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BIM på byggeplass

BIM på byggeplass bidrar til kvalitetssikring og umiddelbar tilgang på informasjon ved bruk av

nettbrett med oppdatert modell av bygg og byggeplass. Gjennom bruk av terrengmodell i
maskinstyringssystem i anleggsmaskiner vil prosessen effektiviseres, da arbeidet visualiseres for
maskinføreren. Ettersom det allerede stilles krav til terrengmodell i flere prosjekter, ligger det her et
stort potensial i bruk av BIM som prosjekteringsverktøy
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1 Oppgavetekst
Eksamen 2013 - 1BIM-K
Fagskolen i Oslo
Eksamensperiode: Onsdag 22.mai – fredag 31.mai, fremføring 5.-7.juni.
Det er satt opp følgende tema for BIM-K (og BIM-I), «BIM på byggeplass» og
«BIM i FDVU». Det foreligger også en del tegningssett.
Lag en problemstilling for oppgaven din innenfor et av temaene. Bruk en av
underlagstegningene som et utgangspunkt og ta gjerne egne valg i forhold til
utforming.
Blant mange ting som skal leveres inn, vil vi særlig gjøre oppmerksom på
følgende: Det leveres minst en IFC-fil der du selv i et eget kapittel i rapporten
beskriver hvilket bruksområde IFC-filen skal ha.
Vi oppfordrer til samarbeid mellom klassene.

Det skal leveres to papirrapporter.
Rapporten bør inneholde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forside
Innholdsfortegnelse
Dette arket
Fremdriftsplan(er) med problemstilling(er)
Sammendrag
Logger med bilder og fotografier. Legg vekt på å verifisere
resultatene.
7. Oppsummering av prosjektet, svar på problemstillingen(e);
refleksjoner!
8. Kildehenvisning / ”Takk til…”
9. Egenvurdering/gruppevurdering (svar på pkt A-E under)
10.
Vedlegg (bl.a. tegninger)

Tidsfrister:
• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) –
Tidsfrist: Torsdag 23.mai kl.15:00
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• Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter.
Rapport leveres i PDF og på papir (i 2 eksemplarer). Modellfilene leveres i eget
format (fx PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen
1BIM-K 2013”. Det leveres minst én IFC-fil.
Tidsfrist: Fredag 31.mai kl 13:15
• Framføring skjer onsdag 5.- fredag 7.juni fra kl.08:00. Hver student får ca 20
minutter.
Rekkefølgen på framføring blir trukket mandag 3.juni før kl 10 og lagt ut på
Fronter under mappa Prosjekter – Eksamen. Det skal framføres individuelt.

Vurderingskriterier:

A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup,
kommunikasjon, samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller
tilsvarende måter for filutveksling.
B. Verifisering av resultatene, uttak av mengder/data fra modell,
kommentarer til informasjonen som hentes ut fra modellen, kontroll
og sammenstilling av arbeidet i Solibri/Navisworks, modellstruktur,
kreativitet, testing, løsningsorientering, bruk av de ulike
programmene.
C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart
på problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister,
bruk av Byggforsk/Standarder/dokumentasjon.
D. Framføringa.
E. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting.

Lykke til!
Fagskolen i Oslo – BIM-tekniker
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2 Prosjektbeskrivelse
I denne eksamensperioden har jeg valgt å ha fokus på BIM på byggeplass. Dette er et
dagsaktuelt tema som har stor nytteverdi i fagfeltet, da implementering av BIM i
produksjonsfasen blant annet kan gi effektivisering og kostnadsbesparelser i byggeprosessen.

Bygget som skal modelleres er en fritidseiendom som består av en underetasje med teknisk
rom, et hovedplan og en hems. Eiendommen skal føres opp i et hyttefelt på Hafjell.
Underlagene er innhentet fra tidligere student ved Fagskolen i Oslo; Roger Tuverud. Utover
dette er det etter møte med tiltakshaver bestilt sosi-fil og dwg-fil på den aktuelle tomten.

Det har blitt opprettet en prosjektgruppe bestående av medlemmer fra konstruksjon- og
installasjonsklassen. Deltakerne fra konstruksjonsklassen består av Vidar Amundø, David
Bakken og undertegnede. Vi vil utarbeide modell av eiendommen. Videre vil Kenneth
Krogseth utarbeide en modell av VVS anlegget, samt at Marius Hem tar for seg det elektriske
anlegget.

I løpet av prosjektperioden ønsker jeg å opparbeide meg kompetanse på bruk av terreng i
BIM-sammenheng. Dette er område jeg mangler erfaring fra, og ser eksamensperioden som
en fin mulighet til å få et innblikk i dette tema. På bakgrunn av dette har jeg kommet frem til
følgende problemstilling;

Hvordan kan en terrengmodell ha nytteverdi i produksjonsfasen i en byggeprosess?

I forlengelse av dette er det tenkt å bruke ArchiCAD for modellering av bygningsmassen,
samt at jeg ønsker å benytte ArchiCADs plug-in ArchiTerra for modellering av terrenget.
Videre vil Solibri Model Checker bli brukt for sammenstilling av fagmodellene.
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3 Sammendrag
I dette prosjektet har nytteverdien av BIM på byggeplass vært tema. Utover dette stiller flere aktører
krav til terrengmodeller i prosjektering med BIM. På bakgrunn av dette har jeg jobbet ut ifra følgende
problemstilling:

Hvordan kan en terrengmodell ha nytteverdi i produksjonsfasen i en byggeprosess?

Modelleringen har i hovedsak foregått i ArchiCAD og ad-on ArchiTerra. Her er det utarbeidet en
modell av en fritidsbolig, samt en terrengmodell for bruk i koordinatfesting og maskinstyring av
anleggsmaskiner. Det er fokusert på å forenkle informasjonstilgang i produksjonsfasen ved hjelp av
koordinatfesting av bygg og sanitæranlegg. Da det på flere prosjekter stilles krav til terrengmodeller er
det sett på muligheten for bruk av terrengmodeller i maskinstyring av anleggsmaskiner.

Bruk av BIM på byggeplass er å anse som både kostnadsbesparende og tidseffektiviserende for et
hvert byggeprosjekt. Dette da vi blant annet eliminerer flere feilkilder og kvalitetssikrer
gjennomføringen av byggeprosessen. Bruk av nettbrett kan videre gi umiddelbar tilgang på
informasjon til de ulike aktørene, samtidig som bruk av terrengmodell i maskinstyringssystem i
anleggsmaskiner styrker visualiseringen av arbeidet og bidrar til effektivt og selvstendig arbeid for
maskinfører.
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4 Oppstart
Jeg anser oppstartsfasen av ethvert prosjekt som en viktig brikke i det kommende arbeidet.
Klare retningslinjer vil her bevisstgjøre gruppen på hvilket arbeid som venter, og vil sette
rammer for videre utførelse av prosjektet. I denne fasen av vårt prosjekt ble det utarbeidet
fremdriftsplaner og styringsdokument, samt gjort forberedelser av nødvendige underlag for
modellering av tiltaket. Utover dette gjennomførte vi et møte med tiltakshaver Roger Tuverud
for innspill på utførelse av modellen.

4.1 Avdelinger
Prosjektgruppen, FokHus, er delt inn i fem ulike avdelinger, der hver avdeling representerer et
fagfelt. Bakken og undertegnede har utført modelleringen av ARK modellen, og Amundø har
utarbeidet en egen modell i laftet versjon. Etter ferdigstilling av ARK modellene tar vi for oss
våre individuelle problemstillinger der Amundø ønsker å se nærmere på modell opp mot
Isolaft sin produksjon av laftede bygg. Bakken vil ta for seg bindingsverkmodell med
utgangspunkt i ARK modellen, og videreføre dette til visualisering. Selv ønsker jeg å se
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nærmere på terrengmodellering og nytteverdi av denne i produksjon. Krogseth og Hem vil
videre ta for seg modellering av sanitær- og elektrisk anlegg.

ARK
RIB
Stian Jonskås
David Bakken
David Bakken
Vidar Amundø

Fokhus
Vidar Amundø (G.L)
RIV
RIE
Kenneth Krogseth Marius Hem

LARK
Stian Jonskås

4.2 Fremdriftsplan
For å oppnå en god arbeidsflyt gjennom prosjektet er det utarbeidet en fremdriftsplan. Vi
valgte å benytte oss av en felles fremdriftsplan, sammen med individuelle planer. I felleskap
kom vi frem til en plan hvor vi blant annet avklarte tidspunkter for sammenstillingsmøter.
Videre fastsatte vi en modelleringsperiode der to dager sto til disposisjon for uforutsette
hendelser. Ved å benytte en felles fremdriftsplan i tillegg til en individuell plan, kan vi danne
oss et inntrykk av de ulike fagfeltenes progresjon gjennom prosjektperioden.
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Felles fremdriftsplan
ID
1

Aktivitetsnavn

Varighet

Start

Slutt

Eksamen

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

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

2

Prosjektbeskrivelse og
fremdriftsplan

7 tmr

on 22.05.13

on 22.05.13

3

Utarbeide elementliste

4 tmr

on 22.05.13

on 22.05.13

4

Milepæl

0 tmr

to 23.05.13

to 23.05.13

0 tmr

to 23.05.13

to 23.05.13

7 dager

on 22.05.13

on 29.05.13

5

6

Innlevering av
prosjektproblemstilling og
fremdriftsplan
Møter

7

Oppstartsmøte 23.05

1 tm

on 22.05.13

on 22.05.13

8

Møte 24.05

1 tm

fr 24.05.13

fr 24.05.13

9

Møte Skype 26.05

1 tm

sø 26.05.13

sø 26.05.13

10

Møte 27.05

1 tm

ma 27.05.13

ma 27.05.13

11

Møte 29.05

1 tm

on 29.05.13

on 29.05.13

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

12

Logg og bruk av byggforsk,
Nek400 og Rørhåndboka

13

Byggforsk gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

14

Nek400 gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

15

Rørhåndboka gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

16

Loggskriving

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

17

ARK

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

6 dager

to 23.05.13

on 29.05.13

41

Kollisjonskontroll og
sammenstilling

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

0 dager

fr 31.05.13

fr 31.05.13

0 tmr

fr 31.05.13

fr 31.05.13

46

Milepæl

47

Prosjekt: Eksamen
Dato: to 23.05.13

Innlevering av
prosjektrapport

23.05

22.05
24.05
26.05
27.05
29.05

23.05
24.05
27.05
29.05

31.05

Aktivitet

Eksterne aktiviteter

Manuell aktivitet

Bare slutt

Deling

Ekstern milepæl

Bare varighet

Tidsfrist

Milepæl

Inaktiv aktivitet

Manuell sammendragsfremheving

Fremdrift

Sammendrag

Inaktiv milepæl

Manuelt sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktivt sammendrag

Bare start
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Individuell fremdriftsplan
ID

Aktivitetsnavn

Varighet

Start

Slutt
12

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Eksamen
Prosjektbeskrivelse og
fremdriftsplan

9,5 dager
7 tmr

on 22.05.13
on 22.05.13

fr 31.05.13
on 22.05.13

Utarbeide elementliste
Milepæl
Innlevering av
prosjektproblemstilling og
fremdriftsplan

4 tmr
0 tmr
0 tmr

on 22.05.13
to 23.05.13
to 23.05.13

on 22.05.13
to 23.05.13
to 23.05.13

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

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

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

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

13

Byggforsk gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

14

Nek400 gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

15

Rørhåndboka gjennom
prosjektperioden

9,5 dager

on 22.05.13

fr 31.05.13

16

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

on 22.05.13
on 22.05.13
to 23.05.13

fr 31.05.13
on 29.05.13
to 23.05.13

Modellering
Kompositt oppbygning av 3 tmr
elementer

to 23.05.13

to 23.05.13

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

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

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

David (Byggeplass)
Vidar (Byggeplass)
RIE
RIV
Kollisjonskontroll og
sammenstilling

3 dager
7 dager
7 dager
7 dager
6 dager

sø 26.05.13
on 22.05.13
on 22.05.13
on 22.05.13
to 23.05.13

on 29.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13

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

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

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

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

17
18
19
20

21

Dekker
Yttervegger
Innervegger
Vinduer, dører &trapper
Yttertak
Annet
Stian (Byggeplass)
Terreng utarbeidelse
Bearbeidelse Koordinat
og koter

22
23
24
25
26
27
28
29
30
33
36
39
42
43
44
45
46
47
48

Prosjekt: Eksamen
Dato: to 23.05.13

18

on 22. mai.
0
6 12

18

to 23. mai.
0
6 12

18

fr 24. mai.
0
6 12

18

lø 25. mai.
0
6 12

18

sø 26. mai.
0
6 12

18

ma 27. mai.
0
6 12

18

ti 28. mai.
0
6 12

18

on 29. mai.
0
6 12

18

to 30. mai.
0
6 12

18

fr 31. mai.
0
6 12

23.05

22.05
24.05
26.05
27.05
29.05

23.05
24.05
27.05
29.05
31.05

Aktivitet

Prosjektsammendrag

Inaktiv milepæl

Manuell sammendragsfremheving

Tidsfrist

Deling

Eksterne aktiviteter

Inaktivt sammendrag

Manuelt sammendrag

Fremdrift

Milepæl

Ekstern milepæl

Manuell aktivitet

Bare start

Sammendrag

Inaktiv aktivitet

Bare varighet

Bare slutt
Side 1

18

lø 01. jun.
0
6
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4.3 Styringsdokument
Et styringsdokument er svært nyttig i en prosjektgruppe, da vi her fastslår punkter som er
nyttige for prosjektgruppens arbeid. Vårt styringsdokument er tatt med utgangspunkt i
styringsdokumenter fra tidligere prosjekter. Her settes det punkter vi mener er
hensiktsmessige for vårt prosjekt, som blant annet kontaktinformasjon, nullpunkt og
utvekslingsrutiner av filer.

Da ulike prosjekter har ulike formål anser vi det som fornuftig å tilpasse styringsdokumentet
til de ulike prosjektene. Dette da det er ulikt fokus fra prosjekt til prosjekt som igjen gir ulike
retningslinjer for modelleringen. På bakgrunn av dette har det blitt opprettet et dynamisk pdf
dokument formatert som skjema. På denne måten har vi et standard oppsett, der vi har
mulighet til å forandre gitte tekstbokser for tilpassing av styringsdokumentet.

4.5 Plan for Backup
Tidlig i studieåret aktiverte jeg Synctoy der en bestemt mappe automatisk blir lagret over til
min Dropbox. Mappen jeg har valgt inneholder skolearbeid, og herunder mine prosjekter. På
denne måten får jeg en automatisk backup hver andre time.
Stian G. Jonskås
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Da modellen blir produsert i ArchiCAD sin Teamwork funksjon lagres den automatisk på
serveren. Videre lagrer gruppemedlemmene en lokal kopi, som igjen lagrer seg på Dropbox.
Utover dette lagrer jeg mappen Prosjekter manuelt til en ekstern harddisk. Modellfiller blir
regelmessig lastet opp på Byggeweb. Dette fører til at jeg har kopier av modell, rapport og
andre tilhørende dokumenter lagret på to eksterne lagringskilder, samtidig som det ligger
kopier av modell-filen på server og Byggeweb. På denne måten har jeg sikret meg godt ved å
bruke ulike lagringskilder.

4.6 Fildeling
Under dette prosjektet har fildelingen skjedd ved bruk av Byggeweb og Dropbox, der
Byggeweb i hovedsak er brukt for utveksling av modellfiler, mens Dropbox brukes til
utveksling av felles dokumenter og backup. Basert på erfaringer fra forrige prosjekt er det
bestemt at navngiving av filer varierer etter hvor de skal lastes opp. Filer på Dropbox lagres
med dato i filnavnet, mens filer på Byggeweb lagres uten dato til fordel for revisjon og dato
merknadene vi har tilgang på ved opplasting. Dette fører til en mer ryddig struktur da siste
versjon er den som er synlig på Byggeweb, og vi unngår nedlastning av feil revisjon.

4.7 Underlag
De gitte underlagene for prosjektet bestod av pdf av plan-, snitt- og perspektivtegninger.
Ettersom ArchiCAD har mulighet til å ta inn pdf var dette et alternativ, men dette ville ført til
at manglende mulighet for å snappe til underlaget. Alternativet var å konvertere disse til dwg,
for så å importere underlagene i ArchiCAD. Tidligere har jeg benyttet gratisprogrammet
AideCAD til slike operasjoner, men i dette tilfellet gav det ikke tilfredsstillende resultat. Vi
opplevde at linjer ble skjeve, og skravuren svært unøyaktig.

Stian G. Jonskås
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Vi forsøkte ulike konverteringsprogrammer, men kom frem til at en prøveversjon av Any
PDF to DWG Converter ga best resultat. Her ble skravuren fortsatt unøyaktig, men linjene ble
rette.

Stian G. Jonskås
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Da pdf var konvertert til dwg ble de åpnet i AutoCAD, og skalert til riktig størrelse. Ved
skalering av tegninger er det viktig å ta utgangspunkt i den lengste kjente avstanden. I dette
tilfellet var det lengden på langveggen.

5 ARKModell
Under dette prosjektet har modelleringen i hovedsak foregått i ArchiCAD. Her har jeg
sammen Bakken utarbeidet modellen av fritidsboligen i ArchiCADs Teamwork funksjon.
Etter at modellen av fritidsboligen var ferdigstilt benyttet vi denne videre i våre individuelle
problemstillinger, hvor jeg ønsket å se nærmere på terrengmodellering ved hjelp ArchiCADs
ad-on ArchiTerra. Modelleringen av hytten har vært en grei prosess. Det er blitt lagt ned en
god del arbeid i modellen slik at modellen kan benyttes til visualisering og uttak av
byggesakstegninger etter ønske fra tiltakshaver.

5.1 Teamwork i ArchiCAD
Ettersom vi ønsket å benytte Teamwork for modelleringen av fritodsboligen, må vi sette opp
en Teamwork prosjekt.

Stian G. Jonskås

Side 14

Stian Jonskås

Eksamen 1BIM-K 2013

Muligheten for å opprette et Teamwork prosjekt finner vi under Teamwork fanen i ArchCAD.

Videre velger vi hvilken server vi ønsker å jobbe opp i mot, før vi gir prosjektet et navn og
legger til deltakere i prosjektet.

Stian G. Jonskås

Side 15

Stian Jonskås

Eksamen 1BIM-K 2013

6 Terrengmodell
Terrengmodellen har blitt utarbeidet i ArchiTerra. Denne ad-on er tilgjengelig enkeltstående
eller som en del av ArchiSuite. Som student har vi tilgang på ArchiSuite og dermed
ArchiTerra, men basert på tidligere erfaring vet jeg at import av sosi filer ikke lar seg jeg
gjøre i studentversjonen av ArchiTerra. På bakgrun av dette tok jeg kontakt med Graphisoft
ved Karina Kristiansen for å undersøke muligheten for å låne lisens i prosjektperioden.
Graphisoft var svært behjelpelige og lot meg låne en lisensdongle i prosjektperioden.

Formålet med terrengmodellen i dette prosjektet er å undersøke muligheten for å hente ut
koordinater til utstikking av hjørnene på bygget. Videre ønsker jeg å sette ut koordinater for
plassering av ulike objekter i forbindelse med sanitæranlegget Krogseth utarbeider. Om
tiltaket blir bygd som prosjektert bør en slik koordinatfesting bidra til mindre feilkilder
vedrørende plassering av avløp og lignende i byggeprosessen. Utover dette ønsker jeg å se på
mulighetene for eksport av terrengmodellen for bruk i maskinstyringssystemer i
anleggsmaskiner. Om dette lar seg jeg gjøre bør dette være et positivt bidrag til
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gravearbeidene i byggeprosessen. Stikkeren vil da få et mer overordnet oppsyn under
gravearbeidene, som bidrar til en mer effektiv produksjon.

6.1 Import av SOSI i ArchiTerra
I ArchiTerra er det mulig å importere kartdata ved hjelp av fire ulike filformater.

I dette tilfellet ønsker jeg å benytte funksjonen SOSI import. Vi har mottatt en SOSI fil fra
tiltakshaver Tuverud som skulle inneholde kartdata for den aktuelle tomten. Etter import av
denne filen viser det seg at denne filen inneholder svært lite informasjon. Eneste data jeg får
frem er en linje som markerer det jeg mener er tomtegrensen.

For å være sikker på at dette ikke kommer av brukerfeil under importen av SOSI filen,
benytter jeg Revit sin ad-on Naviate sin funksjon for SOSI import og sammenligner resultater.
Dette er en funksjon jeg har benyttet tidligere i Revit og kjenner til hvordan resultat av import
av en SOSI fil skal se ut. Etter import i Revit får jeg samme resultat.
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Da SOSI filen inneholder for lite informasjon for generering av terreng, kontakter jeg Øyer
kommune for å forhøre meg om muligheten for å motta en SOSI fil med mer informasjon. Da
personen som var ansvarlig for GEO teknisk ikke var tilstede, lot dette seg ikke gjøre innenfor
tidsrammen til dette prosjektet.

Etter samtale med medstudent Bakken fikk jeg oversendt en SOSI fil han har brukt i et annet
prosjekt. Dette fører til at bygget får en fiktiv plassering, men jeg vil få sett på
funksjonaliteten i programmet. Dette har ført til at feltet for GEO-referert nullpunkt i
modellen utgår, da det kun er jeg som forholder meg til disse koordinatene i prosjektet. I
arbeidet med terrengmodellen har benyttet Graphisoft sin Youtube kanal som veiledning da
det her ligger ute filmer vedrørende terrengmodellering i ArchiTerra (Youtube, 2013).

ArchiTerra funksjonene befinner seg i en egen toolbox, der vi blant annet finner funksjonen
for SOSI import.

Etter å ha valgt SOSI import får vi tre valg, hvor jeg velger å importere SOSI til et eget
worksheet. Dette blir som å legge en dwg inn i ArchiCAD for bruk som underlag.
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Videre får jeg browser for å velge fil. SOSI data kommer i to former der det enten er en SOSI
fil med ulike lag for de ulike dataene som eksempelvis terreng, vei og bygg eller det kan være
en fil for hver av dataene. I SOSI filen jeg benytter har jeg en fil for hver datatype.

Jeg har valgt å importere filen med terreng og får opp et nytt vindu hvor jeg huker av hva
slags data jeg ønsker å importere.
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Terrenget blir generert og kommer frem i planvisning på worksheet. Videre ønsker jeg også å
importere filene med vei og vann inn i samme worksheet.

Jeg har nå en planvisning av kartet. Videre setter jeg ut et koordinatobjekt etter tips fra
Graphisoft sin film. Dette koordinatobjektet setter et lokalt origo for å unngå problemer som
følger av modell langt unna origo i ArchiCAD.
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Det er nå klart for import av SOSI fil for generering av terreng.
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Jeg importerer de samme filene som tidligere, og får opp vindu med valgmuligheter for
import av de ulike lagene. Her kan vi huke av for Constraint som gjør at det dannes linje
mellom punktene på valgt lag.

Etter import får jeg en visning av en stor mengde punkter. Før terrenget kan genereres må vi
avgrense området der vi ønsker terreng ved hjelp av Outline i ArchiTerra.
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Punktene markeres og vi kan generere terreng i ArchiTerra ved hjelp av Terrain funksjonen.

6.2 Platå og veier
ArchiTerra har flere ulike verktøy for modellering av terreng, hvor jeg i hovedsak har benyttet
meg av verktøy for utarbeiding av veier og platåer. Det finnes et eget verktøy for modellering
av vei i ArchiTerra, som jeg ønsket å benytte. Dette skulle vise seg å være utfordrende da
dette førte til at ArchiCAD krasjet hver gang. Dette kan komme av at jeg benytter maskin med
for dårlig maskinvare, da ArchiTerra virker forholdsvis tungt å kjøre. Ettersom verktøyet for
vei ikke fungerte, fulgte jeg tips fra Graphisoft og brukte verktøyet Coloured area. Ønsket
veibane merkes med skravur før skravuren og terrenget merkes for så generere vei med
verktøyet Colured area.
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ArchiTerras verktøy for platåer krever som flesteparten av verktøyene i ArchiTerra en skravur
for bearbeiding av terrenget. Jeg ønsker å planere en flate der fritidsboligen vi har modellert
skal plasseres. Jeg benytter funksjonen hotlink i ArchiCAD for å ta inn modellen. Ettersom
jeg har angitt en fiktiv plassering for bygget, velger jeg å endre etasjehøydene i modellen som
skal hotlinkes, slik at de samsvarer med ønsket høyde for plassering i terrenget, utover dette
må det opprettes etasjehøyder i terrengmodellen som svarer til etasjehøyden i ARK modellen.

Videre viser jeg fundamentet i plan og legger på skravur på området hvor jeg ønsker
byggegropen skal plasseres.
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For at byggegropen skal genereres merker jeg skravuren og terrenget, og velger verktøyet for
platå, før jeg foretar valg vedrørende fall, materialer og høyde.

Etter at disse valgene er gjort genereres platået, og det vises 3D.
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6.3 Koordinatfesting
Jeg ønsker å benytte terrengmodellen til koordinatfesting av fundamentet og plassering av
avløp i RIV modellen. Jeg fokuserer i første omgang på koordinatfesting av fundamentet. Her
benytter jeg koordinat objektet som ligger i ArchiCAD og huker av for visning av Z-verdi i
koordinatobjektet, og setter ut koordinater på fundamentene. Verdiene på koordinatene må
legges til verdien på det globale nullpunktet før koordinatene kan brukes videre. Dette kan
gjøres i et regneark fra Excel. Alle koordinatobjektene gis ID Punkt-01, Punkt-02 osv.

Etter samtale med medstudent Geir Boye ønsker jeg å undersøke om koordinatene mine er
korrekte. Dette da Boye også koordinatfester deler av sitt prosjekt, og det er stor differanse
mellom våre resultater. Boye sitt prosjekt befinner seg i Oslo, og mitt i Buskerud. Dette gir
helt klart en differanse i resultatene, men i dette tilfelle ser det ut til at mine koordinater ikke
befinner seg i Norge. Vi tar kontakt med faglærer Magnus Edvardsen for å forhøre oss om det
finnes nettsider vi kan taste inn koordinater og få en visning av lokasjonen. Edvardsen gjør
meg bevist på at ved bestilling av SOSI filer må man spesifisere hvilket koordinatsystem man
ønsker. Ettersom jeg har mottatt SOSI filen fra Bakken er jeg usikker på hvilket
koordinatsystem som er benyttet i SOSI filen. Videre gir Edvardsen tilbakemelding om at
koordinatene ser ut til å være i UTM, og tipser om å bruke nettsiden http://www.norgeskart.no
der vi får visning av koordinatene i UTM. Jeg går inn på nettsiden og finner fram til tomten
hvor bygget skal ligge, før jeg setter ut et punkt i nærheten av hvor jeg har plassert mitt lokale
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nullpunkt. Jeg ser her at koordinatene i min modell stemmer overens med koordinatene i
UTM/Euref89.

Jeg ønsker nå å koordinatfeste deler av sanitæranlegget Krogseth har utarbeidet. Her er det
samme fremgangsmåte som på fundamentene. Det blir merget inn en RIV ifc fil i modellen
som er hotlinket inn i terrengmodellen. Jeg får nå visning av planet på bygget sammen med en
visning av sanitæranlegget.

Stian G. Jonskås

Side 27

Stian Jonskås

Eksamen 1BIM-K 2013

Videre blir det satt ut koordinatobjekter på samme måte som ved fundamentene. Da det er
støpt dekke der avløpsrørene ligger ønsker jeg å koordinatfeste alle sluk og avløp slik at
stikkeren kan stikke ut disse punktene. Dette for å unngå feil under oppmåling.

Disse koordinatobjektene er ikke synlig i 3D visning, noe jeg ønsker. Jeg har derfor forsøkt å
få til en løsning som kan brukes. Jeg tar utgangspunkt i en stålprofil fra ArchiCAD. Jeg ID
merker den tilsvarende et koordinatobjekt eksempelvis Punkt-01, og setter den i senter av
koordinat Punkt-01. Videre blir det lagt til et Property-set med koordinatene til søylen.
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Denne informasjonen må legges inn manuelt, og det er derfor en noe tung prosess. Det bør
være mulig å få til en link som utfører denne jobben, men det er utenfor mitt
kompetanseområde, og innenfor gitte tidsrammer innser jeg at det bli liten tid til å utforske
dette. Det er også blitt opprettet to egne lag for for disse stikningsobjektene. Slik kan vi velge
å eksportere ifc med stikningsdata for bygg eller VA. Etter stikningsobjektene er satt ut får vi
terrengmodell med påler.

I Solibri kan vi merke en påle og under egndefinert Property-set finner vi koordinatene jeg har
lagt inn.
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Denne inormasjonen bør det også være mulig å finne igjen i nettbrettbaserte apper. Etter
samtale med Kristian Fallrø hos Rendra fikk jeg bekreftet dette da all informasjon som vi kan
hente ut i Solibri vil være mulig å hente ut i Rendra. På denne måten kan vi ha
terrengmodellen med oss på nettbrett ut på byggeplassen og hente ut informasjon fra
stikningsplanen til bygg og VA.

6.4 BIM og maskinstyring
I løpet av prosjektperioden har jeg vært i kontakt med ulike aktører for informasjon om
maskinstyring av anleggsmaskiner. Her ser jeg et stort potensiale i bruk av BIM og
terrengmodeller. Jeg har vært i kontakt med Stig Johansen prosjektleder BIM i Skanska der
han viser til svært gode erfaringer med terrengmodeller. Skanska gjennomførte et såkalt full
BIM prosjekt på KBS senteret i Trondheim. Her utarbeidet de terrengmodell i ArchiTerra som
ble bearbeidet til Landxml fil for bruk i maskinstyring. Det ble utarbeidet graveplaner for
eksempelvis fundamenter og rørstikningsplan. Dette førte til at stikningsingeniøren fikk et
mer overordnet oppsyn i byggegropa, og maskinførerne fikk jobbe mer selvstendig og
effektivt. Under følger et sitat fra stikningsingeniør i Skanska Survey i Trondheim som
beskriver utbytte av slik bruk av BIM

Det vi har samarbeidet om er å få graveplan over fra papir til xml og inn på maskinstyring i
gravemaskina. Uten samarbeidet med BIM måtte jeg ha gjort dette manuelt med å tegne i
GEO med mål og avstander fra akser i papirtegninga. For prosjektet jeg er på, KBS, ser jeg
for meg at dette ville tatt 1 - 2 uker + alle revisjoner i etterkant.. I og for seg greit nok det,
men jeg har ingen kontroll på at produktet blir korrekt.

For å danne meg et bedre innblikk i bruk av maskinstyring tok jeg kontakt med Lars Andre
Rue i Ringebu Graveservice. Rue er leid inn på flere av Veidekkes prosjekter og har god
erfaring med bruk av maskinstyring i sitt arbeid. Han bekrefter uttalelsene fra Johansen og
viser til en mer selvstendig og effektiv arbeidshverdag. Behovet for stikningsingeniør er
redusert, noe som er kostnadsbesparende for firma.
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Rue er på dette tidspunkt med på et av Veidekkes vegprosjekter. Etter samtale med Rue fikk
jeg avtalt et møte for å se bruk av maskinstyring i praksis.

Inne i hytta på gravemaskinen finner vi en skjerm som er koblet opp mot brakkeriggen
gjennom et modem. Slik kan det sendes filer fortløpende over til gravemaskinen.
Maskinføreren har tilgang på en liste med filer som inneholder terrengdata.

Det velges riktig fil og grøfter, fundamenter etc markeres på skjermen ved hjelp av linjer og
flater.

Maskinføreren får også en angitt høyde på skuff over terreng og avstander til

eksempelvis et fundament i en byggegrop.
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Under ser vi skuffen på gravemaskinen plassert nede på asfalt og høydeindikatoren på
maskinstyringen. Vi ser her et avvik på 1 cm.

I løpet av prosjektperioden hadde jeg et mål om å utarbeide en Landxml fil ut ifra
terrengmodellen i ArchiTerra. På bakgrunn av dette tok jeg kontakt med Scanlaser som er
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leverandør av maskinstyringssystemer. Her har jeg hatt en dialog med Jon Bråten for mer
informasjon om filformat og krav til terrengmodellen slik at den kan brukes opp mot
maskinstyring. Maskinstyringsenheten leser flere ulike filformater dom blant annet Landxml,
dwg og dxf. Dwg og dxf er begge filformater de fleste programmer brukt i BIM støtter. Disse
to filformatene består av geometri i form av linjer og punkter noe jeg fikk forståelse for at
ikke er optimalt i bruk med maskinstyring. Landxml er filformatet som oftest brukes i
maskinstyring. Dett er et åpent filformat på lik linje med ifc. For at vi skal få ut en Landxml
fil fra terrengmodeller fra ArchiTerra må på nåværende tidspunkt gå via andre programmer
som eksempelvis Bentley MicroStation og Autodesk AutoCAD Civil 3D. Jeg har gått veien
om Autodesk sitt program da jeg har tilgang på dette som student.

Når terrengmodellen er ferdig utarbeidet eksporteres den ut som en 3D dwg fra ArchiCAD før
denne åpnes i Civil 3D.
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For at vi skal få mulighet til eksportere terrengmodellen Landxml må vi legge til en Surface
på modellen. Jeg merker modellen og benytter verktøyet Create Surface.

Det er nå lagt en overflate på modellen og vi kan eksportere ut en Landxml fil.

Etter at Landxml filen er eksportert kan man ved hjelp av en simulator sikre at filen
inneholder riktig informasjon for maskinstyringssystemet. Denne simulatoren viser samme
skjermbilder og informasjon som maskinstyringsenheten. I samtaler med Bråten i Scanlaser
undersøkte jeg muligheten for tilgang til en slik simulator. Dette ønsket de å være behjelpelig
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med, men etter flere mislykkede forsøk på oversending av filen er denne ikke mottatt, og en
kvalitetssikring av filen blir vanskelig.

7 Samhandling og koordinering
Samhandlingen og koordineringen har vært god under dette prosjektet noe jeg mener er helt
nødvendig for et godt resultat. Vi har utført sammenstillingsmøter hvor det har vært lite
problemer. Etter andre sammenstillingsmøte var modellene tilfredsstillende, og tredje
planlagte sammenstilling utgikk. Modeller har blitt utvekslet innad i prosjektgruppen for bruk
i deltakernes problemstilling.

Som et ledd i informasjonsdeling ut mot ulike aktører vi har hatt kontakt med i løpet av
prosjektet er det blitt opprettet en hjemmeside for prosjektgruppen. Her finner vi blabt annet
en overordnet logg over arbeidet som er gjort i løpet av prosjektet, samt linker for
nedlastinger av ulike modeller. (http://fokhus.net/)

8 IFC
Filformatet ifc er helt nødvendig i prosjektering med BIM der ulike modeller blir utarbeidet
på ulike plattformer. I dette prosjektet har jeg benyttet ifc for eksport av to terrengmodeller.
Filene inneholder terreng med byggegrop og påler som angir plassering av fundamenter eller
sanitæranlegget i prosjektet. Ifc filene inneholder egendefinerte Property-set med informasjon
om plassering av pålene i et UTM/Euref89 koordinatsystem. Formålet med disse ifc filene er
informasjonsuttak ved hjelp av nettbrett baserte applikasjoner, som er hendige i bruk på en
byggeplass.
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9 Tegninger og lister
I løpet av eksamensprosjektet er det utarbeidet lite papirbaserte tegninger. Dette da tema for
prosjektet er vinklet mot digital informasjonsflyt på byggeplassen. På bakgrunn av dette er det
utarbeidet stikningsplan av byggegropa med koordinater for plassering av fundament og
sanitæranlegget. Utover dette er det tatt ut en liste over koordinatene fra ArchiCAD.
Koordinatene

i

ArchiCAD

er

definert

med

avstander

til

prosjektorigo

i

modelleringsprogrammet. Det var derfor nødvendig med omregning i Excel for uttak av
UTM/Euref89 koordinater. Stikningsplanen sammen med koordinatlisten er ment som et
supplement til ifc filene.

10 Oppsummering
BIM på byggeplass har vært et nyttig og interessant tema for eksamensprosjektet. Da temaet var nytt
for meg har læringskurven vært bratt, og jeg har blitt kjent med flere nye aspekter ved BIM som
verktøy. Gjennom samtaler med aktuelle aktører er det tydelig at tematikken er dagsaktuell, og
interessen er stor for denne forholdsvis nye måten å benytte BIM. Oppgavens problemstilling er som
følger:

Hvordan kan en terrengmodell ha nytteverdi i produksjonsfasen i en byggeprosess?

Nytteverdien av BIM på byggeplass er stor, både når det gjelder kostnadsbesparing og
tidseffektivisering av byggeprosessen. Dette fremkommer blant annet gjennom koordinatfesting,
maskinstyring og informasjonsflyt. Fritidsboligens terrengmodell er utarbeidet i ArchiTerra hvor det er
satt koordinater til utsikking av hjørner på det aktuelle byggeprosjektet. Gjennom en slik
koordinatfesting unngår vi flere feilkilder i løpet av byggeprosessen, slik som ved plassering av avløp
og lignende.

BIM på byggeplass bidrar videre til kvalitetssikring og umiddelbar tilgang på informasjon ved bruk av
nettbrett med oppdatert modell av bygg og byggeplass. Gjennom bruk av terrengmodell i
maskinstyringssystem i anleggsmaskiner vil prosessen effektiviseres, da arbeidet visualiseres for
maskinføreren. Ettersom det allerede stilles krav til terrengmodell i flere prosjekter, ligger det her et
stort potensial i bruk av BIM som prosjekteringsverktøy
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11 Kildehenvisning
Youtube (2013). BIM med ArchiCAD: SOSI planvisning. Publisert 12.03.2013 fra:
http://www.youtube.com/watch?v=PrEf6NsefBo

Stig Johansen, Prosjektleder BIM, Skanska Norge AS
Fra BIM modeller til stikningsdata og maskinstyring

12 Takk til
Prosjektgruppen FokHus ved David Bakken, Vidar Amundø, Kenneth Krogseth og Marius
Hem for godt samarbeid. Medstudenter Geir Boye og Kristian Lundteigen for informasjon om
stikning ag anlegg. Stig Johansen i Skanska for hyggelig og informativ samtale vedrørende
tema BIM og maskinstyring. Jon Bråten for informasjon vedrørende maskinstyringssystemer.
Lars Andre Rue for hyggelig besøk på byggeplass med demonstrasjon av maskinstyring.
Faglærere Ingolf Sundfør, Harald Selvær, Magnus Edvardsen og Lars Dagalid for bistand og
veileding. Sist men ikke minst samboer Ida Elisabeth Myrene for korrketur.

13 Egenvurdering
A. Den skriftlige planleggingen er jeg godt fornøyd med. I bunn ligger et godt
styringsdokument som gir rammer for arbeidet gjennom prosjektet. Det har blitt
utarbeidet en tydelig fremdriftsplan som har vært benyttet under prosjektarbeidet. Jeg
har hatt en ryddig og fornuftig backupplan, som jeg mener er godt dokumentert.
Kommunikasjonen i gruppen har vært svært god. Vi har brukt ulike
kommunikasjonsmidler aktivt gjennom hele prosjektet, for å legge til rette for godt
samarbeid. Vi har hjulpet hverandre innad i gruppen på best mulig måte, samtidig som
jeg har forsøkt å bistå andre på best mulig måte gjennom prosjektperioden.
B. Da jeg ikke mottok simulator for verifisering av Landxml filen har det blitt vanskelig å
undersøke om filen egner seg i maskinstyring. Koordinat uttaket er blitt kvalitetssikret
ved hjelp av Norgeskart.no. Uttak av mengder baserer på koordinatfestingen gjort i
modellen. Denne er bearbeidet og kontrollert. Sammenstillinger er utført på ulike
tidspunkter i prosjektet, og det er utarbeidet rapporter fra disse. Kreativitet og testing
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har vært svært aktuelt i prosjektet, da jeg har fokusert på både program og tema
utenfor mitt kompetanseområde.
C. Jeg mener jeg har utarbeidet en god rapport som belyser oppgavens tema. Jeg har
reflektert over valgene mine underveis i rapporten, og stilt meg kritisk til valgene som
er tatt. Problemstillingen mener jeg er besvart da jeg har beskrevet ulik bruk av
terrengmodeller i produksjonsfasen.
Egenvurderingen er en kritisk evaluering av arbeidet som er lagt ned i prosjektet.
Leveringer er gjort innenfor gitte tidsrammer.

D. Fremføringen av dette prosjektet tror jeg skal gå bra. Det vil nok bli en noe annerledes
opplevelse enn tidligere da settingen er annerledes enn på tidligere prosjekter.

E. Modellen av fritidsboligen er jeg godt fornøyd med. Samarbeidet med Bakken har
vært godt og resultatet har blitt en modell jeg håper tiltakshaver Tuverud også kan ha
nytte av. Terrengmodellen som er utarbeidet kunne vært bedre. Da dette var et nytt
program blir ikke resultatet av veldig høy kvalitet. Til gjengjeld har jeg hatt mye
lærdom av arbeidet med modellen.

14 Vedlegg
Stikningsplan
Koordinatliste
Styringsdokument FokHus
Møteinnkalling
Møtereferat
Artikkel: FRA BIM MODELLER TIL STIKNINGSDATA OG MASKINSTYRING.

Stian G. Jonskås

Side 38

X= 8,609
Y= 8,070
Z= 24,489
X= 2,613
Y= 6,469
Z= 24,489

X= 8,609
Y= 6,469
Z= 24,489

X= 3,915
Y= 6,066

X= 14,316
Y= 8,070
Z= 24,489

X= 16,814
Y= 8,070
Z= 24,489
X= 16,890
Y= 6,469
Z= 24,489

X= 17,213
Y= 5,175

X= 3,256
Y= 5,582

X= 20,047
Y= 5,803

X= 18,217
Y= 5,776

X= 23,013
Y= 6,469
Z= 24,489

X= 20,089
Y= 4,730
X= 18,022
Y= 4,347

X= 3,686
Y= 2,450
X= 18,271
Y= 0,446

X= 2,613
Y= 0,067
Z= 24,489

X= 8,609
Y= 0,067
Z= 24,489
X= 8,609
Y= -1,728
Z= 24,489

X= 23,013
Y= 0,067
Z= 24,489

X= 16,814
Y= 0,067
Z= 24,489
X= 16,814
Y= -1,728
Z= 24,489

X= 8,609
Y= -3,184
Z= 24,489

X= 20,210
Y= -3,184
Z= 24,489

Prosjekt:

Stian Jonskås-Eksamen 1BIM-K 2013
Tema:

BIM på byggeplass
Prosjekterende:

FokHus
Gustav Jensens gate 2
0461 Oslo

Tlf. 41 14 03 52
Epost. stianjonskaas@gmail.com
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Dato:

Tegning:

Målestokk:

Stikningsplan

1:100

30.05.2013

Tegningsnr.:

A21-001

LISTE
KOORDINATER

UTM/Euref89

ID

X

Y

Høyde (Z)

Global X

Global Y

X UTM/Euref89

Y UTM/Euref89

Avløp 1

3,915

6,066

24,489

549500

6616930

549503,915

6616936,066

Avløp 2

18,217

5,776

24,489

549500

6616930

549518,217

6616935,776

Avløp 3

20,089

4,73

24,489

549500

6616930

549520,089

6616934,73

Avløp 4

18,271

0,446

24,489

549500

6616930

549518,271

6616930,446

Avløp 5

3,686

2,45

24,489

549500

6616930

549503,686

6616932,45

Lufting avløp

18,022

4,347

24,489

549500

6616930

549518,022

6616934,347

Punkt-01

2,613

6,469

24,489

549500

6616930

549502,613

6616936,469

Punkt-02

8,609

6,469

24,489

549500

6616930

549508,609

6616936,469

Punkt-03

8,609

8,07

24,489

549500

6616930

549508,609

6616938,07

Punkt-04

14,316

8,07

24,489

549500

6616930

549514,316

6616938,07

Punkt-05

16,814

8,07

24,489

549500

6616930

549516,814

6616938,07

Punkt-06

16,89

6,469

24,489

549500

6616930

549516,89

6616936,469

Punkt-07

23,013

6,469

24,489

549500

6616930

549523,013

6616936,469

Punkt-08

23,013

0,067

24,489

549500

6616930

549523,013

6616930,067

Punkt-09

16,814

0,067

24,489

549500

6616930

549516,814

6616930,067

Punkt-10

16,814

-1,728

24,489

549500

6616930

549516,814

6616928,272

Punkt-11

20,21

-3,184

24,489

549500

6616930

549520,21

6616926,816

Punkt-12

8,609

-3,184

24,489

549500

6616930

549508,609

6616926,816

Punkt-13

8,609

-1,728

24,489

549500

6616930

549508,609

6616928,272

Punkt-14

8,609

0,067

24,489

549500

6616930

549508,609

6616930,067

Punkt-15

2,613

0,067

24,489

549500

6616930

549502,613

6616930,067

Sluk 1

3,256

5,582

24,489

549500

6616930

549503,256

6616935,582

Sluk 2

17,213

5,175

24,489

549500

6616930

549517,213

6616935,175

Sluk 3

20,047

5,803

24,489

549500

6616930

549520,047

6616935,803

Styringsdokument

FokHus, Eksamens hytte
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____________________________________
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Tiltakshaver:
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______________________________
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______________________________
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______________________________
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______________________________

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

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

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

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

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

*Se fremdriftsplan for mer spesifikk leveranse og tidspunkter. ALLE avvik skal dokumenteres og loggføres i
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Fag og fagnavn:
Fagnavn:
Medlemmer:

ARK –

RIV-

RIE-

FokHus ARK

FokHus RIV

FokHus RIE

David Bakken

Kenneth Krogseth

Marius Hem

Stian Jonskås

Hovedplattform:

ArchiCAD

RIB-

LARK –

FokHus RIB

FokHus LARK

David Bakken

Stian Jonskås

Vidar Amundø

MagiCAD Revit

MagiCAD AutoCAD

ArchiCAD

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

Fagfelt

Navn

Ansvarsområde Mail

Skype-ID

Telefonnr.

RIE-

Marius Hem

Elektro

mariusahem@gmail.com

mariusahem

93227808

RIV-

Kenneth Krogseth

VVS

kenneth.krogseth@gmail.com

kennethkrogseth

92630025

ARK/RIB-

David Bakken

Bygg

dhbakken@gmail.com

dhbakken

91522812

ARK-

Stian Jonskås

Bygg

stianjonskaas@hotmail.com

stian.g.jonskas

41140352

ARK-

Vidar Amundø

Bygg

vidamund@gmail.com

vidamund

97197687

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

(*.dwg)
Filformat:_____________________________________

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

X
Y
Z

10 000

10 000
770 000

GEO referert prosjekt origo skal ligge:
X
Y
Z

770 000

Koordinatene er oppgitt i mm.

Etasje- og romoppsett:
Etasje navn:

Etg. høyde

Lokal kotehøyde

Himlingshøyde*

Geo. høyde

2. Etasje

-

-

-

772 687

1. Etasje

2687

4867

2425

770 000

U. Etasje

2180

2180

1888

767 820

Hav

0

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

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

Solibri

Revit

8.1

2014

Tekla
BIMsight

AutoCAD

1.7.1

2013

8.1.0.51

Archicad

DDS

16.0.0

8.0

3487

13/6-2012

Filer og filformater:
Egenskap
Filformat

Åpen BIM
(*.ifc) 2x3

Prosjektfil

Rapportnotat

(*pln)

(.*dok)

(.*dwg) & (.*rvt)

(.*xls)

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

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

Tekla

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

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

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

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

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


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

Status



X

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

Kommentarer:

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

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


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

Status



X

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

Kommentarer:

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


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

Status



X

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

Kommentarer:

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


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

Status



X

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

Kommentarer:

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


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

Status



X

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

Kommentarer:

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

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

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

Med vennlig hilsen
Kenneth Krogseth

Møtereferat
FokHus
5.22.2013
Møte innkalt av:

Kenneth Krogseth

Møtetype

Oppstart

Møteleder

Vidar Amundø

Møtereferent

Kenneth Krogseth

Fraværende

0

Deltakere

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

Gjennomgang av Styringsdokument
13.10-13.30

Marius Hem

Diskusjon

Gjennomgang og endringer av styringsdokumentet.

Konklusjoner

Gjennomgang av Styringsdokument.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Fremdriftsplan
13.30 – 13.50
Diskusjon

David Bakken
Gjennomgang og endringer av felles fremdriftsplan.

Konklusjoner

Ferdigstilt fremdriftsplan.

Gjøremål

Arbeidsoppgaver
13.50 – 14.10

Stian Jonskås

Diskusjon

Diskutert arbeidsoppgaver.

Konklusjoner

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

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

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

Hver enkelt person

2013.05.23
kl:13.00

Møtereferat
Tidspunkt for neste møte
14.00 -15.10

David Bakken

Diskusjon

Satt opp tidspunkter for neste møter i den felles fremdriftsplanen.

Konklusjoner

Satt opp tidspunkter for neste møter i den felles fremdriftsplanen.

Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

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

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

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

Med vennlig hilsen
Kenneth Krogseth

Møtereferat FokHus
FokHus
5.27.2013

Sammenstillingsmøte

Møte innkalt av:

Kenneth Krogseth

Møtetype

Sammenstilling ARK-RIE-RIV

Møteleder

-

Protokollfører

-

Fraværende

Marius Hem var med på Skype.

Deltakere

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

Sammenstilling
1 t – 1,5t
Diskusjon

Sammenstilling av foreløpig modell.

Konklusjoner

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

Det ble også laget BCF rapporter.
Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Flytting av downlight. RIE-ARK (BCF)

Marius Hem

28.05.2013

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

Kenneth Krogseth

28.05.2013

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer
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FRA BIM MODELLER TIL STIKNINGSDATA OG MASKINSTYRING.

Av:Stig Johansen, Prosjektleder BIM, Skanska Norge AS avd Teknikk

BIM blir mer og mer brukt på byggeprosjekt i dag og har et enormt potensial.
De største ambisjonen ved bruk av BIM har vært sentrert på byggekonstruksjoner og har
hatt lite fokus på terreng og bearbeiding av grunnforholdet til selve konstruksjonen. Det
har vært et skille der som om det var to vidt forskjellige tema vi har snakket om.
Hva om vi kombinerte disse to og utnyttet potensialet av BIM modellene som underlag for
tilrettelegging og utgravinger av selve BIM-prosjektet.
KBS senteret i Trondheim prosjekteres i full
BIM av alle aktører.
Arkitekt, Rib, Prefab, Vvs & El leverer solide
gode koordinerte BIM modeller som resulterer i
videre bruk av BIM i praksis utover det som er
vanlig i dag på prosjekt.

På KBS senteret i Trondheim har vi brukt
BIM modellene helt ut til praktisk bruk i
byggegropa, ved at vi har laget digitale
maskinstyringsdata til gravemaskin ut fra
3D/BIM terreng og RIB modellen. Slik
kan graventreprenør bare laste inn filene
som blir produsert rett inn i maskinen og
grave etter en dataskjerm.

BIM avdelingen i Skanska Norge AS gjorde en
tett workshop med Skanska Survey i Trondheim
der målsettingen var å kunne utnytte BIM
modellen fra RIB til maskinstyring &
stikningsdata. Resultatet av prosjektet ble
vellykket!
Oppmålt terreng av Survey med riktige
koordinat i Euref 89 NTM ble skaffet til veie og
siste oppdaterte IFC BIM modellen og graveplan
fra RIB (Aas-Jakobsen Trondheim AS)
Verktøyene vi bruker til å sammenstille modeller og lage grunnlag for maskinstyringsdata er:
ArchiCad 14 + ArchiTerra og Microstation In Roads+SBG Geo for xml eksport.
Terrengfilen ligger hele tiden som en aktiv fil og blir fortløpende oppdatert av nye IFC Rib
modeller og graveplan.
IFC filen fra Rib ligger på egen import fil
som blir oppdatert ved at modellen selv
føler på hvilke objekter som er endret og
nye objekter som er eventuelt kommet til.
Denne modellen er så linket inn i
terrengfilen og vil automatisk oppdatere seg
etter som moderfilen til fundamentsmodellen endrer seg. Med terrengverktøyet
ArchiTerra i Archicad kan man da raskt lage
og redigere byggegroper, platåer med rett
fall, graveskråninger etc. alle data om
mengder blir også automatisk oppdatert og
alle graver har unik ID slik at man lett kan
henvise til hvilken utgraving/tilfylling det gjelder.
Ved at vi bruker IfC BIM modell fra
RIB har vi muligheter til å
kvalitetssikre utgravingene vi gjør på
høyde og geometri, samt
sidemannskontroll på at graveplan
stemmer med modell. Man har også
kontroll på masser som skal bortgraves
og eventuelt tilfylling.
Vi eksporterer og 3D virtuelle
modeller ut fra underlaget slik at
graveentreprenører og
stikningsingeniørene kan bevege seg
rundt og kikke på underlaget som er
levert dem.

Denne metoden bruker vi også på drensplan,
rørstikningsplan og gulvstøpeplan på KBS.
Vi har også større kontroll og kan løse
situasjoner som kan oppstå veldig kjapt som
feks usikkerhet med plasseringer av kummer,
sluker etc, med at vi sitter med en aktiv
modell på pc og har direkte kontakt med
stikningsingeniøren ut i byggegropa. Via
koordinater ser vi hvor han er og hvor vi skal
plassere det som er i riktig x,y og z
koordinat.
Denne metoden gjør det raskt og sikkert å skaffe, revidere og oppdatere data for
maskinstyring da vi bruker aktivt BIM modellene som gjelder for prosjektet til underlag.
Data til gravemsakin fra terreng kan leveres samme dag som det importeres til pc.
Muligheten åpner seg også videre i prosjektet med å bruke modellen til å ta ut utsparinger og
viktig utmålingspunkt direkte fra BIM modellene og eksportere de som digitale
oppmålingsdata.
Dette vil tvinge fram rett koordinering fra oppstart i prosjekt med tanke på rett kartunderlag
og riktige koordinerte BIM modeller i faktiske plasseringer.
Sitat fra stikningsingeniør i Skanska Survey i Trondheim:
•

For det første, og på en litt spøkefull måte, så har samarbeidet med BIM spara meg
for sinnsykt mye arbeid!

•

Det vi har samarbeidet om er å få graveplan over fra papir til xml og inn på
maskinstyring i gravemaskina. Uten samarbeidet med BIM måtte jeg ha gjort dette
manuelt med å tegne i GEO med mål og avstander fra akser i papirtegninga. For
prosjektet jeg er på, KBS, ser jeg for meg at dette ville tatt 1 - 2 uker + alle revisjoner
i etterkant.. I og for seg greit nok det, men jeg har ingen kontroll på at produktet blir
korrekt.

•

Ved å bruke BIM-modellen kan vi lage ei avstøpning av underkanten på bygget og
legge på avstander fra fundament og graveskråninger. Ut i fra disse to modellene kan
det så lages en walktrough-fil hvor man kan "fly" gjennom modellen og se at ting er
korrekt. Dette hadde vi ikke muligheter til før. Da ble eventuelle feil oppdaga i det
betong-folka skal sette forskaling i grøfta og de ikke har nok plass.
Rune Haugen
Stikningsingeniør Skanska Survey

