektene Datablad(FDV)- dokumentasjon: 
FDV er et samlet teknisk dokument som omfatter tegninger, bruksanvisninger, hms-datablader, 
materialdokumentasjon, vedlikeholdsrutiner. Dette kreves for at sluttbruker skal kunne uføre 
nødvendig forvaltning, drift og vedlikehold av anlegget. Databladet til et objekt inngår i dette. 

Ved bruken av BIM på byggeplass er det 
mange muligheter, og mange vurderinger 
å foreta før og under modellering. Basert 
på modellens hensikt, som beskrevet i 
punkt 9.3, anser jeg det som mye lettere 
å tilordne objektenes datablad- 
dokumentasjon før de blir satt ut i 
modellen. På den måten vil alle objekter 
som blir modellert ut av en gitt type få 
denne informasjonen. Det er også mye 
lettere å gjøre dette på forhånd da det 
fort kan bli mye reparasjonsarbeid å gå 

inn i alle objekter innenfor en kategori.  Jeg gikk derfor inn på hjemmesidene til ulike leverandører og 
lastet ned databladet for enkelte produkter som stikk, brytere, lamper og termostater(det vil ikke bli 
knyttet datablad opp mot samtlige objekter som blir modellert). Denne dokumentasjonen lagret jeg i 
PDF- format og lastet det opp i public- mappen min på Dropbox. Dette er en mappe som tillater deg å 
generere hyperlinker av mappens innhold. Jeg vil da prøve å linke dette opp i mot objektene i 
Magicad. 
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Jeg endte til slutt opp med FDV- dokumentasjonen som vises 
på bildet t.v.. Ved å høyreklikke på disse, for så å velge «copy 
to Public link» får en nettadresse som man kan lime inn i 
ønsket felt. Jeg valgte da å lime denne adressen inn i fanen 
som er navngitt hyperlink(bildet under) i produkt variablene til 
objektet som man finner i propertiesene til objektet i 
Magicad. Deretter tok jeg en IFC eksport av modellen, for så å 

åpne denne i Solibri. 

 

 

 

 

 

 

Som bildet t.v. viser fikk jeg ikke frem denne 
linken når jeg gikk inn på objektet i Solibri. Jeg 
antok da at det var noe galt med IFC- eksporten, 
og prøvde igjen. Men det gikk heller ikke da. 
Deretter prøvde jeg å benytte en av de andre 
fanene (p2) som er vist på bildet over. Men her 
kunne man ikke skrive inn så lange adresser som i 
hyperlink fanen, hvilket jeg var avhengig av. Jeg 

antok da at det var noe galt med eksporten av 
psettet, og opprettet derfor ett nytt pset i 
Property set manager i Magicad som jeg kalte 
for FDV. Her lagde jeg en kobling mellom 
psettet og hyperlink- fanen til objektene. Dette 
betyr at når jeg eksporterer en IFC, og merker 
av at dette psettet skal være en del av 
eksporten så vil (i teorien) informasjonen i 
denne fanen følge produktet i eksporten.  
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Når jeg da utførte en IFC- eksport av modellen med det aktuelle objektet i fikk jeg med følgende 
psett og hyperlink, som linket meg til FDV`en til objektet når jeg klikket på linken. 

Jeg la derfor til en slik link i de 
aktuelle objektene, som var;  

Dobbel stikk, IP44 stikk, 
termostat, 1pol bryter, dimmer 
og 2 lamper. Lampene er 
tilsvarende som står spesifisert i 
tilbud fra elektro installatøren. 

Når jeg gjorde dette la jeg til at 
objekter med en «spesiell 
egenskap» som for eksempel 
IP44 stikk blir markert med en 
automatisk tekst. Dette gjøres 

ved å huke av for Automatic text i propertyet til objektet for så å velge text edit. I text Edit kan man 
høyreklikke og velge add for å legge til en tekst som skal bli synlig i modellen. Denne teksten kan 
linkes opp i mot hvilken informasjonskilde fra objektet man ønsker ved å endre egenskapen til text 
profilen i prosjekthåndtereren. Dette valgte jeg å gjøre samtidig med koblingen mellom objektene og 
Fdv- dokumentasjonen. Og på den måten slippe å gå inn på de aktuelle objektene flere ganger. 
Hensikten med dette er å tydeliggjøre objektet på arbeidstegning, og på den måten minske sjansen 
for feil montering på byggeplass. 

9.5 Modelleringen: 
I dette avsnittet vil jeg trekke frem ulike problemer jeg har støtt på underveis i modelleringen. 

9.5.1 2d- forskyvning av objekter: 
Nok en gang hadde jeg glemt hvordan 2d- forskyvning av objekter i Magicad for Autocad fungerer. 
Jeg fant derfor frem til posten på Bimfag til en tidligere elev, Zoubair, ved Fagskolen i Oslo.  

Teksten ble ikke så tydelig på bildet, men her forklarer han at man skal benytte 
«move device symbol» verktøyet(som vist på bildet t.v.).  
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Når man gjør dette kan man ved å klikke på 
objektet velge om man ønsker å flytte 2d- 
og/eller bare 3d- objektet. Jeg valgte da bare 
2d- objektet, slik at dette symbolet kommer 
tydelig frem på tegning. I 3d vil objektene 
skilles i z- høyden, og derfor ikke skape 
forvirring.  

 

9.5.2 Satt ut noen objekter feil: 
Underveis i modelleringen kjører jeg jevnlige sammenstillinger, da 
det ikke er alt som kommer så tydelig frem av 2d- Dwg`ene. Jeg så 
da enkelte feil i forhold til plasseringen av objektene. Dette var små 
feil som for eksempel at jeg hadde satt objektene for nærme kanten 
på veggen, hvilket førte til at halve objektet stakk ut fra 
veggen(bildet t.v.). I tillegg så jeg at alle IP-44 kontaktene ikke var 
plassert i riktig høyde(bildet under t.v. viser stikken etter flytting). 
Jeg utførte flyttingen av samtlige ip 44 stikk ved å merke en og 
høyreklikke for så å velge select similar. Deretter aktiverte jeg move 
funksjonen for så å velge Displacement. Ettersom at jeg ønsket å 
flytte kontakten fra sin daværende høyde(200mm) til 1800mm over 
dekket skrev jeg inn 1600mm i z- høyden til displacement- verktøyet. 
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9.5.3 Feil med veggene: 
På et tidlig stadie av prosjektet ble jeg gjort oppmerksom på at enkelte av veggene ville bli noe 
forandret i modellen i forhold til på underlagene. Dette skyldes at tykkelsen på veggene på mottatt 
underlag ikke stemte helt overens med kravene. Dette gjaldt hovedsakelig for yttervegger, men også 

noen få innervegger måtte muligens 
endres. Vi avtalte derfor at veggene 
skulle moduleres fra yttervegg og inn. 
Bildet t.v. viser at ytterveggen til ARK 
flukter med DWG`en som ble utstedt ved 
eksamensoppstart, hvilket bekrefter at 
ARK- har fulgt avtalen. 

Etter at jeg mottok en tilnærmet ferdig 
IFC med plan 1 fra ARK konverterte jeg 
denne om til en DWG som jeg plasserte 
over tidligere underlag.  

Selve konverteringen utførte jeg ved å 
åpne IFC`en i DDS- viewer, hvor jeg silte 
ut etasjer og objekter som ikke skulle 
være en del av underlaget for så å 

eksportere dette ut som 3d- 
DWG. Når jeg prøver å 
benytte 3d- DWG`en i 3d-
view i Autocad henger hele 
programmet seg opp. Men 
så lenge jeg ikke prøver å 
rotere på underlaget 
fungerer det helt fint. Jeg 
vet ikke om dette kan 
skyldes IFC eksporten eller 
DWG- konverteringen. Men 

jeg anser ikke dette som et problem som vil svekke meg på en slik måte at jeg vil bruke noen 
nevneverdig tid på å finne ut av dette. Jeg kjører jevnlige sammenstillinger i Solibri uansett, da dette 
gir en langt bedre oversikt over modellen.  

Etter konverteringen la jeg inn «3d- dwg`en» , som nevnt over, som nytt underlag. Jeg gjorde på ved 
hjelp av å sette ut underlaget et vilkårlig sted for så å flytte det i henhold til 
referansepunktet/nullpunkt.  Det begynte å bli sent på kvelden, og jeg begynte å bli sliten. Hvilket 
førte til at jeg brukte mye tid på dette. Jeg surret litt rundt plasseringen, og det å finne riktig 
referansepunkt. Ettersom at veggene på det «nye» underlaget var noe bredere enn på underlagene 
vi hadde mottatt fra byggherre ble jeg litt usikker på om jeg kunne benytte samme referansepunkt 
som jeg benyttet når jeg satt ut det første underlaget. Jeg klarte i tillegg å aktivere feil snap(3d- 
objekt) istedenfor objekt snap, hvilket førte til at når jeg flyttet underlaget så la det seg feil. Men jeg 
skjønte etterhvert dette. Etter flere sammenstillinger og forsøk på å legge inn underlaget.  
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I tillegg så jeg at det var flere endringer på veggenes størrelse enn først antatt. Jeg tok derfor noen 
stikkprøver av veggene på underlag og i modell. Jeg fant da ut at alle veggene, både Ytter og 
innervegger hadde varierte veggtykkelser på underlaget. Mens veggene som var modellert av Ark 
hadde relativt likeverdige mål. Dette påvirket hvordan objektene mine blir plassert i 

sammenstillingsmodellen. Det var derfor en del 
tilfeller(fler enn antatt) hvor objektene som var 
modellert før det nye underlaget ble brukt var 
flyttet litt ut og/eller inn fra veggen. Om dette 
hadde vært en større modell kunne dette betydd 
betydelig merarbeider. Men ettersom at dette 
ikke er blant de største modellene gikk dette 
relativt greit å endre på. Jeg markert da alle 
objektene langs en aktuell vegg for så å snappe 
dem til det nye underlagets vegger istedenfor.   
Etter å ha gjort dette med noen objekter, en på 
hver vegg i et firkantet rom, tok jeg en 
sammenstillings test for å se at underlaget var 
lagt riktig. I Solibri kunne jeg se at alle objektene 
på de 4 veggene var plassert riktig, og dermed 
fastslå at underlaget var riktig plasser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildene t.v. viser visse differanser på 
veggene. Den ene ytterveggen viser 
316mm mens den andre (også 
yttervegg) 316mm.  
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På bakgrunn av denne feilen har jeg lært en del i forhold til koordinasjon og kommunikasjon. Det jeg 
vil ta med meg videre er at når jeg vet at underlaget ikke er helt plettfritt og at ikke vegger vil bli 
modellert i henhold til underlaget må det tas større forhåndsregler til dette enn hva vi gjorde. Jeg vil i 
fremtiden stille meg mer kritisk til etterhvert underlag jeg mottar, og foreta kontroller i forhold til 
veggtykkelser etc. I tillegg må det lages en bedre plan for vegger som en vet ikke vil bli som vist på 
underlaget. De aktuelle veggene bør kartlegges på forhånd. Ettersom at jeg var klar over at enkelte 
vegger ville bli endret noe, og at jeg burde kontrollert underlagene nøyere er dette en unødig feil 
som er grei å unngå.  

9.6 Tegninger: 
Tegningene i prosjektet skal benyttes som arbeidstegninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg baserte meg på tidligere mal- filer. Jeg gjorde 
visse endringer på tittelfeltet ved å høyreklikke på 
tittelfeltet, for så å velge Block editor. Her kopierte 
jeg revisjonsfeltet slik at jeg fikk flere rader hvor jeg 
kunne legge inn informasjon om tidligere 
revideringer. Deretter klikket jeg på tittelfeltet for så 
å få opp en fane som tillot meg å fylle inn ønsket 
informasjon i de ulike feltene. 
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9.7 Sammenstillingsmøte etter modellering: 
 

Mandag 27.05 var det satt av tid til sammenstillingsmøte, hvilket vi hadde. På dette tidspunktet av 
prosjektet var hensikten å sammenstille alle modeller i fellesskap for å avdekke eventuelle feil som 

måtte rettes opp i. Under dette 
møtet satt jeg å arbeidet hjemme og 
deltok derfor på møtet ved hjelp av 
Teamviewer. Som bildet t.v. viser 
hadde jeg da muligheten til å se 
skjermen hvor de andre arbeidet i 
tillegg til å delta i samtalen. 

Under dette møtet kom det frem at 
det var gjort noen endringer i Ark- 
modellen. Det dreide seg da i all 
hovedsak om noen vegger i 2. 
etasjen som måtte flyttes til fordel 

for trappen. Bildet t.v. viser dette. Vi tok da et 
mål og fastsatte hvor langt ut jeg måtte flytte 
objektene mine. Utover dette var det ikke mye 
å avdekke, foruten om noen lamper som var 
plassert feil i forhold til tak og vegg- montasje. 
Dette var feil jeg rettet opp i ettertid.  

I tillegg ble det forespurt om ARK kunne 
modellere opp kjøkkeninnredningen slik at vi 
tekniske kunne plassere utstyr  i riktig høyde. 
Det ble fastslått at ARK skulle gjøre dette om 
det ble tid mot slutten. Jeg velger da av 
tidsmessige grunner å ikke gjøre mer med det 
under dette prosjektet og fastsetter at dette 

må tilpasses på byggeplass.  Som tidligere nevnt er ikke 
prosjektets hensikt for min del å levere en plettfri 
modell. 

I tillegg tok vi en sammenstilling mellom tekniske fag og 
modellen til Vidar som har modellert etter noe andre 
målsettinger enn hva den andre Ark- modellen er. Tatt 
dette til betraktning så ser ting greit ut. På bildet kan vi 
se at Vidar har brukt noe smalere vegger en de 
resterende ARK. Dette har vært en del av planen til 
Vidar. 
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9.8 Byggeweb: 
Alle filer som er blitt produsert som kan være nyttig for andre skal lastes opp på Byggeweb. Mens til 
alle andre «test- filer» benyttet vi Dropbox. Samtlige deltakere lastet derfor opp filer på Byggeweb 
etter hvert som de ble ferdige med ulike gjøremål. Dette gjaldt også etter sammenstillinger. Vi lastet 
derfor opp filene etter eventuelle feil/mangler som fremkom underveis. 

Under prosjektet var jeg administrator på Byggeweb, hvilket ikke medførte til store endringsjobber 
da gruppens medlemmer var eksemplariske når det gjaldt navngivning og bruk av Byggeweb. 

 

10. BIM på Byggeplass og Solibri: 
Prosjektets tema som er BIM på byggeplass er et tema som har åpnet øynene til flere 
programvareutviklere. I løpet av skoleåret har vi vært så heldige å bli introdusert for noen av disse 
programvarene. Det er ingen tvil at fremtiden vil bringe modellen ut på byggeplass i langt større grad 
enn hva som blir praktisert den dag i dag.  

Etter at Apple lanserte sin første Ipad i 2010 har etterspørselen og antall utviklere av nettbrett 
eksplodert. Dette er også en del av det å bringe teknologien inn mot riktig retning med tanke på det å 
ha muligheten til å fysisk ta med modellen på plassen både under arbeid, befaringer og andre 
aktiviteter. Det er ikke bare plattformene som spiller en rolle. Vi har også opplevd en enorm utvikling 
av både dekningen for den generelle streamingteknologien så vel som kompetansen for bruken og 
mulighetene BIM bærer med seg inn i bransjen. Teknologien har vært en stor avhengighet, men nå 
som teknologien som programvarene avhenger av er såpass sterk som den er, og det ser ikke ut til å 
stoppe her, anser jeg BIM på byggeplass som et mer relevant tema enn noen gang. 

Dette er faktorer som har gjort at stadig fler utviklere ser muligheten og et marked for det å bringe 
BIM ut på Byggeplass. Vi har blant annet Artra, Bimx , Autodesk 360 Field , Rendra og mange fler. I 
skrivende stund kan jeg ikke se at Solibri har noen applikasjon som støttes av bruk på Nettbrett, og 
dermed tillater deg å bringe modellen med på byggeplassen på en enkel måte.  

 Alene støtter ikke Solibri det å bringe modellen fysisk ut på byggeplass, så hvordan kan Solibri være 
en del av det å effektivisere prosessen på Byggeplass? 
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10.1 Prosjekterendes bruk av Solibri 
I teorien prosjekteres bygget lenge før det bygges, men underveis i en byggeprosess har jeg ennå til 
gode å oppleve at det ikke kommer noen endringer og tillegg underveis. Jeg vil derfor bruke dette 
kapittelet til å se på hvordan den prosjekterende parten av prosjektet kan effektivisere prosessen på 
byggeplass ved hjelp av Solibri. 

10.1.1  Oppbygning av Solibri og mal-arbeider: 
Oppigjennom har skoleåret jeg benyttet mye tid på nettopp det å se på nytteverdien av mal-arbeider, 
hvilket jeg anser som å være et «must» om man ønsker å drive en konkurransedyktig drift. Ved å 
bygge opp og basere arbeidene sine på mal-arbeider unngår man å måtte repeter samme oppgave 
ved hvert prosjekt. Ved å for eksempel lage en produktdatabase hvor navngivninger og parametere 
samsvarer mellom ulike programvarer vil en kunne gjenbruke informasjonen på en mye mer 
effektivisert måte. På den måten vil hver operasjon en utfører også være mye mindre tidkrevende, 
hvilket igjen vil ha direkte innvirkning på hvor raskt installatør/entreprenør mottar arbeids 
underlagene sine. Jeg vil derfor benytte deler av denne prosjektperioden til å se på hvordan jeg kan 
klargjøre Solibri for et slikt oppsett. 

10.1.1.1 Roller: 
I Solibri har finner man en funksjon som heter Roller. Dette er en funksjon som tillater deg å bygge 
opp og tilpasse profiler innenfor ulike arbeidsoppgaver en skal utføre.  I dette prosjektet vil jeg bygge 
opp en slik rolle med noen aktuelle maler og innstillinger med fagdisiplin innenfor elektro.  

Som bildet over viser opprettet jeg en ny rolle, Marius Hem- Eksamen, som jeg plasserte i 
prosjektmappen for så å linke denne mappen som kilde for de ulike reglene, klassifiseringene og 
ito`ene som(bildet under). På den måten opprettholder jeg planen for sikkert arbeid med tanke på 
backup. Dette vil jeg også praktisere ved andre filer som produseres under arbeidene i Solibri. 
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10.1.1.2 Classification: 
Jeg har ved et tidligere prosjekt erfart at jeg lagde en litt for generell klassifisering, hvilket gjør at det 
kan være vanskelig å skille objektene på en ryddig måte. Jeg har derfor valgt å lage en egen 

klassifisering innenfor elektrofaget som 
er hva jeg har lagt vekt på. Når jeg valgte 
fargene som objektet skal indikeres med 
valgte jeg bevist ikke grønn, da det er 
denne fargen merkede objekter 
indikeres med. I tillegg lagde jeg en egen 
klassifisering som tok for seg et eget 
objekt som er tiltenkt for FDV-
dokumentasjonen til bygget(dette 
kommer jeg nærmere inn på senere). 
Ved å sette gitte parametere kan en 
skille ut objektene på en slik måte at 
klassifiseringen kun «leter» etter ett helt 
spesifikt objekt. Jeg satt da parameterne 
til at objektet skal være et «Electric 
Appliance»- objekt og at typen skal være 
FDV-dokumentasjon. Jeg la i tillegg til 
fanene lokalisering/rom og FDV- 
dokumentasjon. I disse fanene satt jeg 

en stjerne(*), slik at 
klassifiseringen ikke krever noen 
spesifikk informasjon her men 
viser eventuell informasjon som 
måtte følge dette feltet. 
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10.1.1.2 Regelarbeider: 
I en stor modell er det fort gjort å overse ulike feil og mangler, hvilket kan ha en direkte innvirkning 
både fra det rent kostnadsmessige så vel som det å overholde tidsfrister. Feil i prosjekterings- og 
modelleringsfasen kan medføre at feil utstyr og/eller montering også blir utført på byggeplassen. Ved 
hjelp av Solibri kan en i stor grad kvalitetssikre arbeidene sine, og dermed forebygge slike hendelser. 
Jeg vil derfor prøve å utarbeide aktuelle regler som rettes mot dette emnet.  

 

10.1.1.2.1 Kontroll av modellen: 
Det er svært viktig å kontrollere kvaliteten på modellen, jeg vil derfor prøve å lage en sjekkliste for at 
modellen som skal munne ut i en samsvarserklæring på at modellen er modellert i henhold til gitte 
krav. Denne samsvarserklæringen vil jeg legge med som en del av prosjektets FDV, og benytte den 
som dokumentasjon på at prosjektet er utført i henhold til sjekkliste som følger styringsdokumentet.  

 

10.1.1.2.1.1 Nullpunkts regel: 
Jeg ønsket å lage en regel som kontrollerer om jeg har tatt utgangspunkt i riktig nullpunkt. Av 

tidligere erfaringer vet jeg at det ikke 
finnes noen funksjon i Solibri som 
tillater deg å finne et gitt punkt langs 
en vegg eller lignende. Jeg bestemte 
meg derfor for å legge ved et objekt 
som jeg snappet til avtalt 
referansepunkt for prosjektets 
nullpunkt på underlaget. Jeg døpte da 
om et tidligere objekt til «nullpunkts 
kontroll – Solibri» som jeg brukte til å 
indikere nullpunktet til modellen. På 
bildet t.v. kan man se at jeg har 
plassert dette objektet på 
referansepunktet til underlaget. Vi 
kan da se at koordinatene til objektet 
blir 10000,10000,0 som er i henhold 
til styringsdokumentet. Jeg kan i 
prinsippet da fastslå at dette 
stemmer. Men jeg ønsket å lage en 
regel som kontrollerte dette i Solibri. 
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Deretter måtte jeg gjøre det mulig å få med denne informasjonen når jeg tar en IFC- eksport av 
modellen. Jeg gikk derfor 
inn i Pset manager å la til 
denne informasjonen i et 
psett jeg har lagd 
tidligere til hensikt for å 
ta med informasjon som 
rettes mot regelarbeider. 

Jeg fant da igjen denne 
informasjonskilden(bilde
t t.v.), og fant den igjen i 
Solibri som vist på bildet 
under. 
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Tanken er da at jeg kan kreve at et gitt objekt skal ha den gitte informasjonen i en angitt fane, for så å 
få indikert i Solibri om denne informasjonen stemmer. 

Jeg prøvde da noen ulike kombinasjoner med forskjellige paragrafer før jeg prøvde SOL/203/2.2, 
hvilket ga positive resultater.  

Objektet jeg har benyttet til å angi nullpunktet med er av typen «Electric Appliance», hvilket det er 
fler av i prosjektet. En feil jeg gjorde lenge var å ikke gå direkte på det aktuelle objektet, men å først 
lete igjennom psettet etter riktig verdier for så å sile ut objektet(forvekslet fanene Property Set og 
checked Components som vist på bildet over). Dette at jeg fikk opp flere feilmeldinger om at Solibri 
ikke fant et objekt med det rette psettet.  

 

Men etter en god stund byttet jeg om på disse fanene, og sa at objektet som skulle sjekkes skal være 
av typen «Nullpunkts kontroll – Solibri» og ha verdien 10000, 10000, 0 i nullpunktfanen. Dette er et 
punkt man må endre ved andre prosjekter slik at reglen kontrollerer om nullpunktet er i henhold til 
det gitte prosjektet.    

For å kvalitetssikre reglen kjørte jeg reglen opp mot en modell som var riktig, en som var feil og en 
som ikke hadde objektet. 
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*Bildet over viser at når nullpunkts indikasjonen er satt riktig så aksepteres reglen og indikeres med 
ok. 

*Bildet over viser når det ikke finnes noen 
nullpunktsindikasjon. 

Deretter satt jeg ut nullpunktsindikasjonen på feil 
sted for å kontrollere at reglen sa ifra om at 
nullpunktet var feil. 

Jeg navnga denne navnet i henhold til rett punkt i 
sjekklistene: BIM er plassert korrekt ift. 
prosjektets origo/nullpunkt. 
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Dette gjorde den. Som bildet over viser er ikke nullpunktindikatoren plassert riktig, Reglen gir da 
beskjed om at verdiene til de gitte parameterne ikke stemmer. Jeg kunne med det fastslå at reglen 
fungerte i de ulike settingene som normalt ville kunne oppstå.  

10.1.1.2.1.2 Riktig navngivninger på etasjer: 
Jeg benyttet så samme prinsipp som tidligere, ved å prøve og feile mens jeg lagde reglene. Jeg ønsket 

nå å lage en 
kontroll om 
modellen har 
rett angitte 
etasjer og 
etasjenavn. 
Tanken var da å 
benytte et 
objekt som 
«alltid» vil følge 
en elektro 
modell, en 
stikk, og på den 
måte lese av 
relevant 
informasjon fra 
dette objektet. 
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Jeg gikk klikket derfor på 
en stikk i modellen for å 
finne ut hvor 
etasjeinformasjonen til 
objektet skjuler seg.  Jeg 
fant da ut at 
etasjenavnet ligger under 
Location og Floor fanen i 
psettet til objektet. Når 
jeg da skal lage reglen vil 
jeg basere meg på dette. 
Hvert objekt i modellen 
vil ha denne 
informasjonen om den 

aktuelle etasjen objektet er modellert i. Når man benytter Magicad for Autocad benytter man, som 
nevnt tidligere, en DWG- fil per etasje for så å samle dette i en felles IFC ved hjelp av Magicad Room.  

Jeg vil derfor basere reglen min på at reglen leter etter objekter med rett etasjenavn. Dette betyr at 
etasjenavnet i modellen må være likt som i reglen. Om man ikke benytter samme etasjenavngivning i 
andre prosjekter må dette tilpasses i reglen. Som vist på bildet på forrige side benyttet jeg meg av 
SOL/230/1.1 som tillater meg å finne gitte objekter med gitte parametere. Ettersom at jeg lette etter 
etasjenavnet 2.etasje, 1.etasje og underetasjen kunne jeg spesifisere at objektet jeg lette etter var en 
stikk med for eksempel 2. etasje, som også hadde Property 2. etasje. Denne reglen krever at man 
definerer property, så jeg satte derfor identisk navn i disse fanene.   

 

 

 

 

 

 

 

Deretter utførte jeg en kontroll av reglen ved å kjøre reglen opp i mot modellen, hvilket fungerte. 
Deretter endret jeg navngivningen på underetasjen til 123 for å se om dette ga utslag. Det gjorde det 
da det ikke er noe etasje som heter dette og derfor ikke noe objekt med denne etasje innstillingen 
heller. Til slutt ga jeg den navn i henhold til reglens respektive punkt i sjekklistene, BIM inneholder 
riktig definerte etasjer og etasjenavn. 
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10.1.1.2.1.3 Riktig utstyr: 
Som en del av ett tidligere prosjekt lagde jeg en regel som kontrollerer at modellen er modellert med 
riktig utstyr. Ettersom at denne reglen er basert på samme malfil i modelleringsplattformen jeg 
benytter under dette prosjektet kan jeg også bruke den her når jeg skal verifisere at objekter er 
verifisert med riktig navngivning.  

Jeg kopierte derfor 
denne reglen inn i 
prosjektet og la til 
objekter som er lagt til 
under dette 
prosjektet. Dette 
gjorde jeg ved å gå inn 
i rule set manager for 
så å følge bildets 
instrukser.  

Reglen er bygd opp av 
Sol/9/3.1 som varsler 
om objekter har annen 
verdi enn hva som er 
angitt i reglens 
parametere. 

Reglens navngivning er 
endret i henhold til 
det respektive punktet 
i sjekklistene, 
Bygningselementer og 
objekter er definert 
med korrekt 
navngiving/ID. 
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10.1.1.2.1.4 Manuelle sjekkpunkter: 
 

Til nå har jeg lagd noen regler i henhold til sjekklistene som er vedlagt ved styringsdokumentet. Ved 
første øyekast tror jeg de fleste punktene i listen skal være mulig å lage en regel for. Noen kan være 
litt verre enn andre, men ved litt kreativt bruk så tror jeg de fleste skal la seg lage. Men grunnet tiden 
kan jeg ikke ta meg tid til å produsere flere regler under dette prosjektet. Jeg vil derfor legge ved 
resten av punktene til sjekklisten som en manuell regel. Dette er en i prinsippet tom paragraf som vil 
medfølge om man ønsker å eksportere en rapport til Solibri. Punktet vil da stå tomt, men med 

beskrivelse av 
sjekkposten. Man 
kan da huke av 
dette manuelt. 

Det går dessverre 
ikke ann å huke 
av reglen som 
akseptert ved å 
høyreklikke(bilde
t under t.v.) for 
så å velge 
Accept, slik at 
reglen fremstår 
som godkjent i 
rapporten. 
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10.1.1.2.1.5 Lage Rapport av reglen: 
Som nevnt ønsker jeg å lage en rapport som kan vedlegges som dokumentasjon i tillegg til 
sjekklistene. I prinsippet kunne dette blitt en erstatning for sjekklistene som følger 
styringsdokumentet, men grunnet tiden har jeg ikke hatt tid til å gjøre dette fult ut. Men ved å gjøre 
dette ser jeg absolutt en fordel i forhold til det å effektivisere prosessen på byggeplass. Etter å ha 
bygd opp slike regler og samstemt dem opp i mot prosjekteringsplattformen(eksempelvis Magicad 

prosjektet) vil en både 
spare tid og 
kvalitetssikre modellen 
på en mer forsvarlig 
måte.  

Ved å velge report 
under checking fanen, 
som vist på bildet, kan 
man samle resultatene 
i et Excel- ark som 
resulterer i et ark som 
vist på bildet under. På 
det øverste bildet kan 
vi se at jeg har kjørt 

reglene opp i mot modellen, og at 
reglene jeg har lagd er aksepterte. De 
resterende reglene er manuelle, og må 
hukes av manuelt i ettertid.  

Etter å at man har importert 
resultatene inn i Excel kunne jeg endret 
rapporten og bygd den opp som en mal 
tilpasset mitt behov . Jeg velger å ikke 
gjøre dette nå, da jeg har mye annet å 
rekke før innleveringsfristen. 
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10.1.1.2.1.6 Endringsmelding: 
En annen funksjon jeg finner helt genial er også basert på en regel. Denne tillater deg å sammenligne 
to modeller for så å finne forskjellene på mengdene. Om denne virker er jeg ikke kjent med i 
skrivende stund. Men jeg anser den som så relevant at den må prøves, da dette kan bespare både de 
på plassen og de rådgivende for mye arbeid i forhold til det å sammenligne mengder. Om reglen 
fungerer bra kan en ta inn to modeller for så å sammenligne dem, hente ut forskjellene, for så å 
trekke det ut av tilbudet eller legge det til som tillegg.  

Etter at jeg har justert paragrafen etter egne ønsker ser den ut som vist på bildet over. Reglen som i 
prinsippet het Modell comparisment og var basert på Sol/206/2.0 heter nå Endringsmelding og er 
beskrevet på norsk.  

Ved og «adde» to like modeller med ulike revisjoner i prosjektet kan man sammenligne de to ulike 
modellene. Jeg gjorde derfor dette for så å gå under Checking fanen hvor jeg høyreklikker på reglen, 
for så å velge Rule parameters(som vist på bildet over). 
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Når man høyreklikker på reglen og velger rule parameters kommer fanen som vist på bildet over opp. 
Her velger jeg den gamle modellen (RIE1) og den nye (Rie – regelsjekk). Deretter har man en del 
innstillinger(som jeg har forhåndslagret i ruleset manager). Disse innstillingene lar deg sile ut objekter 
reglen skal sjekke.  

Resultatet reglen leverer virker svært lovende. Ved første øyekast ser det ut til at den gir 
tilbakemelding på objekter som er lagt til, tatt ut og endret. Hvilket er nøyaktig hva jeg håpet på. 
Dette kan være svært så nyttig i forhold til det å effektivisere prosessen på byggeplass, da man kan 
gjenbruke modellene og dems informasjon til å hente ut mengder.  

Eneste spørsmålet er om det er pålitelig!? 

Jeg bestemmer meg derfor for å ta en eksport av den nåværende modellen, for så å gjøre noen 
endringer og se om resultatene stemmer da. 
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Bildet over t.v. viser eksporten av den første modellen, mens bildet t.h. viser antall objekter som 
følger den andre eksporten. Ved den andre eksporten har jeg ikke gjort noen andre endringer enn å 
legge til 400 stikkontakter., hvilket bekreftes på bildene over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut ifra resultatet vil jeg si at denne reglen er absolutt noe en kan bruke til slike operasjoner. Jeg vil 
absolutt ta denne reglen i bruk ved senere anledninger, men selvfølgelig være kritisk og forsiktig med 
valg av parametere.  
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Også ved denne reglen er det flere muligheter for å lage rapporter. Man kan for eksempel gjøre som 
vist på bildet over hvor jeg klikker på tabellen som er vist på bildet. Man får da opp en dialogboks 
som tillater deg å hente ut enkle data i Excel. 

Om man ønsker å bygge opp egne maler, med egne logoer og faner kan man benytte seg av den 
nederste reportfanen på bildet under. 
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Jeg valgte å benytte denne 
reglen til å finne endringen 
som måtte gjøres etter å ha 
sammenstilt modellene. Vi 
fant da noen lamper som var 
montert i områder uten 
himling. Dette førte til at jeg 
måtte endre armatur type, og 
at det måtte sendes ut 
endringsmelding i forhold til 
risikovurderingen. Jeg vil 
derfor legge ved dette 
dokumentet som en del av 
FDV`en. 

 

 

10.1.1.3 ITO: 
En annen funksjon som jeg anser som svært som inngår i et av Solibris satsningsområder er ITO, som 
tillater deg å lese av ønsket informasjon fra modellen. Deretter kan man lage egendefinerte lister 
over informasjonen. I dette avsnittet vil jeg prøve å lage noen maler med aktuelle lister som rettes 
mot prosjektets tema.  

10.1.1.3.1 Opprette ITO- oppsett 
Jeg begynte arbeidene ved å velge en ny ITO. Jeg la til ønskede faner ved å høyreklikke for så å velge 
ønskede psett og informasjonskilder jeg ønsket at objektene skulle skilles etter. Deretter navnga jeg 
dem et passende navn.  
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10.1.1.3.2 Opprette mal- filer for Excel: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet over viser dialogboksen som dukker opp når man trykker på Report i ITO fanen. Her har man 
muligheten til å gjøre følgende: 

- Create Default; tillater deg å tilpasse en mal av det oppsettet en har opprettet under 
ITO- arbeidene. Ved å klikke på 
create default mens den aktuelle 
ITO`en er aktiv registrerer 
Solibri de aktuelle navnene til 
fanene for så å implementere 
denne dataen inn i ett Excel- 
ark. På den måten kan vi bygge 
opp en malfil basert på den 
aktuelle ITO`en.  
 
 
 
 

- Edit: tillater deg å velge en mal fra listen for så å gå inn i Excel å gjøre endringer på 
malen. 
 

- Save report: Tillater deg å lagre ITO`en på bakgrunn av valgt mal- fil. 
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10.1.1.3.3 ITO med malfil i Excel: 
Når man skal lage en ITO gjelder samme tankegang som når man produserer regler. Man må vite 
hvilken informasjon man ønsker og hvor man finner den. 

 

På bildet over ser man en oversikt over et 
mengdeuttak jeg har laget fra modellen. Hver 
av fanene representerer hver sin 
informasjonskilde fra modellen, hvor for 
eksempel Rom- fanen indikerer i hvilket rom 
det aktuelle objektet er plassert.  

Som bildet til venstre viser stammer denne 
informasjonen fra FDV- til kunde som er 
psettet jeg lagde under modelleringsfasen av 
prosjektet. Dette er informasjon som 
automatisk blir tilordnet et objekt etter at det 
blir satt ut i Magicad. Navngivningen av 
rommene stammer fra arbeidene jeg gjorde i 
Magicad Room, hvilket betyr at objekter som 
ikke har noen rominformasjon er modellert i 
utearealet(anga ikke noen sone for dette). 
Dette er informasjon jeg nå ønsker å benytte til 

å lage en liste over hvordan objekter og antall objekter som befinner seg i et rom.  En slik liste vil 
være svært praktisk i forhold til det å utføre manuelle mengdeopptelling.  
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Etter at jeg har lagt til ønskede 
informasjonskilder trykker jeg på 
report for så å trykke på «create 
default».  Man kommer da inn i 
Excel arket med de rette 
«overskriftene» for de ulike 
kolonnene. Ettersom at jeg nå 
arbeider i mal- filen, kan jeg gjøre 
endringer som vil følge når jeg 
baserer rapportene på denne 
malfilen.  

Jeg gjør derfor visse endringer på 
utseendets som å endre farge og 
legge til et nytt bildet.  

Deretter klikker jeg på arket 
nederst i hjørnet slik at jeg 

oppretter et nytt ark.  

Det nye arket ønsker jeg å hente 
over all dataen som kom inn i 
det forrige arket, for så å 
bearbeide og sortere mengdene 
ut ifra dette.  

Det nye arket valgte jeg å kalle 
for Inndata.   

  

Jeg Skrev så inn erlik- tegn etterfulgt av diverse argumenter. Jeg prøvde da både =finn.rad , 
=finn.kolonne og =indeks hvilket jeg ikke fikk til å fungere. Jeg prøvde da ulike kombinasjoner i 
forhold til valg av matrise, rad og kolonne. Men fikk stadig samme feilmelding (bildet under)når jeg 
prøvde å importere dataene på bakgrunn av malen.  
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Meldingen fortalte meg at koblingene mellom arkene ikke kunne oppdateres. Det første som falt 
meg inn var at jeg 
hadde gjort noe 
galt med formlene 
så jeg undersøkte 
derfor litt ved 
hjelp av å Google 
disse funksjonene 
i Excel. 

Jeg fant da frem til 
Office sine 
beskrivelser av 
funksjonene, 
hvilket så ut til å 
stemme overens 
med hva jeg 
hadde gjort. 

Jeg prøvde deretter å benytte meg av den enkle formelen som sier at en kolonne erlik en annen ved 
å skrive inn et erlik tegn i en kolonne i inndata- arket, for så å klikke i ønsket felt i det andre arket. 
Når jeg så at dette ikke fungerte heller skjønte jeg at dette ikke hadde noe med formelen å gjøre men 
at det kanskje kunne være filformatet dokumentet var blitt lagret i. 

Jeg tok derfor en titt 
på alle templatene 
som lå på listen som 
vist på bildet. Her ser 
jeg at alle filer er 
lagret i .xls- formatet, 
mens den jeg jobbet 
med var lagret som 
en .xlsx fil.  

Deretter prøvde jeg å 
opprette en enkel 
formel mellom to ark, 
som tidligere hvilket 
fungerte. Jeg kunne 
dermed fortsette 

arbeidene mine med å tilpasse listene i Excel. 
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Etter at jeg løste 
problemet fortsatte 
jeg med å merke en 
kolonne for så å 
skrive inn =indeks, 
hvis tillater meg å 
returnere en verdi 
fra en gitt celle til en 
annen. Deretter 
kopierte jeg denne 
funksjonen 1500 
rader nedover, slik 

at listen skulle omfatte alle 
objekter som måtte følge 
eksporten. Dette gjorde jeg 
for alle de aktuelle 
kolonnene jeg ønsket å ta 
med meg videre. Deretter 
formaterte jeg alle de 
aktuelle kolonnene og 
radene som en tabell.  

Denne tabellen benyttet 
jeg så til å lage en pivot i et 
eget regneark. 

Jeg sitter da med en tabell hvor jeg kan hente 
arbeidene mine inn i en ferdig oppsatt mal som 
tillater deg å sortere informasjonen etter 
ønsket oppsett i pivottabellen. Man kan da 
velge om man skal benytte seg av mengdene 
som de kommer inn i listene fra Solibri. Eller 
man kan gå inn å tilpasse visningen av 
mengdene i pivottabellen. Dette anser jeg som 
svært nyttig og tidsbesparende, og med noe 
bedre innsikt i Excel enn hva jeg besitter kan en 
automatisere disse mengdene og oppsettene 
ytterligger. Jeg kunne tatt meg tid til å lære 

meg å lage enkle makroer som oppdaterer tabellene automatisk, men dette kunne jeg ikke ta meg tid 
til med tanke på innleveringsfristen. 

Jeg lagde derfor noen ITO`er (som ligger vedlagt i prosjektmappen) som jeg anså av relevant art for 
det å effektivisere prosessen ved hjelp av Solibri. 
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Før jeg sier meg fornøyd med en ITO er det svært viktig å kontrollere mengdene den tar ut. Jeg går 
derfor igjennom mengdene opp i fra kilden den blir eksportert fra(Magicad) og sammenligner noen 
av rommene. Jeg kan da se at det ligger en rekke objekter i fanen Uteareal, underetasje og 2. etasje 
som omhandler alle objektene i disse etasjene. Dette er etasjer som ikke er beriket med rom- 
informasjon da jeg kun gjorde dette i plan 1 i denne modellen. Jeg gikk derfor videre på listen og 

sammenlignet rommene i 
hybeldelen opp i mot 
mengdene jeg hadde fått ut i 
Solibri. Dette ser ut til å 
stemme. Dette er en sentral og 
viktig del av det å kvalitetssikre 
en ITO. Jeg vil derfor gjøre 
dette for alle ITO`er som 
produseres under prosjektet. 
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11. FDV -modell: 
I dette kapittelet vil jeg se på muligheten til å benytte en sammenstillingsmodell i Solibri som en FDV- 
dokumentasjon. 

Som Fdv- har jeg gjort meg opp en del tanker om hva som bør følge ved modellen. Som beskrevet 
tidligere i rapporten har jeg knyttet objektets datablad opp i mot enkelte av objektene i modellen. 
Hvilket kan være svært nyttig å kunne se på under arbeidene på byggeplass. Da vil modellen gi den 
visuelle så vel som den tekniske dataen om objektet. Men i tillegg anser jeg det som svært nyttig for 
elektrikeren på plassen å kunne se hva og hvordan den prosjekterende part har tenkt. Jeg vil derfor 
prøve å tilordne modellen FDV- dokumentasjonen som er produsert under prosjekteringen og 
modelleringen av bygget. Dette er et dokument som i prinsippet elektro installatøren bør følge opp, 
og oppdatere i henhold til sine arbeider.  

Det stilles krav til at FDV- dokumentasjon skal leveres ved overlevering av bygget, og jeg anser det 
som langt mer hensiktsmessig for både kunde så vel som rådgivende og elektro installatør å levere 
dette ved hjelp av en FDV- modell.  

Når det kommer til det å benytte Solibri som en FDV- modell utgår dette noe fra Solibri sitt 
satsningsområde, hvilket igjen betyr at det ikke er det mest egnede programmet med dette formålet. 
I tillegg finnes det mange programmer som er bedre i forhold til dette bruksformålet så vel som at 
programmet er noe avansert i forhold til hva jeg vurderer behovet til installatør og byggherre til å 
være. Jeg baserer denne vurderingen på at det er vi, som prosjekterende part og som står for 
modellen, og det er derfor vi som må kvalitetssikre disse arbeidene. Dette eliminerer et av 
satsningsområdene til Solibri når det kommer til bruksformålet til installatør og byggherre.  

11.1 Hvilken Informasjon bør følge? 
Deretter gjorde jeg meg opp noen meninger om hvilken informasjon som skal inngå i en Forvaltning 
Drift og Vedlikeholds dokumentasjon. Jeg utarbeidet da følgende tankekart. 
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Jeg mener at overnevnte dokumenter vil gi kunden et godt grunnlag for å utføre drift, vedlikehold og 
forvaltning av det planlagte anlegget. Avhengig av kontraktsformen på jobben vil dette variere om 
installatør er ansvarlig eller om dette skal gjøres i samarbeid med prosjekterende. I dette tilfellet vil 
jeg legge ved dokumentasjonen jeg finner relevant i forhold til mitt ansvar som prosjekterende part.  

Jeg vil derfor legge ved min risikovurdering for å dokumentere mine vurderinger av anlegget opp i 
mot gitte krav til forskriftene. Utstyrsdokumentasjonen, tegninger. – Jeg velger å se bort ifra 
kursfortegnelse, da det ikke er utarbeidet noen under dette prosjektet. I tillegg velger jeg å se bort 
ifra sluttkontroll da dette utføres av installatør.  

Jeg lagde derfor en midlertidig samling av dokumentene risikovurdering, utstyrsdokumentasjon og 
tegninger.  

11.2 FDV- i Solibri 
Om jeg skal 
tilordne 
modellen med 
FDV- 
dokumentasjo
n tillater 
verken Solibri 
eller 
modelleringspl
attformen jeg 

benytter(Magicad for Autocad) meg å legge ved denne dokumentasjonen på en fornuftig måte. 
Ettersom at jeg har benyttet Hyperlinkfanen til fler av objektene som kilde for databladet til de ulike 
objektene kan jeg klikke på objektet for så å velge «utstyrsdokumentasjon». Når man da klikker på 
hyperlinken kommer databladet til det aktuelle objektet opp. Men dette gjør at jeg allerede har 
«brukt opp» hyperlinkfanen til flere av objektene. Og ettersom at et objekt er den eneste veien å 
legge ved denne typen informasjon vurderer jeg det som at jeg trenger et objekt tiltenkt den hensikt 
å tilordne modellen FDV- informasjon.  

Jeg fant heller ingen andre informasjonsfaner hvor jeg kunne benytte så mange tegn som 
hyperlinkene ofte besitter. Jeg prøvde å gjøre noen endringer på dette i Psett manager. Men uten 
hell. 

Jeg lagde derfor et objekt som skal bære med seg denne informasjonen inn i modellen. Men det falt 
meg da inn at om jeg gjør dette så vil jeg på mange måter male meg inn i et hjørne. Tanken var som 
nevnt å vedlegge dokumentasjon som gjaldt for hvert enkelt rom ved hjelp av å modulere et objekt 
som var knyttet opp i mot denne informasjonen ved hjelp av en hyperlink. Men underveis i forsøket 
ved å gjøre dette anser jeg dette som mindre og mindre hensiktsmessig. Dette begrunner jeg med at 
jeg måtte produsert et objekt for hvert av rommene med ulik informasjon, og at dette bør gjøres ved 
hjelp av et program som er tenkt for det. Jeg avslutter derfor videre arbeider med dette, da jeg ikke 
ser noen mulighet for å effektivisere byggeprosessen i form av besparelse av tiden som benyttes til å 
oppdatere/utvikle et FDV- dokument. I tillegg er jeg overbevist om at det vil dukke opp programvarer 
som er mer rettet mot dette. 
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Konklusjon: 
Hvordan kan Solibri være en del av det å effektivisere prosessen på byggeplass?                            
Etter min mening har Solibri en av de bedre viewer- funksjonene som er den dag i. Måten Solibri har 
valgt å la deg manøvrere rundt og lese av informasjon fra modellen syns jeg er fenomenal.  Ettersom 
at modellchecking er Solibri sitt satsningsområde anser jeg det å kunne fysisk ta modellen ut på 
byggeplass som svært relevant. Forutsatt at man bruker en annen plattform enn Solibri Modell 
Checker ute på byggeplass. Solibri i seg selv støtter ikke dette(i skrivende stund), men det er mye av 
det BIM handler om. Nettopp det å kunne dele informasjonen mellom prosjektets aktører, som ved 
ulike programvare skal kunne bruke modellen etter sitt behov. I tillegg til hensikten om å levere et 
kvalitetsprodukt til kunden vil BIM`en bringe ulike muligheter for Effektivisering av prosessene ute på 
byggeplass. 

Hensiktene vil ikke være å erstatte 2d- tegningene men å bruke BIM`en som et supplement for 
kontroll og prosjektstyring. Men dette fordrer at modellen modelleres til hensikt for sitt formål, og at 
det gjøres vurderinger av detaljeringsnivå og byggbarheten til modellen. 

Jeg ser et stort potensiale for det å effektivisere prosessen på byggeplass ved hjelp av Solibri, da jeg 
har en rekke erfaringer fra arbeidslivet med at det kommer mye endringer i løpet av en 
byggeperiode. Prosjektene jeg da snakker om har ikke vært relatert til BIM og har derfor ikke hatt 
den samme muligheten til å forutse og forbygge feil og mangler som vi har den dag i dag.  

Ved en hver endring, liten som stor, krever dette mye tid og koordinering i forhold til ulike parter 
endringen måtte involvere. Dette kan for eksempel dreie seg om en enkel flytting av et 
tilkoblingspunkt for et VVS- objekt, hvilket kan kreve store koordineringsutfordringer sent i 
byggeperioden for de prosjekterende. Dess lenger denne koordineringsperioden strekker seg. Dess 
lenger tid tar det før jobben kan utføres ute på plassen. I mine øyne er det her Solibri kan utgjøre en 
stor forskjell med tanke på prosessen på byggeplass.   

Det at vi kan kontrollere modellen i god tid før jobben utføres på plassen, gjør det lettere å få den 
totale oversikt over byggets funksjoner og behov. Jeg tør derfor å påstå at vi kan eliminere svært så 
mange feil og mangler i tidlig fase av prosjekteringen, hvilket vil gi «ringvirkning» ut på byggeplass. 

I tillegg tillater flere programmer deg å lese av informasjonen for så å lage ulike oversikter av 
mengdene som modellen omfatter. Dette er en funksjon som i aller høyeste grad kan være med å 
effektivisere en byggeprosess da jeg anser muligheten for å bygge opp maler og mengdelister som 
såpass tidsbesparende at prosjekterende part for eksempel  kan registrere og klargjøre endringer på 
en brøkdel av tiden enn i «gamle dager». Til dette egnes Solibri svært godt. Her tillater Solibri deg å 
bygge opp maler for ulike informasjons uttak fra modellen, hvilket vil være relevant for alle 
involverte parter. 

Jeg anser Solibri som et genialt program, og et «must» om man arbeider med BIM. Men alt etter sitt 
behov. Og jeg ser ikke helt det store behovet for Solibri om man ikke står for koordinering eller egen 
modellering innenfor prosjektet, hvilket en elektriker på byggeplass som regel ikke vil gjøre. Han vil 
derfor kunne klare seg med programmer hvor brukergrensesnittet er noe lavere. Men alt i alt er jeg 
overbevist om at en byggeprosess vil gå mindre smertefritt ved bruk av Solibri i riktig ledd i 
prosjektet. 
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12. Refleksjonsnotat: 
I dette prosjektet jobber jeg mot å se på hvilke muligheter Solibri har for å effektivisere prosessen på 
byggeplass. Jeg tar da for meg arbeider som rettes mot det å bygge opp en rolle hvor jeg legger til 
egenproduserte regler og ITO`er som jeg vurderer som relevant i forhold til det å effektivisere 
prosessen.  

Regelsettet jeg har lagd er lagd på bakgrunn av sjekklistene som er vedlagt med 
styringsdokumentene som ble produsert før prosjektoppstart. Dette er en sjekkliste som skal være 
en del av det å kvalitetssikre modellen før overlevering. Grunnet tidsbegrensningen til prosjektet 
rekker jeg ikke å lage regler for hvert av punktene i sjekklisten, og lager derfor manuelle sjekkpunkt 
for de reglene som jeg lot være å lage en regel av. I tillegg kom jeg over en regel som tillater deg å 
sammenligne to modeller for så å gi tilbakemelding på endringene som er gjort imellom hver 
revisjon.  

Dette er regler som jeg mener i aller høyeste grad vil kunne være en del av å effektivisere prosessen 
på byggeplass. Jeg la derfor disse til rollen som ble opprettet i forbindelse med prosjektet. 

Deretter retter jeg mot et forsøk i å tilordne modellen relevant informasjon i forhold til FDV- 
dokumentasjon, hvilket jeg i ettertid føler var ett tapt forsøk før det allerede hadde begynt. Jeg 
finner ingen måte å tilordne modellen informasjon som for eksempel risikovurdering. Dette er 
informasjon jeg anser som svært praktisk for de ute på byggeplass å ha tilgang til. Men underveis i 
forsøket finner jeg ingen ideell måte å gjøre dette på, da verken modelleringsplattform eller Solibri 
støtter en slik funksjon. Jeg prøvde derfor å omgå dette ved å lage ett eget objekt som skulle være 
«pakken» for denne informasjonen. Men skjønner etterhvet at dette ble noe klønete og ikke så 
hensiktsmessig som jeg først hadde tenkt.  

Videre i prosjektet forsetter jeg arbeidene med rollen, og gikk da videre for å se på muligheten for å 
lage maler for ITO`er. I forhold til arbeider i Excel er dette et punkt jeg føler jeg har utviklet meg 
veldig i løpet av skoleåret, da jeg ikke var spesielt dyktig i Excel tidligere. Jeg vil derfor ta med meg 
dette, og prøve å videreutvikle meg ytterligere ute i arbeidslivet, da jeg har mye å igjen å lære i Excel. 

Jeg føler jeg har kommet opp med noen lister og maler som absolutt vil kunne være en del av å 
effektivisere prosessen på byggeplass, hvilket er rettet mot problemstillingen. 

Jeg skulle gjerne jobbet med et helt nytt program, som var ukjent for meg, under prosjektet. Dette 
kan jeg ikke si at Solibri var, da jeg har jobbet en del med Solibri opp igjennom året. Men jeg ble litt 
tatt på senga når det kommer til prosjektets tema, og endte derfor opp med valgte problemstilling.  

Jeg følte da at selv om jeg ikke ble stilt til veggs av en rekke problemstillinger i et nytt program at jeg 
fikk en ny vinkling å vurdere Solibri etter. Alt i alt føler jeg prosjektet har gitt meg svært mye, og at 
jeg har videreutviklet både forståelse og praktisk bruk av prosesser og programmer.  
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Egenvurdering: 

A. 
Jeg syns den skiftelige planleggingen har vært svært bra, både den individuelle så vel som den 
felles planlegningen. Gruppen dokumenterer planlegningen ved hjelp av «styringsdokumentet» 
som opprettes tidlig i prosjektet. I forhold til den individuelle ville jeg kanskje endret noe på 
prosjektets mål og problemstilling. Men alt i alt er jeg svært fornøyd.  

Backup planen er som ved tidligere prosjekter bygd opp på bakgrunn av tidligere 
erfaringer og kunnskaper, hvilket jeg selv føler ivaretar sikkert arbeid. I forhold til 
kommunikasjon, samarbeid og bruk av Byggeweb er dette praktisert i stor grad 
oppigjennom hele prosjektet, hvilket dokumenteres i oppgaven. Jeg har blant annet 
skrevet et lite sammendrag fra noen av de sentrale møtene, deriblant ett hvor jeg 
deltok vi Skype og Teamviewer. Under prosjektet har det blitt vekslet en rekke mail 
og korrespondanser via Skype, hvilket jeg ikke har dokumentert i stor grad. Dette fordi 
at jeg det ikke er noen sentrale avgjørelser rettet mot min rolle i prosjektet som er 
avgjort via mail. Det vises til noen samtaler over Skype i oppgaven. Når det kommer 
til hjelp har jeg i stor grad brukt den samlede kompetansen til gruppa. Om problemer 
skulle dukke opp, var det alltid en som hadde et forslag til løsning.  
 
Filutvekslingene oss imellom har vært bra. Under prosjektet har jeg levert alle filer og 
dokumenter i henhold til avtaler.   

B. 
Verifisering av resultatene gjør jeg ved å kontrollere produserte Regler og Ito`er, og er kritisk til ulike 
situasjoner og tilbakemeldinger jeg måtte få. I tillegg er det utført kontroll i henhold til sjekklister i 
styringsdokumentet.  

Jeg lager lister for mengder og uttak. Sammenstillinger kjøres jevnlig opp igjennom prosjektet, hvilket 
det enkelte sammenstillinger dokumenteres i rapporten, og avdekker eventuelle feil og mangler. Jeg 
føler jeg benytter prosjektperioden til å prøve og teste ulike metoder rundt bruken og koblingen 
mellom Solibri og Magicad. Prosjektet viser både forsøk som mislykkes og lykkes. Jeg har prøvd å 
være kreativ ved å omgå visse avhengigheter i forhold til begrensninger enkelte regler har. Jeg har da 
tilordnet objekter, nullpunkts – kontroll, som kan gi den ønskede informasjonen. Og dermed unngått 
visse begrensninger Solibri stiller i forhold til regelarbeider. I tillegg har jeg prøvd å benytte 
programmet litt utover sitt egentlige bruksformål, hvilket jeg etter hvert la til side. Da jeg så at dette 
ikke var hensiktsmessig. Jeg føler jeg er løsningsorientert hvor dette er aktuelt. Nå er ikke dette det 
prosjektet jeg har hatt flest problemer, hvilket kanskje skyldes at erfaringene og kompetansen vår er 
på et langt høyere nivå enn ved tidligere prosjekter. Men noen problemer vil det alltids være, hvilket 
det også var under. Deriblant enkelte problemer i forhold til arbeidene i Excel. 
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C. 
Jeg velger å bygge opp rapporten på samme måte som ved tidligere prosjekter, hvilket jeg føler er en 
ryddig og grei måte. Underveis i hele prosjektet prøver jeg å gi grundige beskrivelser og vurderinger 
av arbeidene jeg utfører. Når det kommer til problemstillingen føler jeg den var noe vrien i forhold til 
formulering. Men jeg føler jeg jobber målrettet ved å prøve og feile rundt ulike oppgaver jeg trodde 
programmet kunne bidra med i forhold til problemstillingen. Men jeg føler oppgaven rettes inn mot 
temaet og problemstillingen, for så å avslutte med en forklarende og god konklusjon av mine 
vurderinger. 

Under risikovurderingen baseres prosjekteringen på Nek 400. Videre henvises det til enkelte 
standarder som er aktuelle. I tillegg benyttes det reelle datablader for ulike objekter. 

 

D. Jeg ser frem til fremføringen. 

 

E.  
Modellen er ikke av de mest avanserte da jeg har hatt andre prioriteringer under prosjektet. Men jeg 
føler den er egnet til sitt bruk, hvilket er å munne ut i arbeidstegninger. Jeg velger bevisst å ikke legge 
ved tunge detaljerte 3d- objekter som gjør modellen tung og vanskelig å jobbe med. Dette gjør jeg 
også på bakgrunn av at modellen skal kunne benyttes ute på byggeplass hvor modellen mest 
sannsynlig vil bli benyttet på nettbrett. Jeg anser dette som en fordel, da ikke alle nettbrett- 
programmene er like gode hvis det jobbes med tunge modeller.  

Takk til og kilder: 

Takk til: 
Jeg vil takke alle medlemmene i gruppen for et fantastisk samarbeid og mye gode innspill. 

I tillegg vil jeg takke Christopher Jacobsen for hjelp med å legge inn produserte tittelfelt i tegningen. 

Kilder: 
- www.office.no 
- www.bimfag.no  
- www.elko.no  
- www.nelfo.no 
- Nek 400 
- Montørhåndboka  

 

http://www.office.no/
http://www.bimfag.no/
http://www.elko.no/
http://www.nelfo.no/


 

Vedlegg 
Eksamen 2013 

 

Marius Hem 

30.05.2013 
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ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Eksamen 9,5 dager on 22.05.13 fr 31.05.13

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

5 Innlevering av 
prosjektproblemstilling og 
fremdriftsplan

0 tmr to 23.05.13 to 23.05.13

6 Møter 7 dager on 22.05.13 on 29.05.13

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

12 Logg og bruk av byggforsk, 
Nek400 og Rørhåndboka

9,5 dager on 22.05.13 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 on 22.05.13 fr 31.05.13

17 ARK 172 tmr? on 22.05.13 on 29.05.13

35 RIE 7 dager on 22.05.13 on 29.05.13

38 RIV 7 dager on 22.05.13 on 29.05.13

41 Kollisjonskontroll og 
sammenstilling

6 dager to 23.05.13 on 29.05.13

42 Tidlig sammenstilling 2 tmr to 23.05.13 to 23.05.13

43 Sammenstilling 1# 2 tmr fr 24.05.13 fr 24.05.13

44 Sammenstilling 2# 2 tmr ma 27.05.13 ma 27.05.13

45 Sluttkontroll 3 tmr on 29.05.13 on 29.05.13

46 Milepæl 0 dager fr 31.05.13 fr 31.05.13

47 Innlevering av 
prosjektrapport

0 tmr fr 31.05.13 fr 31.05.13

23.05

22.05

24.05

26.05

27.05

29.05

23.05

24.05

27.05

29.05

31.05

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
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

Aktivitet

Deling

Milepæl

Sammendrag

Prosjektsammendrag

Eksterne aktiviteter

Ekstern milepæl

Inaktiv aktivitet

Inaktiv milepæl

Inaktivt sammendrag

Manuell aktivitet

Bare varighet

Manuell sammendragsfremheving

Manuelt sammendrag

Bare start

Bare slutt

Tidsfrist

Fremdrift

Side 1

Prosjekt: Eksamen
Dato: to 23.05.13



Endringsmelding 

Anlegg : Fokhus Eksamensoppgave 
 
Utførende : 27/05/2013 
 

  Marius Hem 
 
 
 
 
Endring angående bytte av lamper. 

 
 
Ettersom at ikke takhøyder blir som først antatt vil følgende lamper bli tatt av prosjektet: 

 
- 3stk. Tak- monterte lamper 

 

Dette medfører at vi må legge til Følgende lamper: 

- 7 stk. vegg- monterte armaturer. 

 

Mvh.  

Marius Hem 



Type Armatur Beskrivelse Driftsspenning Effekt Datablad Antall
CombiFive Beta Dir/Indir‐27556 Industriarmatur 2x28W 230 62 1
Downlight utenpål., ikke fast Downlight utenpål., ikke fast 230 40 15
Fasett Wall‐64840 Veggarmatur 230 16 22
Gaudi LED ‐54611 Nedhengt lampe 230 18 2
Tintra ceiling‐56194 Utebelysning takmontert 230 21 https://dl.dropboxusercontent.com/u/47006554/FDV/Latina%20105%20‐%20utelys%20tak.pdf 2
Tintra wall‐64685 Utebelysning 230 11 https://dl.dropboxusercontent.com/u/47006554/FDV/Roma%20169%20‐%20Utebelysning.pdf 6
Zest‐18190 Armatur under overskap 230 17 3

Type Stikk Beskrivelse Driftsspenning Effekt Datablad Antall
Jordet topolet 2‐veis IP44 m/boks 230 200 https://dl.dropboxusercontent.com/u/47006554/FDV/Ip44%20stikk.pdf 7

Cooker outlet Komfyrstikk 230 200 2
Earthed socket 1 horizontal Jordet topolet 1‐veis Påvegg 230 200 14
Earthed socket 2 horizontal Jordet topolet 2‐veis Påvegg 230 200 https://dl.dropboxusercontent.com/u/47006554/FDV/Dobel%20stikk.pdf 48

Type Bryter Beskrivelse Driftsspenning Effekt Datablad Antall
Cooker panel Komfyrvakt 230 0 2
Light dimmer Dimmer m/boks 0 0 4
Light dimmer Dimmer påvegg 0 0 https://dl.dropboxusercontent.com/u/47006554/FDV/RS161%20I%20PH.pdf 5
Switch horizontal 1 Bryter 1‐polet Påvegg 0 0 8
Switch horizontal 1 Bryter 2‐polet Påvegg 0 0 https://dl.dropbox.com/u/47006554/Magicad‐%20mengdeprosjekt/FDVdok5884.pdf 7
Switch horizontal 2 Serievender Påvegg 0 0 2

                                                                    Belysning

                                                                                                 Stikkontakter

                                                                                                  Bryterutstyr

Bestillingsliste 



Rom Type Antall
Uteareal, Underetasje og 2. etsje Type Antall
  Koblingspunkt for v.v bereder 1

Industriarmatur 2x28W and 3 others 15
Jordet topolet 1‐veis Påvegg, Jordet topolet 2‐veis IP44 m/boks, Jordet topolet 2‐veis Påvegg 17
Bryter 1‐polet Påvegg, Bryter 2‐polet Påvegg 6

1 Bad 1 Downlight utenpål., ikke fast 1
Jordet topolet 2‐veis IP44 m/boks 1

10 Kjøkken Armatur under overskap 2
Jordet topolet 1‐veis Påvegg, Jordet topolet 2‐veis Påvegg, Komfyrstikk 9
Komfyrvakt 1

11 Gang 2 Downlight utenpål., ikke fast, Veggarmatur 5
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 3
Bryter 2‐polet Påvegg, Dimmer påvegg 4

13 Hall/trapp Downlight utenpål., ikke fast 1
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 1
Bryter 1‐polet Påvegg, Bryter 2‐polet Påvegg 2

15 sov 3 Veggarmatur 3
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 3
Bryter 1‐polet Påvegg 1

16 sov 4 Veggarmatur 2
Jordet topolet 2‐veis IP44 m/boks, Jordet topolet 2‐veis Påvegg 3
Bryter 1‐polet Påvegg 1

2 Sov 1 Downlight utenpål., ikke fast 1
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 2
Dimmer m/boks 1

3 Stue/kjøk. Armatur under overskap, Veggarmatur 5
Jordet topolet 1‐veis Påvegg, Jordet topolet 2‐veis Påvegg, Komfyrstikk 9
Bryter 2‐polet Påvegg, Dimmer m/boks, Komfyrvakt 4

4 Gang Veggarmatur 2
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 1
Bryter 2‐polet Påvegg 2

5 Sov 2 Downlight utenpål., ikke fast 1
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 2
Dimmer m/boks 1

6 Tv stue Downlight utenpål., ikke fast 2
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 7
Dimmer påvegg 1

7 Bod Downlight utenpål., ikke fast 1
Jordet topolet 2‐veis Påvegg 1
Bryter 1‐polet Påvegg 1

8 Vask Downlight utenpål., ikke fast 1
Jordet topolet 1‐veis Påvegg, Jordet topolet 2‐veis Påvegg 2
Serievender Påvegg 2

9 Stue2 Downlight utenpål., ikke fast, Nedhengt lampe 7
Jordet topolet 1‐veis Påvegg, Jordet topolet 2‐veis Påvegg 10
Dimmer påvegg 1

Mengdelister over ROM



Model Name
Checker
Organization
Date
ARK
RIV
RIE

Objekt Rom Type Antall Farge
Electric Appliance   Koblingspu 1
Light Fixture   Industriarm 15
Light Fixture 1 Bad 1 Downlight  1
Light Fixture 10 Kjøkken Armatur un 2
Light Fixture 11 Gang 2 Downlight  5
Light Fixture 13 Hall/trapp Downlight  1
Light Fixture 14 Bad 2 Veggarmat 2
Light Fixture 15 sov 3 Veggarmat 3
Light Fixture 16 sov 4 Veggarmat 2
Light Fixture 2 Sov 1 Downlight  1
Light Fixture 3 Stue/kjøk. Armatur un 5
Light Fixture 4 Gang Veggarmat 2
Light Fixture 5 Sov 2 Downlight  1
Light Fixture 6 Tv stue Downlight  2
Light Fixture 7 Bod Downlight  1
Light Fixture 8 Vask Downlight  1
Light Fixture 9 Stue2 Downlight  7
Outlet   Jordet topo 17
Outlet 1 Bad 1 Jordet topo 1
Outlet 10 Kjøkken Jordet topo 9
Outlet 11 Gang 2 Jordet topo 3
Outlet 13 Hall/trapp Jordet topo 1
Outlet 15 sov 3 Jordet topo 3
Outlet 16 sov 4 Jordet topo 3
Outlet 2 Sov 1 Jordet topo 2
Outlet 3 Stue/kjøk. Jordet topo 9
Outlet 4 Gang Jordet topo 1
Outlet 5 Sov 2 Jordet topo 2
Outlet 6 Tv stue Jordet topo 7
Outlet 7 Bod Jordet topo 1
Outlet 8 Vask Jordet topo 2
Outlet 9 Stue2 Jordet topo 10
Switching Device   Bryter 1‐po 6
Switching Device 10 Kjøkken Komfyrvakt 1
Switching Device 11 Gang 2 Bryter 2‐po 4
Switching Device 13 Hall/trapp Bryter 1‐po 2
Switching Device 15 sov 3 Bryter 1‐po 1
Switching Device 16 sov 4 Bryter 1‐po 1
Switching Device 2 Sov 1 Dimmer m/ 1
Switching Device 3 Stue/kjøk. Bryter 2‐po 4
Switching Device 4 Gang Bryter 2‐po 2
Switching Device 5 Sov 2 Dimmer m/ 1
Switching Device 6 Tv stue Dimmer på 1
Switching Device 7 Bod Bryter 1‐po 1
Switching Device 8 Vask Serievende 2
Switching Device 9 Stue2 Dimmer på 1

Date: 2013‐05‐26 12:19:48 Application: ArchiCAD‐64 IFC: IFC2X3
Date: 2013‐05‐27 11:57:44 Application: Autodesk Revit 2013 IFC: IFC2X3
Date: 2013‐05‐27 19:06:01 Application: MagiCAD‐E 2012.11 IFC: IFC2X3

Mengder av Rom Marius Hem Eksamen

ARK Version: 8.1
Hem

May 29, 2013
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2013‐05‐27 Eksamen Regelrapport/samsvarserklæring Marius Hem
ARK Version: 8.1
Hem

5/27/13 5:30 PM
Time: 2013‐05‐26 12:19:48 Application: ArchiCAD‐64 IFC: IFC2X3 
Time: 2013‐05‐25 12:41:37 Application: MagiCAD For Revit 2012.11 IFC: IFC2X3 
Time: 2013‐05‐27 12:04:14 Application: MagiCAD‐E 2012.11 IFC: IFC2X3 

Sjekkliste av Modell
   BIM er plassert korrekt ift. prosjektets origo/nullpunkt
   Bygningselementer og objekter er definert med korrekt 

   BIM inneholder riktig definerte etasjer og etasjenavn
      Navngivning på Underetasjen
      Navngivning på plan 1
      Navngivning på plan 2

   Manuell sjekkliste

      IFC er riktig versjon

      BIM er definert med korrekt filnavn

      Bygningselementer og objekter tilhører korrekt etasje

      Bygningselementer og objekter er definert med korrekt

      Komponenter er modellert innenfor definerte geometri

      BIM er definert med korrekt filnavn

      Ingen overflødige objekter i modell

      BIM er definert med korrekt filnavn

      Ingen bygningselementer og objekter utenfor modell

      Bygningselementer og objekter har ikke duplikater og o

      Bygningselementer og objekter har ingen kollisjoner av 



Styringsdokument 
Prosjektnavn:_____________________________________ 

 
Prosjektadresse: 
____________________________________ 
____________________________________ 
Gnr/bnr: ____________________________ 

 

Tiltakshaver: 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

Prosjektformål: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Prosjektleder og nestleder: ____________________________________________________ 

Byggeweb Administrator: _____________________________________________________ 

Møte Referent: ______________________________________________________________ 

 

Oppstart og levering: 
 

Oppstartsdato:__________________________________ 

Milepæl og dato:____________________________________ 

Milepæl og dato:____________________________________ 

Milepæl og dato:____________________________________ 

Overlevering:____________________________________ 

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

 



 

Fag og fagnavn: 
 ARK –  RIV-  RIE-  RIB- LARK –  
Fagnavn:      
Medlemmer:      
      
      
Hovedplattform:      
 

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. 
      
      
      
      
      
      
      
 

  



Felles underlag: 
Filnavn:_______________________________________ 

Filformat:_____________________________________ 

 

Felles Origo: 
Prosjekt origo (lokalt i modelleringsprogram): 

_____________________________ 

X  

Y  

Z  

 

 

GEO referert prosjekt origo skal ligge: 

X  

Y  

Z  

 

Koordinatene er oppgitt i mm. 

 

 

Etasje- og romoppsett: 
Etasje navn: Etg. høyde Lokal kotehøyde Himlingshøyde* Geo. høyde 
     
     
     
     
     
*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 Solibri Revit Tekla 
BIMsight 

AutoCAD Archicad DDS Tekla 

Versjon        
Build        
 

 

Filer og filformater:  

Egenskap Åpen BIM Prosjektfil Rapportnotat 
Filformat    
    
 

Navngivning: 
Filene i prosjektet SKAL navngis slik: 

Navngivning på prosjekt filer:   
Eks. «dato_ fagfelt_ revisjon» 
:_______________________________________________________________________ 
 
 
Tekst filer:   
Eks. «dato_ innhold(fagfelt)_ navn» 
:_______________________________________________________________________ 

 
  



Fildeling og backup 
Fildeling vil skje via prosjekthotell Byggeweb, hvor det er 
opprettet en prosjektmappe som er navngitt FIO 
_____________________.  

Login: http://www.byggeweb.dk/cms/no/  

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 BIM-
Manual 2.0 

  

 

http://www.byggeweb.dk/cms/no/


 

 

Sjekkliste BIM: RIE 
 
 

Sted:   
Dato:   
KS utført av:   
Prosjekt:   
Fil kontrollert:   
Versjon:   
Versjon dato:   
Fil-format:   
Kontroll utført i programvare:   
Sjekkliste tilpasset veiledning:  Boligprodusentenes BIM-manual 2.0 

Rutine Boligprosjektering med BIM 
  = Godkjent 
  

 

  

= Godkjent, med forbedringspotensial 
eller annen kommentar 

  = Ikke godkjent 
 X = Ikke relevant / Ikke kontrollert 
 
 
 

Sjekkliste BIM: RIE  

St
at

us
  

 
 

Kommentarer: 
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 IFC- 
entitet 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?   

   



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 

   

   

Fremdriftsplan 
13.30 – 13.50 David Bakken 

Diskusjon Gjennomgang og endringer av felles fremdriftsplan. 
 

 

 

Konklusjoner Ferdigstilt fremdriftsplan.  

 

 

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer 

   

   

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, 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 

   

   

Fremdriftsplan 
13.30 – 13.50 David Bakken 

Diskusjon Gjennomgang og endringer av felles fremdriftsplan. 
 

 

 

Konklusjoner Ferdigstilt fremdriftsplan.  

 

 

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer 

   

   

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 

[Emne for saksliste] 
[Avsatt tid] [Foredragsholder] 

Diskusjon  

 

 

Konklusjoner  

 

 

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer 

   

   

[Emne for saksliste] 
[Avsatt tid] [Foredragsholder] 

Diskusjon  

 

 

Konklusjoner  

 

 

Gjøremål Ansvarlig person Tidsfristdatoer 

   

   
 



Elektrisk installasjon i hytte til:

Navn:

Adresse:

 

Dato

Følgende utstyr og punkter inngår:

Enhet Ant. Stk/kvm Utstyr Type/beskrivelse

Utvendig

3 stk Utelampe Norlys Roma type for vegg

1 " Utelampe Norlys Latina type for tak

1 " Grensesnitt ved grunnmur Inntil 7 m kabel

" Tillegg for Kortsl. vern og måler ute (Eidsiva, Vokks)

"

1 " Fotocelle

1 "

2 " Stikkontakt

" Pkt. for tilkobling av "Tjømmemuffe" eller "Ola Stubben"

Innv. bod 

1 stk Lampepunkt i tak Kuppebeslag

1 " Stikkontakt

1 "

1 " Punkt for isoterm med bryter

Vindfang

1 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

5,5 kvm Varmekabel  inntil 8 kvm. m/termostat og gulvføler

kvm Varmekabel  over 8 kvm. m/termostat og gulvføler

1 stk Stikkontakt

Hall/gang

3 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

2 " Stikkontakt

kvm Varmekabel  inntil 8 kvm. m/termostat og gulvføler

kvm Varmekabel  over 8 kvm. m/termostat og gulvføler

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt750 w

2 " Røkvarsler m/batteri
"

Soverom 1

1 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

2 " Stikkontakt

1 " Varmeovn Nobø via stikkkontakt500 w

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt750 w 
" Varmeovn Nobø via stikkkontakt1000 w 

Sikringskap m/overbelastningsvern, jordfeilautom., 

overspenningsvern og plass for strømmåler

Jordingsanlegg m/Cu wire

Pkt. for tilkobling av hovedjord

Roger Tuverud og Kjersti Nyhus

Lisetra 2, Tomt 23

27.09.10



Soverom 2

1 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

2 " Stikkontakt

1 " Varmeovn Nobø via stikkkontakt500 w

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt750 w 
" Varmeovn Nobø via stikkkontakt1000 w 

Soverom 3

1 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

2 " Stikkontakt

1 " Varmeovn Nobø via stikkkontakt500 w

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt750 w 
" Varmeovn Nobø via stikkkontakt1000 w 

Soverom 4

1 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

2 " Stikkontakt

1 " Varmeovn Nobø via stikkkontakt500 w

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt750 w 
" Varmeovn Nobø via stikkkontakt1000 w 

Bad 1

1 stk Speilarmatur 1x18w m/stikk

4 stk Down ligth 35W m/trafo

1 stk Dimmer for downlight

" Taklampe ENØK 2x9w hvit

4,1 kvm Varmekabel  inntil 8 kvm. m/termostat og gulvføler

kvm Varmekabel  over 8 kvm. m/termostat og gulvføler

stk Punkt for vannvarmer

1 " Vifte Muro 100 Style 230 v

" Stikkontakt for vaskemaskin

Bad  2

1 stk Speilarmatur 1x18w m/stikk

3 stk Down ligth 35W m/trafo

1 stk Dimmer for downlight

" Taklampe ENØK 2x9w hvit

2,8 kvm Varmekabel  inntil 8 kvm. m/termostat og gulvføler

kvm Varmekabel  over 8 kvm. m/termostat og gulvføler

1 " Vifte Muro 100 Style 230 v

" Stikkontakt for vaskemaskin

Vaskerom

1 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel
3,5 kvm Varmekabel  inntil 8 kvm. m/termostat og gulvføler

kvm Varmekabel  over 8 kvm. m/termostat og gulvføler

1 stk Punkt for vannvarmer

1 " Punkt for vaskemaskin

1 stk Vifte Muro 100 Style 230 v

1 " Stikkontakt

Badstu

1 stk Badstuelampe m/trerast 60w

1 " Badstueovn Finnheat 6 kW  m/stein 

" Punkt for vannvarmer



Wc
stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

kvm Varmekabel  inntil 8 kvm. m/termostat og gulvføler

kvm Varmekabel  over 8 kvm. m/termostat og gulvføler

stk Stikkontakt

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt500 w

stk Vifte Muro 100 Style 230 v

Kjøkkenx2
2 stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

4 " Stikkontakter for komfyr

2 " Stikkontakt for kjøkkenvifte

2 " Stikkontakt for kjøleskap

2 " Stikkontakt for oppvaskmaskin

" Stikkontakt for småapp./diverse

3 " Stikkontakt på bryter v/tak

3 " Stikkontakt v/gulv

2 " Benkearmatur 1x18w m/dobb. stikk.

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt1250 w

kvm Varmekabel  inntil 8 kvm. m/termostat og gulvføler

kvm Varmekabel  over 8 kvm. m/termostat og gulvføler

Stue/spis x 2 /TV-stue

stk Taklampe Gemini Satin m/glasskuppel

3 stk Dimmer for downlight/taklampe

6 " Stikkontakt på bryter v/tak

12 " Stikkontakt v/gulv

1 " Stikkontakt for TV

" Stikkontakt for telefon
" Varmeovn Nobø via stikkkontakt750 w

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt1000 w

" Varmeovn Nobø via stikkkontakt1250 w

5 Varmeovn Nobø via stikkkontakt1500 W

Hems

stk Stikkontakt v/gulv

" Varmeovn Nobø fast tilkobling 500 w

1 stk. Trekkerør

Div.

1 stk Dokumentasjon

Varmestyring stk

Tillegg Alarm stk Tillegg pr. stk. innbruddmelder/brannmelder

Kjøretillegg stk

Det forutsettes at jording utføres av kunde/grunnarbeid og i samsvar med vedlegg.

OBS! Hvis dette ikke er utført, faktureres dette som tillegg.

Utførelse av jordelektrode på hytter og hus.

Sikom Fixi SMS max 2 kureser, benyttes som 

varmestyring. Frostsikring og nummersender. Innebygd 

mobil, betinger abnnement.

Tillegg for kjøring over 100 km (en vei)

Generelt:
Minste tverrsnitt for kobberwire forlagt i jord er 25mm².



Forlegning:

Dersom bredden av byggingen er større en 20m, bør det legges tverrforbindelser.

Ved slike tilfeller, ta kontakt med EL. Installatør.

Endene på wiren tas opp inntil grunnmur der Kabelen fra E-verket ”treffer” grunnmuren.

(Alternativt kan endene tas opp ved sikringskap sammen med trekkerør.)

Kobberwiren skal være hel og uten skjøter, dersom den likevel må skjøtes 
skal dette utføres av El. Installatør.

Kobberwiren legges 0,5m utenfor eventuelle isolerende plater rundt grunnmuren.
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