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

Tidsfrister:
• Fremdriftsplan + kort prosjektbeskrivelse (levert på papir og på Fronter) –
Tidsfrist: Torsdag 23.mai kl.15:00
• Rapport, samt tegninger/modeller skal leveres i papirform og på Fronter.
Rapport leveres i PDF og på papir (i 2 eksemplarer). Modellfilene leveres i eget
format (fx PLN, RVT, SMC, IFC osv) inni en zippa pakke: ”ditt navn – Eksamen
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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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Prosjektbeskrivelse
I denne eksamensoppgaven har jeg valgt temaet «BIM på byggeplassen», og da med tanke på å
jobbe oppimot en automatisert produksjonslinje. Jeg ønsker å jobbe med dette temaet siden det er
relevant for meg i arbeidslivet som nyansatt i Isolaft, der jeg kommer til å jobbe oppimot deres
produksjonslinje.
Til denne eksamensoppgaven har vi opprettet prosjektgruppen FokHus, som består av tre studenter
fra BIM-K og to studenter fra BIM-I. Deltakerne fra BIM-K er David Bakken, Stian Jonskås og meg selv
Vidar Amundø. Vi vil modellere opp modeller av hytten til ønsket formål, og vi vil også se på
terrenget til den aktuelle eiendommen. Deltakerne fra BIM-I er Marius Hem og Kenneth Krogseth,
som vil utarbeide en VVS-modell og en EL-modell.
Underlagene er innhentet fra en tidligere student ved Fagskolen i Oslo, Roger Tuverud. I løpet av
eksamensperioden kommer FokHus til å ha en løpende dialog med Roger slik at han kan få
muligheten til å benytte seg av de modellene og tegninger vi utarbeider. Bygget som skal modelleres
er en fritidseiendom bestående av en underetasje med et teknisk rom, en hovedetasje og en hems.
Hovedetasjen vil bli delt opp til to boenheter, der en liten del av etasjen er fraskilt resten, og har eget
kjøkken og bad. Med å gjøre dette får tiltakshaveren et større bruksområde av bygget, og får
muligheten til å leie ut den ene delen av hytten. Etter møtet med tiltakshaveren er det bestilt sosi-fil
og dwg-fil til den aktuelle tomten.
Jeg kommer til å benytte meg av ArchiCAD som modelleringsverktøy. Jeg kommer også til å benytte
meg av ArchiCADs tilleggsapplikasjon ArchiLog for å generere laftestokker av hytten. Videre kommer
jeg til å bearbeide laftestokkene, og utarbeide en CNC-fil som går gjennom Isolaft sin automatiserte
produksjonslinje. Jeg kommer også til å se på muligheten for og 3D-visualisere arbeidstegningene
knyttet opp mot produksjonen.

Problemstilling
Hvordan bruke BIM oppimot Isolaft sin automatiserte produksjonslinje?
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Sammendrag
I dette prosjektet har jeg gått inn i et samarbeid med fire andre studenter fra BIM-studiet, og
sammen danner vi prosjektgruppen FokHus. FokHus består av tre studenter fra BIM-K og to
studenter fra BIM-i. Fra BIM-K er deltagerene David Bakken, Stian G Jonskås og meg selv Vidar
Amundø, fra BIM- I er deltageren Kenneth Krogseth og Marius Hem.
I prosjektperioden opprettet også FokHus en egen hjemmeside, fokhus.net, der vi hadde en slags
blogg der vi la ut informasjon om hva vi jobbet med. På denne hjemmesiden la vi også ut IFC-filer,
BIMx modeller og objekter som ble brukt under eksamen.
I dette prosjektet valgte FokHus å benytte seg av underlagene fra hytten til Roger Tuverud, der vi
kommer til å utarbeide modeller knyttet til fagfeltene ARK, RIB, RIV og RIE. Modellene fra de
forskjellige yrkesgruppene ble jevnlig sammenstilt under sammenstillingsmøter gjennom
eksamensperioden.
I denne prosjektrapporten tar jeg for meg modelleringen av hytta utført i laft, der jeg benyttet meg
av ArchiCAD og ArchiCADs tilleggsapplikasjon ArchiLog for å utarbeide modellen. Rapporten beskriver
hele prosessen om hvordan jeg gikk fram for å modellere hytta. Fra jeg importerte DWG-underlagene
ved hjelp av Xref, helt til modellen blir generert om til laftestokker og jeg eksporterer ut en CNCbeskrivelse opp til produksjonen. Jeg forklarer hvordan jeg tilpasser hytta for å kunne sammenstille
modellen min med modellen fra RIV og RIE. Jeg viser også hvordan jeg tar ut mengdebeskrivelse av
bygningsdelene til laftekassa og hvordan jeg får ut arbeidstegninger av modellen.
Resultatet av dette prosjektet ble som jeg ønsket, og jeg har opparbeidet meg en bredere
kompetanse ved bruken av ArchiCAD og ArchiLog.
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Oppstart på eksamen
Onsdag 22. Mai klokken 08:00 fikk vi utlevert eksamensoppgavene, og vi gikk gjennom de temaene vi
kunne velge mellom i fellesskap i klasserommet. Etter gjennomgangen diskuterte vi rundt de
temaene og underlagene vi hadde å velge mellom. Etter en kort pause der vi diskuterte litt rundt
teamene vi hadde å velge mellom, så braket det løst med eksamen.

Prosjektgruppen
Etter gjennomgangen av eksamensoppgaven bestemte vi oss for å opprette en tverrfaglig
prosjektgruppe, og med dette ble FokHus stiftet. FokHus består av totalt fem studenter, tre fra BIM-K
og to fra BIM-I. Deltakerne fra BIM-K er David Bakken, Stian Jonskås og meg selv Vidar Amundø.
Deltakerne fra BIM-I er Kenneth Krogseth og Marius Hem.
Etter vi hadde diskutert litt frem og tilbake over underlagene vi hadde å velge mellom, bestemte vi
oss for å benytte oss av underlagene til hytten til Roger Tuverud i dette prosjektet.

Oppstartsmøte
Etter FokHus hadde bestemt seg for hvilke underlag vi skal basere eksamen på ble det sendt ut en
møteinnkalling til oppstartsmøte. Agendaen på dette møtet var å utarbeide et styringsdokument vi
skulle rette oss etter i eksamensperioden og utarbeide en felles fremdriftsplan. Vi ville også diskutere
rundt hvilke tema og problemstilling gruppemedlemmene så for seg at de ønsket å jobbe med.
Styringsdokument
Styringsdokumentet vi utarbeidet baserer seg på et styringsdokument fra et tidligere prosjekt på
BIM-linjen ved Fagskolen, som igjen baserer seg på «Boligprodusentenes BIM-manual».

I forkant av prosjektet laget David et dynamisk
dokument i Adobe, som vi med enkelhet kunne føre
inn informasjon knyttet til dette prosjektet. Med å lage
et dynamisk dokument kan alle gruppemedlemmene ta
det med seg i fremtidige prosjekter.
Noen av punktene styringsdokumentet tar for seg er
de forskjellige grupperollene innad gruppen, og hvilke
ansvarsområder hvert enkelt gruppemedlem har. Det
er også beskrevet hvor bygget skal plasseres i forhold
til x, y og z retning, og etasjehøydene er fastsatt. Det er
også et avsnitt om hvilke programversjon som skal
benyttes, og hvordan filer skal bli navngitt.

(styringsdokumentet kan sees i sin helhet under vedlegg)
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Fremdriftsplan
Under oppstartsmøtet ble det også opprettet en felles fremdriftsplan som FokHus skal rette seg etter
under arbeidet i eksamensperioden.

Denne fremdriftsplanen tar for seg når det skal være møter, sammenstillinger og når hver
yrkesgruppe skal være ferdig med arbeidet sitt. Ut ifra denne fremdriftsplanen ble det også lagt til
individuelle punkter til hvert gruppemedlem. Disse punktene fungerte som en individuell
fremdriftsplan som hvert enkelt gruppemedlem måtte følge selv.
(Felles og individuell fremdriftsplan kan sees i sin helhet under vedlegg)
fokhus.net
For prosjektgruppen blir det også opprettet en hjemmeside dedikert til eksamen, der det ligger
informasjon om hvert enkelt gruppemedlem. Hjemmesiden vil også fungere som en «blogg» der vi
legger ut hva som blir jobbet med til en hver tid. Vi vil også legge ut de forskjellige modellene fra hver
yrkesgruppe, samt annet prosjektmateriell som er relevant for eksamen.
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Plan for backup og fildeling av prosjektmateriale
Enten man jobber individuelt eller jobber i en gruppe er det viktig med en god plan for å sikre det
arbeidet man gjør, slik ikke noen filer kan gå tapt.

Felles backup og fildeling
I dette prosjektet skjer all fildeling via Byggeweb og Dropbox. Byggeweb er et webhotel hvor vi fikk
opprettet en prosjektmappe til å bruke gjennom eksamensperioden.

Her ble prosjektmappa FIO Fokus (skulle egentlig være
FokHus) opprettet. I denne mappestrukturen fikk hvert
fagfelt tildelt en egen mappe dedikert til deres filer. I dette
eksamensprosjektet brukte vi Byggeweb som hovedkilde for
deling av prosjektmateriell, der de nyeste filene fra hvert
fagfelt skulle ligge.

I tillegg til Byggeweb brukte vi Dropbox
for fildeling i prosjektperioden. Dropbox
ble brukt for og raskt kunne dele filer
andre på gruppa trengte, og for å dele
bilder og slike filer.
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Individuell backup
For å sikre at ikke noe av prosjektmaterialet i forbindelse med eksamen kan gå tapt har jeg en
automatisk backupordning, som sender hele eksamensmappa til to forskjellige lagringskilder.
Til denne backupen bruker jeg synkroniseringsprogrammet SyncToy. Med dette programmet kan jeg
velge de mappene jeg ønsker å synkronisere, og til hvilke lagringskilder jeg ønsker. For og få
backupen til å gå automatisk kombinerer jeg SyncToy og oppgaveplanleggeren til Windows. Når jeg
bruker oppgaveplanleggeren kjører jeg en planlagt oppgave oppimot SyncToy hver time, fra og med
08:15 på morgenen. Med å gjøre dette trenger jeg ikke å bekymre meg om at prosjektmaterialet kan
gå tapt, da alt går automatisk.

Jeg kjører en backup av hele Mine
Dokumenter, som inneholder alt materiell
jeg har i forbindelse med BIM-studiet å gjøre
(inkludert prosjektmappa til eksamen) til
Dropbox. Når jeg oppretta en oppgave med
SyncToy får jeg valget om hvilken
synkroniseringsmetode jeg ønsker for denne
mappen. Her velger jeg Echo, noe som vil si
at endringer jeg gjør i den originale mappe
blir gjentatt i backup-mappa. Jeg valgte
denne synkroniseringen for at jeg ikke ønsker
at Dropbox skulle bli full i eksamensperioden.

I tillegg til dette kjører jeg også en
backup av eksamensmappa til en
ekstern disk. Men til denne backupen
valgte jeg å bruke Contribute som
synkroniseringsmetode. Dette vil si at
filene som legger seg på den eksterne
disken ikke vil bli slettet om jeg gjør
endringer i den orginale
prosjektmappa. På denne måten kan
ikke noen filer gå tapt dersom jeg
klarer på mystisk vis å slette filer i den
orginale mappa.

Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K

11

Forberedelser til modellering
I dette eksamensprosjektet kommer jeg til å benytte meg av ArchiCAD og ArchiCADs
tilleggsapplikasjon ArchiLog som modelleringsverktøy.
ArchiLog er en løsning for å lage tømmerhusdesign, markedsføring og produksjonsbehov. Archilog er
lansert som en add-on løsning til ArchiCAD, og fullfører det med spesielle tømmerhusfunksjoner.
ArchiLog produserer oppsett, veggtegninger, beregninger og om nødvendig selve CNC-kodene til
bygget, samtidig med at alle standardfunksjonene til ArchiCAD er tilgjengelige.

(bildet og beskrivelsen over er hentet og oversatt fra informasjonssidene til ArchiLog)

Under utplasseringen hos Isolaft i uke 16-17 starta jeg på en template til ArchiLog jeg kunne benytte
meg av til denne eksamensoppgaven. Denne templaten inneholder nødvendige biblioteker, favoritter
og innstillinger for å jobbe med ArchiLog.
Når jeg startet på modelleringen hadde jeg et ønske om å fokusere på laftekassa, slik jeg kunne få en
god modell å jobbe videre med. Siden laftestokkene som Isolaft leverer har en bredde på 230mm,
noe som gjør at det vil bli en vesentlig forskjell på både innerveggene og ytterveggene i forhold til
den andre ARK-modellen som blir modellert på gruppa. Jeg vil derfor prøve på best mulig måte å
tilpasse hytta jeg modellerer med den andre ARK-modellen, slik at jeg kan få muligheten å
sammenstille modellen med RIV og RIE.
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DWG-underlag
For at jeg enklere kunne tilpasse veggene i modellen min til den andre ARK-modellen, så importerte
jeg DWG-underlaget fra denne modellen. Siden dette DWG-underlaget er referert i henhold til
koordinatene som er gitt i styringsdokumentet, så brukte jeg X-Ref når jeg importerte det inn i
ArchiCAD.

Ved å bruke Xref der jeg fjerner avhukingen på Specify On
Screen og velger at ankerpunktet skal være tegningens egne
punkt, så legger DWG-underlaget seg riktig.

Siden laftestokkene til Isolaft har en bredde på 230mm, og
bindingsverkveggene i den andreARK-modellen har en bredde på
329mm, tok jeg utgangspunkt i innsiden av ytterveggene når jeg startet å
modellere.
Ved å gjøre dette vil yttermålene til hytten blir litt mindre, mens
innvending areal vil blir det samme. Og da vil også de installasjonene som
monteres på innsiden ytterveggene stemme overens med min modell.

Siden jeg modellerer en laftehytte ønsker jeg at mest mulig av
veggene utføres i laft, noe som gjør at de innvendige veggene blir
vesentlig bredere i forhold til veggene i den andre ARK-modellen. For
å løse dette på vil jeg plassere senter kjerne av lafteveggene i senter
av bindingsverkveggene fra den andre ARK-modellen der dette er
mulig.
Ved å gjøre dette vil det bli et avvik i forhold til de tekniske installasjonene, men dette er noe vi er
klar over fra starten av.
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Modellering
Når jeg har ArchiLog installert ser jeg vekk ifra de
vanlige vegginnstillingene når jeg modellerer. Jeg
har da en undermeny som gjør at jeg justerer
høyden på veggen etter antall laftestokker.
Her kan jeg velge hvor mange stokker veggen skal
bestå av, og jeg kan velge å låse veggen i en gitt
bunn- eller topphøyde. Jeg kan også låse hvor
mange stokker veggen skal bestå av, for å så justere
hvor høyt over nullpunktet den skal starte.
Og jeg velger også om jeg skal starte med en hel
eller halv laftestokk.

Maks/min lengde på laftestokker
Når jeg modellerer må jeg ta hensyn til at Isolaft har en maksimal lengde på
stokkene på 6000mm, og en minimumslengde på 300mm. Dette kan gi meg noen
begrensninger i forhold til rominndelingen i forhold til en bindingsverksvegg.
Bildet til venstre viser gavlvegg på østsiden av hytta som er 6138mm lang, jeg satte
derfor inn ett novhode midt på veggen for å skjøte veggen den der. I et reelt
prosjekt hadde jeg helder foreslått å gjøre veggen kortere for å spare inn kostnaden
til denne skjøten. Men siden modellen skal sammenstilles med de andre i FokHus
gjorde jeg det på denne måten.
Bildet nederst viser gavlveggen på sørsiden av hytta, der verandadøra skal stå midt i
veggen. Siden denne veggen har en lengde på 7930mm må jeg inn med en skjøt på
denne veggen også. For å få døra i senter av veggen setter jeg derfor inn novhoder
300mm fra døra, dette på grunn av at den minste stokken til Isolaft er 300mm.
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Siden minimumslengden på laftestokkene er 300mm kan
dette skape problemer på korte vegger der det skal inn dører
eller vindu.
Bildet til venstre viser døren i den utvendige boden, der jeg
gjorde døra smalere i modellen for at laftestokkene på siden
skulle bli 300mm. Med å gjøre dette vil laftestokken gå
gjennom produksjonslinjen til Isolaft, og døråpningen kan bli
tilpasset på byggeplassen.
For å komme innenfor minimumslengden på laftestokkene
ble også en del dører i hytta flytta litt i forhold til underlaget
til de andre på gruppa. Dette er noe som vil skape litt
problemer i forhold til de tekniske installasjonene rundt
døråpningene, noe RIV og RIE er informert om. Men siden de
jobber oppimot den andre ARK-modellen kommer de ikke til
å ha fokus på en ny modell til laftehytta.

Den etasjehøyden som var satt i styringsdokumentet gikk veldig dårlig ut i forhold til laftestokkene.
Denne avslutningen vil gjøre at det er kun en liten flis av laftestokken som blir igjen, og det vil derfor
ikke være umulig å kunne liste der to laftestokker møtes. Jeg valgte derfor å heve hemsen 50mm for
å få til en bedre løsning.

En oversikt over noen av endringene som er gjort i forhold til det opprinnelige underlaget kan sees på
neste side.
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Novhode og dekkbord
Der det skal inn novhoder, enten i en hjørneløsning, der en delevegg kommer eller for å skjøte en
vegg som er for lang, så har jeg to alternativer når jeg modellerer. Enten må jeg trekke veggen min
250mm eller min 30mm forbi for å danne et kryss, som enten blir til et novhode eller et dekkbord.

Trekker jeg veggen 250mm forbi, som er minimumslengden på novhodene
Isolaft produserer, registrerer ArchiLog dette som novhoder når modellen
skal genereres om til laft. Jeg kan også trekke stokkene lenger ut for å få
muligheten til å lage buer og andre løsninger

Trekker jeg veggen 30mm forbi registrerer ArchiLog dette som at det ikke
skal være noe over skøyten. Med å gjøre dette får de som ikke ønsker
innvendige novhoder muligheten til å dekke over skøyten eller hjørnet med
dekkbord.

ArchiLog kan jeg bruke funksjonen Cross Corner/Add wall ends, for å lage hjørneløsningene. Med
dette verktøyet kan jeg også setter inn en Wall End som gjør at jeg kan trekke en og en stokk lenger
ut, og danne buer som vist på bildet over. Med Cross Corner verktøyet velger jeg hvor lang ut
krysningspunktene skal stikke.

Eksamen ved Fagskolen i Oslo 2013, Vidar Amundø, BIM-K

17

Takkonstruksjon
For å få muligheten til en eventuell sammenstilling med RIB-modellen som David modellerer, ville jeg
ha så likt utgangspunkt som mulig. Derfor kopierte jeg taket fra den ARK-modellen han jobba på
direkte inn i modellen min. Trimmer jeg veggene mine til taket fra modellen hans skal RIB-modellen
av taket stemme overens med veggene i modellen min.
Trimming av vegger mot tak
Når jeg skal trimme veggene til taket er det viktig at jeg bruker Solid Element Operation og ikke Trim
Elements to Roof/shells. Dette på grunn av at ArchiLog ikke klarer å gjenkjenne geometrien til Trim
Elements funksjonen.

Om jeg bruker funksjonen Trim Elements to Roof/Shell ser
det ut som at veggene tilpasser seg taket fint. Men når jeg
genererer laftestokker registrerer ikke veggen taket, og går
derfor gå forbi.

Bruker jeg Solid Element Operations i stedet vil ArchiLog klare å
gjenkjenne geometrien, og taket tilpasser seg taket.
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Generering og bearbeiding av laftestokker
Generering av laftestokker
Når bygget er ferdig modellert og alle løsninger tilpasset laft, kan jeg gå videre til å generere
laftestokkene for videre bearbeiding.
Det første jeg gjør da er å sette ut en liste som inneholder informasjon rundt prosjektet og
laftestokkene i hytta. Denne lista finner jeg i biblioteket til ArchiLog under objekter.

Det siste jeg gjør før jeg generer veggene om til
laftestokker er å gi alle veggene i hytta en egen ID. Dette
gjør jeg ved å gå til Log på oppgavelinjen å velge Assign IDs
to log walls.

Da blir det satt ut en grid somviser IDen til hver
vegg som blir generert.
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Etter jeg har satt ut Log Quantities lista og
gitt alle veggene egne IDer kan jeg generere
laftestokkene. Da går jeg til Log og velger
Conversion into logs.

Da kommer det opp et vindu der jeg kan gjør de
siste innstillingene før stokkene blir generert. Her
velger jeg hvilken stokktype jeg ønsker å generere
til, hvilke lag jeg ønsker å generere stokkene til,
max lengde på stokkene, osv.
Her kan jeg også sette inn Bucks dersom jeg ønsker
dette.

Bucks er en funksjon som gjør at det blir generert
omramming rundt vindu og dører. Med omramming
mener jeg plater av x-finer for innsetting av dør/vindu i
veggene. Disse finerplatene er der også for å kunne tette
rundt åpningene med vindtett duk.

(Eksempel på detalj som involverer x-finer kan sees under vedlegg)
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Før laftestokkene er generert visers kun omrisset av laftestokkene.

Etter laftestokkene er generert blir veggene delt opp til separate laftestokker.

Når laftestokkene er generert oppdaterer Log Quantitieslista jeg satte ut seg automatisk. Da kommer arealet av
hver enkelt vegg opp, samt hvor mange meter laft
veggen består av.
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Når laftestokkene er generert blir
også en arbeidstegning av hver
vegg generert. Disse
arbeidstegningene er dynamiske,
og endringer som gjøres her
endrer også modellen.

Bearbeiding av laftestokker
Etter laftestokkene er generert er det ingen vei tilbake, så om det er store avvik i konstruksjonen må
dette avdekkes tidlig. Så det første jeg gjør etter stokkene er generert er å gå gjennom modellen for å
se etter feil. Dersom jeg kommer over feil som ikke vil gå gjennom produksjonen, eller som ikke lar
seg løses konstruksjonsmessig, så må jeg gå tilbake til før stokkene er generert for å så gjøre
endringer der.
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Etter modellen er sjekka og de feil som måtte være der er retta opp, er neste steg å bearbeide
arbeidstegningene som ble generert. Her går jeg gjennom hver vegg for å gjøre små endringer og for
å endre klassifiseringen på stokkene der det trengs.
Når jeg går gjennom arbeidstegningene bruker jeg verktøyet Log tools for å
gjøre endringene.
Bildet under viser et eksempel på endringer som må gjøres. De stokkene som
er grønne indikerer at de er heltre, og de vil derfor ikke bli med i produksjonen.
Så her må jeg endre klassifiseringen på de stokkene slik de blir registrert som
Isolaft-stokker. Dette gjør jeg ved å merke stokkene og trykke Swap
end/normal som vist på bildet til venstre.

Bildet under viser et eksempel der jeg gjorde det omvendt, og endret klassifiseringen slik at jeg tar
den lille flisa som er igjen av stokken ut av produksjonen.

Novhoder vil alltid være merka grønt siden det er en egen produksjon på dem.
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Bildet til venstre viser overhenget over
inngangspartiet, der jeg merka stokken som
heltre. Stokken vil derfor ikke bli med i
produksjonen, og Isolaft kan få muligheten til å
legge inn limtre som bæring der.

Andre endringer jeg gjorde på arbeidstegningene var å fjerne
unødvendige detaljer. Eksempelvis unødvendige downcuts
som vist på bildet til høyre og under.

For å fjerne slike detaljer merker jeg den aktuelle
stokken og tar tak i noden. Så drar jeg noden til siden
og klikker, og det blir ett rett kutt i stedet for
downcuten
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Export av CNC-beskrivelse av stokkene
Etter jeg har gått gjennom modell og arbeidstegninger og gjort de endringene som skal til for at hytta
går gjennom produksjonen, så kan jeg eksportere ut en CNC-beskrivelse.

Under Log på oppgavelinjen finner jeg menyen Extra, her finner jeg
Create CNC-file. Når jeg velger Create CNC-file eksporterer jeg ut en XMLfil. Denne XML-fila beskriver alle stokkene som hytta består av.

Bildet over viser et utdrag av XML-fila som
beskriver stokk A-1-2 i hytta.

Uttak av mengder
Rett under Create CNC-file i menyen finner jeg Create accesory list. Dette er en funksjon for å ta ut
mengdene til laftekassa fra modellen. Da får jeg ut en txt-fil der jeg får opp hvor mange meter laft
hytta består av, hvor mange meter hel og halv bunnstokk, antall novhoder, antall lafteknuter, osv.

Per i dag blir informasjonen fra denne lista ført
inn i et exel-ark for å kostnadsberegne bygget.
Utfra denne lista blir også antall lafteknuter
bestilt fra produsenten.

(mengdeliste kan sees i sin helhet under vedlegg)
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Veien videre etter XML-export
Etter CNC-beskrivelsen er eksportert ut fra ArchiCAD er den innom flere programmer for å bli
optimalisert før produksjonen går i gang. Dessverre så har ikke jeg tilgang til disse når jeg sitter her i
Oslo, da noen av disse programmene er utviklet av Isolaft selv.
Men til slutt blir filene plotta inn i maskineriet i produksjonshallen.
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Legge arbeidstegninger på layout
For å gjøre klare arbeidstegningene av lafteveggene klare til utskrift går jeg til Log på oppgavelinjen.
Under Extra kan jeg velge Print all frames/Create layouts.

Da får jeg opp en meny der jeg kan velge om jeg vil printe
direkte, eller legge tegningene på layout.

Går jeg på setting kan jeg
velge hva jeg vil kalle
tegningene, og hvilken
layout jeg ønsker å legge
tegningene på. Her velger
jeg A3 og trykker ok,
tegningene legger seg da
under layout book.

Disse tegningene blir brukt til å kvalitetssikre laftestokkene som blir produserte.
(Eksempel på arbeidstegning kan sees under vedlegg)
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Bruk av IFC til sammenstilling med RIV og RIE
IFC-fila som vi skulle ta ut i dette prosjektet brukte jeg til å sammenstille modellen av laftehytta med
IFC-filene fra RIV og RIE. Under sammenstillingsmøtet vi hadde mandag 27.05.2013 tok vi IFC-filene
inn i Solibri for å se hvilke avvik som var som følge av dimensjonen av lafteveggene. I dette kapittelet
går jeg gjennom de avvikene som kom opp i dette sammenstillingsmøtet.
Som et følge av at jeg heva hemsen 50mm for å få en bedre avslutning på laftestokken, så får
lampene fra RIE et tilsvarende avvik. Jeg legger også merke til at jeg har glemt å heve bjelkene og
søylene etter jeg heva hemsen.

På grunn av at laftestokkene har en tykkelse på 230mm, i motsetning
til at bindingsverket i ARK-modellen RIV og RIE jobber oppimot har en
tykkelse på 329mm, så henger de tekniske installasjonen på
ytterveggen i løse luften.

På grunn av at jeg benytter meg av laft på innerveggene også, så er
disse vesentlig bredere en de innerveggene i ARK-modellen RIV og RIE
jobber med, og noen av installasjonene kom derfor inni lafteveggen.
Det ble også noen avvik rundt de dørene og vinduene som jeg måtte
flytte på grunn av minimumslengden av laftestokkene, der noen
brytere og stikkontakter kom inn i dør eller vindusåpninger.

Alle de avvikene som dukket opp på denne sammenstillingen var avvik som jeg var klar over fra før,
og som de andre på gruppa var informert om. Siden RIV og RIE jobber oppimot den andre ARKmodellen kommer de ikke til å lage nye modeller tilpasset laftehytta.
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Bruk av BIMx på byggeplassen
I prosjektbeskrivelsen står det at jeg skulle se på muligheten for og 3D-visualisere arbeidstegningene
som blir brukt i produksjonen. Tanken bak dette var å legge til QR-koder på tegningene, for å så
bruke AR-Showcase for å vise veggen i 3D. Dette var noe jeg slo fra meg da jeg ikke så den store
nytten i å bruke tid på å lage til denne type tegninger.

Noe jeg så mer nytte i var å benytte meg av BIMx
for å bruke modellen til å få et overblikk over
oppbyggingen. Har jeg denne modellen tilgjengelig
på PAD på byggeplassen kan jeg lett navigere meg
gjennom modellen for å se de forskjellige
løsningene.

Ved å ha BIMx oppe kan jeg også velge ut
en og en stokk for å få opp informasjonen
knyttet til denne.

Med BIMx på paden kan jeg enkelt navigere
meg rundt i modellen for og eksempelvis se om
det skal være dekkbord eller novhode i den
aktuelle skøyten.
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Oppsummering
Dette eksamensprosjektet synes jeg har vært veldig lærerikt, der jeg fikk muligheten å jobbe mer
med programmer jeg kommer til å bruke ute i arbeidslivet. Også underlaget vi valgte å jobbe med var
relevant for min stilling i Isolaft, der jeg måtte komme frem til løsninger og tilpasse laftekassa på best
mulig måte til dette underlaget.
Når det kommer til å jobbe oppimot problemstillingen jeg satte meg ved inngangen av prosjektet
synes jeg dette gikk bra. Jeg valgte meg temaet «BIM på byggeplass», og selv om jeg ikke jobbet med
BIM direkte på byggeplassen jobbet jeg med «BIM i produksjonen frem til byggeplassen». Her er det
ganske enkelt. Det som blir modellert er det som blir levert på byggeplassen, så om det er 1mm avvik
i modellen, kommer dette avviket også på byggeplassen under monteringen av laftekassa. Det er
derfor viktig å ha gode rutiner når man skal kvalitetssikre arbeidet man har gjort i modellen, slik at
man avdekker alle feil i en tidlig fase.
Under utplasseringen hos Isolaft i uke 16 og 17 fikk jeg jobbe litt med ArchiLog, men der jobbet jeg
ikke videre med modellen etter stokkene var genererte, siden jeg for det meste modellerte
tilbudsmodeller der. Så å få bruke eksamen til og utforske funksjonaliteten til programmet var veldig
artig. Noe jeg hadde lyst til var å få litt mere innsikt i var den videre veien til XML-fila jeg eksporterer
ut av ArchiCAD. Men siden noen av programmene her er Steffen hos Isolaft som har programmert
selv, og jeg derfor ikke hadde tilgang til dem under eksamensperioden, så ble dette veldig vanskelig.
Jeg hadde en lenger skypesamtale med Steffen der ha gikk gjennom det grunnleggende av denne
prosessen. Men jeg synes det ble for vanskelig å få nokk informasjon rundt de forskjellige
programmene til å skrive noe utfyllende, så jeg slo fra meg dette og fokuserte helder på arbeidet opp
til CNC-beskrivelsen er eksportert.
Samarbeidet i dette prosjektet synes jeg har gått veldig bra, der vi har hatt en god
kommunikasjonsflyt gjennom hele prosjektperioden. Nå skal det sies at vi stort sett satt i samla tropp
på skolen gjennom hele prosjektperioden, men de dagene noen i prosjektgruppa jobbet hjemmefra
ble Skype flittig brukt. Siden jeg valgte å utarbeide en egen modell av hytta utført i laft, så ble ikke jeg
involvert like mye i samarbeidet mellom yrkesgruppene. Her jobbet RIV og RIE oppimot ARKmodellen til Stian og David, mens jeg prøvde på best mulig måte å tilpasse laftehytta til DWGunderlaget deres, slik jeg kunne ta en sammenstilling med de tekniske fagene. Denne
sammenstillingen gikk veldig bra, da de avvikene som ble avdekket der var knyttet til forskjellen på
tykkelsen mellom laftestokkene og bindingsverkveggene, som vi var klar over på forhånd. Disse
avvikene ble ikke rettet på siden RIV og RIE hadde fokus på å jobbe oppimot den andre ARKmodellen. IFC-fila av laftehytta som ble brukt til denne sammenstillingen ble derfor den obligatoriske
IFC-fila vi måtte levere i forbindelse med eksamen.
Alt i alt har dette vært en artig eksamensperiode, der jeg har fått muligheten til å jobbe med det jeg
kommer borti ute i arbeidslivet når jeg startet i Isolaft.
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Egenvurdering
A. Skriftlig planlegging, plan for backup, dokumentasjon av backup, kommunikasjon,
samarbeid, hjelp, bruk av Byggeweb eller tilsvarende måter for filutveksling
Planleggingen til dette prosjektet skjedde under oppstartsmøtet ved inngangen til
eksamensperioden. Her ble det oppretta et styringsdokument, samt en felles fremdriftsplan samtlige
gruppemedlemmer skal rette seg etter. I tillegg til den felles fremdriftsplanen satte hvert
gruppemedlem opp individuelle punkter som de retta seg etter. Punktene jeg satte opp holdt jeg
rimelig greit, og det ble ikke store avvikene fra min side i dette prosjektet.
Kommunikasjonen i FokHus har vært veldig bra. Vi satt stort sett i samla lag på skolen gjennom hele
prosjektperioden, og de dagene noen arbeidet hjemmefra ble Skype flittig brukt. Nå er det tredje
prosjektet jeg samarbeider med David og Stian og synes nå, som i de andre prosjektene, at dette har
gått veldig bra.
I dette prosjektet benyttet vi oss av både Byggweb og Dropbox til fildeling. Siden jeg hadde min egen
modell der jeg ikke hadde like stort fokus på å sammenstille modellen min med RIV og RIE, benyttet
jeg meg ikke stort av Byggeweb i denne sammenhengen, og synes Dropbow er en enklere og raskere
måte å dele filer på i denne type prosjekter. Det jeg brukte Byggeweb til var å hente de siste
oppdaterte filene for å legge disse ut på hjemmesiden til gruppa, fokhus.net.
Synes selv at planen min for sikkerhetskopiering av prosjektmaterialet er bra. Når jeg setter opp
automatiske synkroniseringer til to separate lagringskilder er det ikke mye som kan gå galt. Ved å
bruke oppgaveplanleggeren sammen med SyncToy trenger jeg ikke tenke på at prosjektmaterialet
kan gå tapt, da et eventuelt datahavari setter meg maks en time tilbake i tid.
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
For å verifisere de resultatene jeg har komt frem til i dette prosjektet har jeg prøvd på best mulig
måte å forklare måten jeg jobbet på, og hvordan jeg kom frem til den informasjonen som kommer
frem i modellen.
I dette prosjektet får jeg de mengdene jeg trenger ved hjelp av funksjonen i ArchiLog. Siden denne
funksjonene er tilpasset Isolaft sitt byggesystem inneholder den lista jeg får ut nødvendig
informasjon for å beregne mengdene oppimot bestillinger og produksjon.
Jeg sammenstilte modellen min med RIV og RIE i dette prosjektet. Siden både RIV og RIE modellerte
oppimot ARK-modellen til Stian og David, så ble det noe avvik mellom deres modell og min modell
som et følge av dette. Likevel var det artig å sammenstille modellen av laftehytta med de tekniske
installasjonene, selv om det ikke var noe fokus på dette gjennom prosjektet.
Strukturen i modellen synes jeg ble bra, og jeg kom frem til gode løsninger for å tilpasse en laftet
hytte til det underlaget vi benyttet oss av i dette prosjektet. Jeg fikk også satt meg mer inn i
funksjonene til ArchiLog for å redigere modellen etter laftestokkene var genererte.
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C. Rapportens utforming og refleksjoner over eget arbeid, har du svart på
problemstillingen(e), egenvurdering, levering innen tidsfrister, bruk av
Byggforsk/Standarder/dokumentasjon
Også i dette prosjektet tok jeg utgangspunkt i malen jeg oppretta i det første prosjektet her på
Fagskolen, og jeg synes selv at dette er et godt utgangspunkt. Denne oppbyggingen synes jeg selv er
ryddig og oversiktlig, samtidig med at den er lett å jobbe med.
Problemstillingen jeg satte meg i dette prosjektet synes jeg var spennende å jobbe med, siden det er
denne type oppgaver jeg kommer til å møte når jeg starter i Isolaft etter endt studie her på
Fagskolen. Og selv om jeg ikke fikk skrevet mye om prosessen av hvordan CNC-beskrivelsen blir
optimalisert etter eksporten fra ArchiCAD, så synes jeg at jeg fikk ut den informasjonen jeg var ute
etter i modellen jeg utarbeida med ArchiCAD og ArchiLog.
Selv om dette er eksamen så synes jeg at dette prosjektet er det prosjektet jeg har hatt best tid på. I
motsetning til hvor stressa jeg var på kalkulasjonsprosjektet har jeg hatt god kontroll på arbeidet
gjennom hele prosjektperioden. Nå er klokka 15:30 og jeg er ikke langt unna å få rapporten klar til
utskrift, så å få levert innen tidsfristen blir ikke bli noe problem.
I dette prosjektet har ikke jeg benyttet meg av byggforsk siden Isolaft har et eget bibliotek med
løsninger og detaljer jeg kan jobbe oppimot. Jeg har helder ikke fokusert på løsninger rundt
etasjeskiller og spennvidder da jeg fokuserte på en god løsning på laftekassa til hytta.
D. Framføringa
Selv om fremføringen til eksamensprosjektet blir litt annerledes en de andre prosjektene vi har hatt
her på BIM-studiet, så tror jeg det skal gå bra. Blir litt uvandt å snakke til kun lærerne sammen med
en sensor, så her er det muligheter å bli satt ut av alvoret i situasjonen. Men får jeg laga en bra
presentasjon som viser arbeidet jeg har gjort på en god måte, så tror jeg det skal gå bra.
E. BIM-Modellen/tegningene med målsetting og teksting
Modellen av laftehytta synes jeg ble bra. Ut fra denne modellen får jeg henta en CNC-beskrivelse av
alle stokkene i hytta, som var tanken bak problemstillingen min i dette prosjektet. Jeg får også henta
ut arbeidstegninger til alle veggene, samt mengder som blir benyttet for å prise laftekassa og
bestilling av lafteknuter. Etter de arbeidstegningene som blir generert samtidig med laftestokkene er
gått gjennom og klar til produksjonen, er de allerede målsatte og inneholder all nødvendig
informasjon. Alt i alt er jeg fornøyd med modellen. Sett bort fra dette har ikke jeg benyttet meg av
muligheten til å tilføre modellen annen informasjon knyttet til dører og vinduer, som kan bli brukt for
bestilling.
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_____________________________

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:

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
Side 1

ID
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Aktivitetsnavn

Varighet

Start

Slutt

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

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

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
ARK
Vidar (Byggeplass)
ArchiCAD med ArchiLog

9,5 dager
158 tmr?
7 dager
4 dager

on 22.05.13
to 23.05.13
on 22.05.13
on 22.05.13

fr 31.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13
sø 26.05.13

AR/Visualisering
RIE
RIV
Kollisjonskontroll og
sammenstilling

60 tmr
7 dager
7 dager
6 dager

ma 27.05.13
on 22.05.13
on 22.05.13
to 23.05.13

on 29.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13
on 29.05.13

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

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

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

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

17
33
34
35
36
39
42
43
44
45
46
47
48

Prosjekt: Eksamen
Dato: to 23.05.13

23.05

22.05
24.05
26.05
27.05
29.05

23.05
24.05
27.05
29.05
31.05

Aktivitet

Eksterne aktiviteter

Manuell aktivitet

Bare slutt

Deling

Ekstern milepæl

Bare varighet

Tidsfrist

Milepæl

Inaktiv aktivitet

Manuell sammendragsfremheving

Fremdrift

Sammendrag

Inaktiv milepæl

Manuelt sammendrag

Prosjektsammendrag

Inaktivt sammendrag

Bare start
Side 1

30,0°
A-15-1 1 166

A-4-2 544

A-3-1 288

A-3-2 2 639
544

A-2-1 288

A-2-2 2 639

A-1-1 287 LOWA-1-2

BUCK-001
1 550

A-9-2 2 185

A-9-3 2 662

A-8-3 2 185

A-8-4 2 641

317
210

A-6-3 544

A-7-3 2 185

1 550

A-6-4 317

A-5-3 544

A-5-4 317

A-4-3 544

A-4-4 317

A-3-3 317

1 550

2 639 LOW

A-6-5 318

A-6-6 546

A-5-5 318

A-5-6 546

A-4-5 318

A-4-6 546

A-3-4 318

A-3-5 2 641

A-2-4 318

A-1-3

546

2 185 LOW
1 550

N
1 017

2 794

A-2-5 2 641

A-1-4

1 550

1 550

BUCK-001
1 550

210

A-6-7 546

A-7-5 287

A-6-8 288

A-5-7 546

A-5-8 288

A-4-7 546

A-4-8 288

A-3-6 288
280

A-2-6 288

2 641 LOW

A-1-5 287 LOW

270

50

M
365

A-7-4 2 641

546

A-2-3 317

1 550

260

280

317

987

A-8-5 287

BUCK-002

A-4-1 288

A-10-3 2 108

1 450

A-5-2 544

A-10-2 2 185

680

A-5-1 288

1 550

A-11-3 1 554

BUCK-003

A-6-2 544

1 550

BUCK-002

A-6-1 288

544

1 450

A-7-2 2 639

680

A-7-1 287

BUCK-002

A-8-2 2 639

BUCK-001

A-8-1 287

A-11-2 2 185

BUCK-002

A-9-1 2 660

A-12-3 999

BUCK-003

A-10-1 2 105

A-12-2 2 185

2 130

A-11-1 1 551

A-13-3 445

BUCK-001

30,0°

A-12-1 997

A-13-2 2 185

BUCK-001

A-13-1 442

4 800

A-14-1 2 274

1 550

1 018

2 340

1 550
2 796

988
365

8 660
Wall:

Num:

Client

Log:

m2:

A

01

Fagskolen i Oslo

ISOLAFT 230E 23,22

Type:

Date:

Drafter:

m:

Eksamenshytte

29.5.2013

Vidar Amundø 72,6

Logs: 798325 mm

255.464 m2

Isolaft ending wood 127
3
Isolaft ending wood 136
1
Isolaft ending wood 141
1
Isolaft ending wood 152
1
Isolaft ending wood 171
4
Isolaft ending wood 246
1
Isolaft ending wood 287
97
Isolaft ending wood 288
151
Isolaft ending wood 1406
2
Isolaft ending wood 1410
1
Isolaft ending wood 1531
1
Isolaft ending wood 1631
2
Isolaft ending wood 2149
1
Isolaft ending wood 2348
1
Isolaft ending wood 2678
1
Isolaft ending wood 2871
1
Isolaft ending wood 3219
1
Isolaft ending wood 3542
1
Isolaft ending wood 4709
1
Isolaft ending wood 5846
1
Plastic full 989 pcs
Plastic upper half 51
pcs
IsoEndWall
52573 mm
IsoFirst_High 59016 mm
IsoFirst_Low 32125 mm
IsoLog 630457 mm
TopLog 24154 mm
insulation
1361935 mm
lowerjoints 0
pcs
pegdrillings 0
pcs
tpockets
0
pcs
wintongue
87920 mm

58.757 m3
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs
pcs

file:///C|/Users/Vidar/Documents/BIM-K%202012-2013/01%20Eksamen/01%20Rapport%20og%20vedlegg/Vedlegg/Mengdeuttak.txt[30.05.2013 18:19:37]

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

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
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

Møtereferat FokHus
FokHus
5.27.2013

Sammenstillingsmøte

Møte innkalt av:

Kenneth Krogseth

Møtetype

Sammenstilling ARK-RIE-RIV

Møteleder

-

Protokollfører

-

Fraværende

Marius Hem var med på Skype.

Deltakere

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

Sammenstilling
1 t – 1,5t
Diskusjon

Sammenstilling av foreløpig modell.

Konklusjoner

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

Det ble også laget BCF rapporter.
Gjøremål

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Flytting av downlight. RIE-ARK (BCF)

Marius Hem

28.05.2013

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

Kenneth Krogseth

28.05.2013

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

Ansvarlig person

Tidsfristdatoer

[Emne for saksliste]
[Avsatt tid]

[Foredragsholder]

Diskusjon

Konklusjoner

Gjøremål

[Emne for saksliste]
[Avsatt tid]

[Foredragsholder]

Diskusjon

Konklusjoner

Gjøremål

