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Forord
Denne oppgaven er utarbeidet ved avdeling for teknologi, økonomi og ledelse ved Høgskolen i Gjøvik
(HiG) våren 2013 og er den avsluttende oppgaven i årsstudium innen BIM. Den tar utgangspunkt i
tidligere fag i studie, men ser i større grad på praktisk bruk av BIM-teknologi. Oppgaven er først og
fremst rettet mot Moelven ByggModul AS og måten det jobbes på her, men kan også være nyttig for
andre bedrifter som vurderer BIM-løsninger og primært benytter Data Design System som verktøy
for prosjektering.

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg hatt stor nytte av det teoretiske grunnlaget fra tidligere fag
i BIM-studiet til å undersøke hvordan bruk av teknologien fungerer i praksis hos en bedrift.

Vil takke veileder Bjørn Godager som har svart på spørsmål og vært tilgjengelig underveis i arbeidet
med oppgaven. Vil også takke Moelven ByggModul AS som har vært med på å drøfte
problemstillinger og tatt beslutninger samt DDS som har svart på tekniske spørsmål. Vil til slutt også
takke for mange inspirerende innlegg under buildingSMART sin årskonferanse 2013.

Moelv, 27.05.13
Anders Taralrud
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Akronymer
As-built

Tegninger eller modeller som stemmer med det som fysisk er bygget.

BIM (modell)

BygningsInformasjonsModell. En modell som er satt sammen av ulike
objekter som tildeles egenskaper og har relasjoner mellom seg.

BIM (modellering)

Prosessen å bygge opp en BIM (modell).

Deltegning

Et utklipp av en tegning. Kan eksporteres til ulike formater.

Detaljprosjekt

I norsk sammenheng normalt den tredje og siste prosjekteringsfasen.

FDVU

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

Georeferering

Plassere bygget geografisk riktig med kotehøyder.

Gjennomføringsplan

Fra engelsk, BIM Execution Planning. En plan som beskriver hvordan BIMprosjektet er tenkt gjennomført.

GUID

Globally Unique Identifier. Unik kode for hvert enkelt objekt i en IFC-modell,
objektets «fødselsnummer».

IDM

Information Delivery Manual. Styrer informasjonsflyten og sørger for at den
rette informasjonen gjøres tilgjengelig til de rette aktører til rett tid.

IFC

Industry Foundation Classes. Felles filformat som skal kunne utveksles og
tolkes likt av ulike programvarer.

IFD

International Framework for Dictionaries. Struktur som inneholder
egenskapssett som håndterer fagspesifikk informasjon.

MBM

Moelven ByggModul AS

.PRJ

Prosjektfil i DDS-CAD arkitekt. Inneholder alle tegninger med nummer 10009999, men 1000-1999 er tilegnet arkitektmodulen.

.VEC

Grafisk filformat som inneholder et bilde. I motsetning til piksler, inneholder
vectorfiler baner som kan brukes til å representere linjer og former innenfor
bildet.

ÅpenBIM

Sømløs informasjonsutveksling. Felles lagringsformat (IFC) + felles sturktur
(IFD) + felles forretningsprosess (IDM) = åpenBIM

Åpne filformater

Åpne filformater er utarbeidet for at det på en enkel måte skal være mulig å
dele informasjon på tvers av ulike programmer. Eksempler er IFC og DWG.

CASE BIM2001 – Høgskolen i Gjøvik

Side 5

Kapittel 1
Innledning
BIM er et verktøy som blir stadig mer brukt og har etter hvert blitt en svært viktig del av
teknologiutviklingen i byggebransjen. Tekniske løsninger blir stadig mer avanserte, noe som stiller
høye krav til nøyaktighet, utførelse og forståelse mellom fagene. Det stilles også strengere krav til
lavere energibruk og tettere bygg, noe som blant annet fører til at byggekostnadene øker slik at
terskelen for å gjøre feil blir lavere. I stortingsmelding 28 (2011-2012), kunne man blant annet lese
følgende:
«Byggsektoren har til no berre i liten grad teke i bruk IKT i full breidd. Bruk av digitale
bygningsinformasjonsmodellar (BIM) basert på opne internasjonale standardar vil medverke til betre
utforming av bygg, meir effektiv produksjon, færre byggskadar og -feil og betre drift av bygga. I
tillegg er det mykje å hente i bruk av ny visualiseringsteknologi, slik at brukarane av bygget kan
vurdere aktuelle organisasjonsendringar i samanheng med moglege byggløysingar. Truleg ser
byggsektoren berre starten på ei utvikling der IKT blir bruka langt meir aktivt enn i dag, der
planleggingsprosessar, søknadsprosessar, innkjøpsprosessar og logistikk blir digitaliserte, og der bruk
av bygg, arbeidsprosessar, samarbeid og kommunikasjon vil skje på nye måtar.» (Meld. St. 28,
kapittel 1.3) Videre i meldingen ytres det blant annet et ønske fra regjeringen om «integrering av
bygningsinformsjonsmodellar (BIM)» (Meld. St. 28, kapittel 6.12.3).
Dette understreker viktigheten av BIM-implementering i bransjen og sier noe om hvorvidt
teknologien i stadig større grad vil bli et krav fra utbygger ettersom man ser gevinstene. Det er ingen
tvil om at BIM er fremtiden og har kommet for å bli.

1.1 Hva er BIM?
BIM er en måte å digitalisere informasjon på og begrepet står for både BygningsInformasjonsModell
og BygningsInformasjonsModellering. BygningsInformasjonsModell er 1:1 modeller av bygg, altså
selve modellen, og BygningsInformasjonsModellering er selve
prosessen. Det man vil modellere opprettes som objekter som kan
tildeles egenskaper, og disse har relasjoner mellom seg. Et eksempel
er en dør som tildeles ulike egenskaper som f.eks. lydkrav, brannkrav,
osv. Denne døra tilhører en bestemt vegg og avgrenser to rom. For at
BIM skal fungere i praksis, må tre hovedelementer på plass, bedre
kjent som BIM-trekanten. Dette er lagringsformat (IFC),
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terminologi (IFD) og forretningsprosesser (IDM). Disse tre hovedelementene er det mulig å basere på
åpne, internasjonale standarder og dermed legge grunnlag for det som kalles åpenBIM.

BIM gir muligheter til å se hvordan bygget blir i virkeligheten og hjelper dermed til med å planlegge
arkitektoniske løsninger samt tekniske løsninger vha. blant annet visualisering og krasjtesting. Det er
også mulig å knytte modellen opp mot framdriftsplaner (4D), kostnader (5D) samt hente ut
mengdelister, dørskjemaer, osv. (0D). BIM er ikke nyttig bare i prosjekterings- og byggefasen, men
kan brukes for hele byggets levetid i form av en FDV(U)-BIM.

1.2 Problemstilling
Problemstillingen prosjektet tar utgangspunkt i , er hvilke fordeler og hvor store gevinster har
Moelven ByggModul AS av å tenke BIM i prosjekteringsfasen i forhold til tradisjonell prosjektering. I
prosjektet skulle det i utgangspunktet legges vekt på 4 faktorer:
•

Tegningsflyt/tegningsautomatikk

•

Tilretteleggelse for krasjtesting

•

Energiberegning (Sløyfes, beskrevet nærmere i kapittel 1.3 (oppgavebeskrivelse)).

•

Mengdelister/materiallister

Alle temaene drøftes med nye løsninger satt opp mot eksisterende tradisjonell
prosjekteringsmetode. Tegneprogrammet Data Design System (DDS) benyttes som
hovedprosjekteringsverktøy i prosjektet.

1.3 Oppgavebeskrivelse
Oppgaven er rettet direkte mot Moelven ByggModul AS og skal se på BIM-løsninger knyttet opp mot
et konkret prosjekt. I utgangspunktet skulle oppgaven ta for seg fire hovedtemaer innen BIM,
henholdsvis tegningsflyt, krasjtesting, energianalyse og mengdeberegning. Under arbeidet med
oppgaven, har kandidaten kommet fram til at energiberegningsdelen kuttes ut fra oppgaven.
Grunnen til dette er sammensatt av flere faktorer. Det var i utgangspunktet bestemt å se på den
nyeste versjonen av DDS-CAD (versjon 9) hvor energiberegning er integrert i programmet og koblet
opp mot TEK-sjekk. Denne versjonen blir ikke gitt ut før tidlig sommer 2013, og kommer dermed for
sent til å kunne trekkes inn i oppgaven. Det ble gjort en rask test på hvordan energiberegningen
fungerer i en BETA-versjon av versjon 8, men mange bugs gjorde arbeidet tungvint og tidskrevende.
En avansert energisimulering er også ofte noe en arkitekt eller innleid konsulent foretar seg for
MBM. Kandidaten har også besluttet at de tre andre temaene er mye viktigere for bedriften og har
derfor valgt å legge hovedfokuset her.
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Selve hensikten med oppgaven er å implementere BIM-løsninger i MBM og legge til rette for
fremtidig videreutvikling av disse løsningene. Oppgaven vil legge til grunne for best mulig løsninger
rettet mot problemstillingen i samarbeid mellom kandidaten og bedriften. Det vil legges større vekt
på det praktiske enn det teoretiske. Oppgaven skal også kunne brukes som opplæring for bedriften til
innføring av de valgte temaene og BIM generelt. Programmer som benyttes i oppgaven er:
•

DDS-CAD v7.3, arkitekt

•

DDS-CAD v7.3, konstruksjon

•

DDS-CAD v7.3, teknisk partner (VA og elektro)

•

DDS Viewer v8.0 (kollisjonssjekk)

•

Tekla BIMsight (kollisjonssjekk)

•

Autodesk Revit Structure 2013 (eksternt)

•

AutoCAD MEP 2011 (eksternt)

•

MagiCAD HPV 2012.11 (eksternt)

1.4 Valg av referanseprosjekt
Som referanseprosjekt velges studentboligene på Kallerud hvor Studentsamskipnaden i Oppland
(SOPP) er byggherre. Dette er et prosjekt med mange fag og grensesnitt mellom entrepriser, noe som
gjør at det er naturlig å tenke BIM. Prosjekteringen av bygget startet tidligere enn denne oppgaven,
og er dermed ikke et BIM-prosjekt. Hovedfokuset vil derfor ligge på å tilrettelegge for løsninger for
hvordan problemer kunne vært løst ved hjelp av BIM.

Bilde 1: Studentboliger på Kallerud, Gjøvik. JAF Arkitekter

CASE BIM2001 – Høgskolen i Gjøvik

Side 8

Kapittel 2
Bakgrunn
Moelven ByggModul AS ønsker å se etter nye løsninger inn i fremtiden og ser etter hvert stadig
større nytteverdi av løsninger basert på BIM-teknologi. I hovedsak jobber bedriften opp mot tre
segmenter:
•

Bygg og anlegg

•

Leiligheter/bolig (inkludert studenthybler)

•

Andre offentlige bygg (skoler, barnehager, kontorbygg, osv..)

Bygg og anlegg sektoren har allerede et svært standardisert grunnlag for prosjektering og
utarbeidelse, så her ser foreløpig ikke bedriften den største nytteverdien av teknologien. Det er først
og fremst i leilighetssektoren behovet anses som størst da det ofte er trangt om plassen for tekniske
fag samtidig som prosjektene varierer i stor grad og krever nøye planlegging. Det er som regel også
her tidshorisonten er stor nok til å tenke modellering ettersom teknologien krever mer tid og flere
ressurser i en tidlig fase. Sektoren har også et mer konservativt ettermarked, spesielt i det private
markedet der det ofte gjelder den største økonomiske investeringen privatpersoner gjør i form av
boligkjøp. Dette krever gode løsninger og at det gjøres færre feil for at prosjektene skal være
lønnsomme. Den siste sektoren, andre offentlige bygg, vil også ha en stor nytte av BIM, spesielt med
tanke på krav til FDV-dokumentasjon som kan linkes opp mot en BIM-modell. Dette er derimot et
tema det ikke er valgt å fokusere på i denne oppgaven.

2.1 Moelven ByggModul AS
Moelven ByggModul AS er Skandinavias ledene produsent av modulbygg i tre og startet sin
produksjon tidlig på 1950-tallet. Siden den gang har det blitt levert ferdige moduler til midlertidige og
permanente bygninger i bygg- og anleggsbransjen. De første modulene var enkle hus med buet tak
og hjul som inneholdt 4 senger rundt en vedovn, en matdisk og et klesskap. Noen av disse er fortsatt i
drift, men utviklingen har vært stor, og dagens moduler settes sammen til blant annet
leilighetskomplekser, sykehjem og hoteller som tilfredsstiller de strengeste krav. Produksjonen i
Norge foregår i Moelv, mens i Sverige produseres det i Kil, Torsby, Säffle og Sandsjöfors, og bare i
Norge er det levert rundt 120 000 moduler. Produksjonen foregår innendørs i fabrikker i et beskyttet
miljø der verken vær eller vind påvirker produksjonen. Dette er med på å forkorte byggetiden,
samtidig som det kreves nøye planlegging for at prosessen på byggeplass skal gå så lett som mulig.
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Bilde 2: Modul 1950

Bilde 3: Moduler 2012. Studentboliger i Horten,
Studentsamskipnaden i Vestfold (SiV).

2.2 Grunnprinsipper
Det er lagt vekt på noen grunnprinsipper som skal fremme mer lønnsomhet og effektivitet i
prosjekteringsarbeid:
•

Tenk enkelt
Teknologien utvikler seg stadig, og nye løsninger dukker opp. Det er derfor svært viktig å
tenke på hvilke løsninger som gir best resultat og hvordan disse kan fremmes på enklest
mulig måte. En hobbysnekker har ikke nødvendigvis bruk for spikerpistol til litt
hjemmesnekring, men kan klare seg fint med hammer og spiker. På samme måte har en
bedrift som gjør en bestemt type prosjekteringsarbeid en sjelden gang ikke bruk for det mest
avanserte verktøyet med alle mulige løsninger.

•

Unngå dobbeltarbeid
En arbeidsoppgave skal ikke være unødvendig å gjennomføre mer enn en gang, og
informasjon har kun behov for å være tilgjengelig et sted. I motsatt fall åpnes rom for store
feilkilder og misforståelser.

•

Kommuniser direkte
Unngå kommunikasjon med unødvendige mellomledd ved utveksling av filer ettersom dette
fort kan føre til tap av informasjon og feilprosjektering.

•

Prosjektering er tverrfaglig ingeniørarbeid
Gode løsninger krever at alle parter som er involverte i prosjekteringen jobber tett sammen
og har et felles mål om best mulig resultat. Her kommer begrepet samprosjektering inn som i
korte trekk betyr at oppgaver løses parallelt av en gruppe mennesker som er eksperter på
hvert sitt fagområde.
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•

Tenk utenfor boksen
Kreativitet er nøkkelen til de beste løsningene. Inspirasjon fra andre bransjer og nye ideer
kan være en berikelse for prosjektet og føre til at middelmådige løsninger blir til glimrende
løsninger.
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Kapittel 3
Temadel
Dette kapittelet er hoveddelen i oppgaven og tar for seg tre temaer, henholdsvis tegningsflyt,
kollisjonstesting og mengdelister. Kapittelet starter med en felles teoridel før hvert tema deles inn i
følgende underkapitler:
•

Innledning – Beskrivelse om hva delen inneholder.

•

Metode – Hvordan det har blitt jobbet med temaet i oppgaven.

•

Resultat – Hvilke løsninger som er best for bedriften og hvordan disse bør implementeres og
videreutvikles.

3.1 Teori
Teknologisk utvikling i verden fører til stadig enklere og raskere løsninger, men ifølge tall fra statistisk
sentralbyrå publisert i en artikkel fra boligprodusentene (boligprodusentene 2012), er byggebransjen
en av bransjene som ikke har klart å henge med på denne utviklingen. Siden andre verdenskrig har
byggebransjen i Norge hatt negativ produktutvikling (ELmagasinet 2011). Nyere tall viser at
nedgangen i produktivitet ikke er like stor som først antatt, men det har fortsatt vært en jevn
nedgang siden 1995. BIM anses som et bidrag til å snu en slik dårlig trend, noe en omfattende
undersøkelse fra 2009 gjennomført av McGraw-Hill Construction bekrefter (McGraw-Hill
Construction 2009). Nøkkelfunn i undersøkelsen viser blant annet følgende:
•

To tredjedeler av brukerne ser positiv avkastning på investert kapital i BIM.

•

87 prosent av ekspertbrukerne erfarer positiv avkastning på investert kapital med BIM.

•

93 prosent av brukerne tror det er potensial til større gevinst og verdi fra BIM i fremtiden.

•

Høyest rangerte investeringer i BIM er: 1) Programvare, 2) Utvikling av interne BIMprosesser, 3) Markedsføring av firmaets BIM evne, 4) Kurs, 5) Ny/oppgradert hardware.

Implementering av BIM vil resultere i endringer i prosjekteringsfasen, tegningsproduksjonen og
prosjektgruppeorganiseringen, samtidig som at samarbeid mellom faggruppene vil bli enda viktigere
enn før. Men den største endringen vil kanskje være måten det jobbes på i prosjekteringsfasen.
Tegninger vil ikke lenger være 2D-tegninger, men intelligente 3D-modeller av hvordan bygget faktisk
er bygd opp. Endringer henger sammen i planer, snitt og fasader, og modellene baner vei for flere
fordeler som krasjtesting, mengdeuttak, energisimulering, osv. Hvordan selve prosessen endres
skisseres godt etter en figur hentet fra cenews.com (cenews 2008):
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Figur 2: BIM-prosess
Den svarte linjen angir en tradisjonell arbeidsprosess og den grønne en BIM arbeidsprosess. Videre
angir den røde linjen kostnader ved en endring og den blåe muligheten til å påvirke kostnad og
kvalitet for bygget. Som man kan lese ut i fra figuren, krever en BIM-prosess mer ressurser i tidlig
fase, men muligheten til å påvirke bygget økonomisk og kvalitetsmessig er større i denne fasen. Med
andre ord vil en BIM-prosess føre til bedre kvalitet og mer lønnsomhet for bygget.

Krasjtesting er en viktig del av BIM-prosessen og oppstår ut fra det faktum at flere modeller fra ulike
fag settes sammen til en sammensatt arbeidsmodell. Utfra forskjellige regler definert av
programvaren eller brukeren, vil programmet finne steder der de aktuelle modellene krasjer med
hverandre. Krasjtesting gir mulighet for effektiv identifisering, kontroll og rapportering av
forstyrrelser i en 3D-modell (Navisworks 2009). Flere programmer tillater å kjøre krasjtester ved å
hente inn IFC-modeller fra flere fag, blant annet Solibri, DDS og Tekla. Kollisjonstesting er ikke nytt,
men har ofte tidligere ikke blitt oppdaget før på byggeplasser eller i produksjon. I en BIM-prosess er
hensikten å finne disse kollisjonene i prosjekteringsfasen etter begrepet «det er billigere å rette
feilen i bytes enn i betong». Før databehandling var kollisjonstesting en manuell prosess med
overliggende tegninger på et lysbord for å visuelt se sammenstøt. 2D tegning fungerer i prinsippet på
samme måte, og er derfor ikke til hjelp på dette området. Det var først 3D-grafikk som tillot bedre
kollisjonskontroll, men ettersom dette ofte ble gjort visuelt av ingeniøren, var det en tidkrevende
affære. Tidlige automatiske kollisjonstester resulterte ofte i mange meningsløse kollisjoner, så tidlig
3D ble da langt i fra 100% nøyaktig. Ankomsten av ekte BIM modellering med kollisjonstesting basert
på søkefunksjoner i programvaren revolusjonerte denne prosessen både med tanke på hastighet og
nøyaktighet. Dette er metoder som er hentet fra spillbransjen hvor man for eksempel ikke kan ha
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monstre og karakterer som løper gjennom vegger eller i hverandre. Mens spillbransjen har høyere
fokus på hastighet fremfor nøyaktighet, opererer BIM motsatt med hovedfokuset på nøyaktighet selv
om hastighet selvsagt også er viktig.

Basert på åpenBIM er det i dag mulig å beregne så mye som 80-90% av alle fysiske mengder i et
prosjekt på svært kort tid (Fremtidens Byggenæring 06, 2012). En tradisjonell måte å hente ut
mengder på er en prosess som ofte består av en tegningsutskrift, en rød penn og en manuell tellejobb. Moderne BIM-teknologi tillater uttak av mengder basert på en modell som består av de
materialene og mengdene som fysisk skal brukes. Dette fører til svært nøyaktige mengder samtidig
som det forenkler estimeringen av kostnader knyttet til både egne innkjøp og kostnader knyttet til
underentreprenører. Denne metoden erstatter nødvendigvis ikke den tradisjonelle metoden, men
forbedrer den. En løsning som genererer uttak av mengder, dimensjoner og forhold som påvirker
kostnader gjør at det blir et raskere og mer nøyaktig uttak. Dette fører til tid og kostnadsbesparelser
både når bygget skal prises og når bestillinger skal foretas.

Selv om BIM øker kvaliteten og lønnsomheten i byggeprosessen, er det selvsagt også utfordringer
knyttet til BIM. Eksempler på dette er:
•

Opplæring
For at BIM skal kunne implementeres i et prosjekt, krever det en viss opplæring hos alle
involverte. Overgangen fra 2D-DAK til BIM er en større revolusjon enn overgangen fra
tegnebrettet til DAK (HIG. Vi bygger smartere). For at BIM skal fungere optimalt, hjelper det
lite hvis kun en person har BIM-kunnskap eller et fag i prosjektet er BIM-basert. Det vil koste
firmaer å få de ansatte til å lære seg BIM-teknologi, og personer vil havne på helt forskjellige
kunnskapsnivåer. Mange vil derfor stille seg negative til å bruke den nye teknologien og
heller gå tilbake til systemet de hevder var mye bedre.

•

Eierskap
En stor utfordring ved implementering av BIM er å bestemme hvem som eier og har
opphavsretten til modellen. Det kan bli vanskelig å fordele både verdiskapningen, ansvaret
og risikoen. Det må derfor utarbeides nye kontraktsformer både for prosjektering og
utførelse.

•

Prosessendring
BIM er ikke et program eller en enkel endring som skal til, men en endring av selve
arbeidsprosessen. Det tvinger fram en ny måte å jobbe på som krever nøye planlegging på
forhånd av både prosess og struktur.
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•

Mangel på vilje til å investere
Det finnes mange som ikke har oppfattet at det er svært høy avkastning på å investere i
verktøy som muliggjør BIM-teknologi. I en rapport fra McGraw Hill Construction stilte 19
prosent av arkitektene og 32 prosent av ingeniørene i undersøkelsen seg negative til BIM
investeringer (McGraw-Hill Construction 2009).

•

Beslutninger tidligere
Ettersom teknologien krever mer innsats tidligere i prosessen, tvinges flere beslutninger fram
tidligere. Dette er en stor utfordring i travle prosjekteringsprosesser og fører til at kunden og
andre involverte i mindre grad får mulighet til å påvirke prosjektet på senere stadier.

Hovedgrunnen til at BIM får et så stort fokus som det har fått, er selvsagt fordelene teknologien
medfører. Her er noen eksempler på fordeler (Mottmac. 10 BIM benefits):
•

Bedre resultater gjennom samarbeid
Alle deltagere i prosjektet jobber gjennom en felles 3D-modell, noe som sikrer at alle er
fokusert på å oppnå best mulig lønnsomhet fra prosjektets begynnelse til slutt.

•

Forbedret ytelse
BIM muliggjør rask og nøyaktig sammenligning av ulike alternativer, noe som fører til
utvikling av mer effektive, økonomiske og bærekraftige løsninger.

•

Optimaliserte løsninger
Bedre visualisering og større evne til å se hvordan løsningene blir i praksis fører til mer
optimaliserte løsninger.

•

Større forutsigbarhet
Prosjektet kan visualiseres på et tidlig stadium, noe som gir byggherre en klar idé om hvordan
bygget kommer til å se ut. Dette fører til at byggherren har større mulighet til å endre bygget
tidlig og dermed få de resultatene som ønskes.

•

Raskere levering
Tidsbesparelser på opp til 50% kan oppnås ved å godta endringer tidlig og eliminere disse
endringene senere i prosjektet ved å bruke standardelementer, løse komplekse
konstruksjonsdetaljer før oppstart på byggeplass, unngå kollisjoner, anslå mengder fra
modellen, osv.

•

Redusert sikkerhetsrisiko
Modellering av blant annet brannsikring gjør at prosjektet optimaliseres med tanke på
offentlig sikkerhet, og forvaltere kan bruke 3D-modellen til å forbedre driftssikkerheten.
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Entreprenører kan også minimere bygningsrisikoen ved å gjennomgå komplekse
bygningsdetaljer i god tid før de gjennomføres på byggeplassen.
•

Avklaring av grensesnitt
Det er lettere å avklare grensesnitt ettersom hvert fag eller underentreprenør lager modell
av det som leveres. Det er da lett å oppdage elementer som mangler eller er generert i to
modeller.

•

Redusere avfall
Mer eksakte mengder betyr mindre svinn og dermed mindre avfall. Overgang fra
papirtegninger til tegninger på skjermer bidrar også til mindre avfall i form av papir og
dermed en mer miljøvennlig bedrift.

•

FDV
Det er mulig å berike BIM-modeller med FDV-dokumentasjon som kan benyttes i hele
byggets levetid. Er riktig type utstyr, f.eks. lamper, beskrevet i modellen, er det lett å bestille
en ny igjen dersom en går i stykker.

•

Kontinuerlig forbedring
Medlemmene av prosjekteringsgruppen kan stadig komme med tilbakemeldinger på ting
som kan forbedres ved neste prosjekt.
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3.2 Tegningsflyt/tegningsautomatikk
3.2.1 Innledning
I dette kapittelet skal det sees nærmere på tegningsflyten i MBM sine prosjekter tegnet i DDS-CAD.
Det legges stor vekt på prinsippet om at operasjoner kun gjennomføres en gang for å luke vekk
mulige feilkilder mot når informasjon og tegninger legges inn manuelt flere steder. På denne måten
vil også eventuelle endringer som gjennomføres underveis i prosjektet kun være nødvendig å
gjennomføre et sted/en gang. Først skal dagens tegnemetode kartlegges før det drøftes
forbedringsområder i form av et resultat med forslag til ny struktur. Det er en forutsetning at det skal
være mulig å eksportere modellen til IFC-format.

3.2.2 Metode
For å få til en god tegningsflyt, må først dagens tegneprosess forklares og kartlegges. Unødvendige
mellomledd må fjernes eller automatiseres slik at all kommunikasjon i programmet foregår mest
mulig automatisert og strømlinjeformet. Selve prosjekteringsfasen i MBM foregår i to deler der det
opprettes et prosjekt for hele bygget og egne underprosjekter for hver modul som gir grunnlag til
fabrikktegninger. Programmet er delt inn i en arkitektdel og en konstruksjonsdel hvor sistnevnte
benyttes til å tegne gulv,- tak- og veggelementer. Prosjekteringsprosessen kan skisseres vha. et
flytdiagram:

Figur 3: Eksisterende tegningsprosess, MBM
Prosessen starter med at hver enkelt modul tegnes på hver sin tegning i 600-serien [tegningsnummer
601, 602, osv.] på selve hovedprosjektet, en såkalt .PRJ-fil. Etter dette åpnes plantegningen for
aktuell etasje [tegn.nr. 1001, 1002, osv.], og hver tilhørende modul settes inn vha. en kommando.
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Hver etasje eksporteres så ut til en .VEC-fil. Denne settes inn på et ark med tittelfelt i 500-serien [501,
502, osv.], et ark i 200-serien [201, 202, osv.], og eventuelt et ark for brannprosjektering. Disse
tegningene eksporteres videre ut til .PDF- og .DWG-formater. Tegningene fra 200-serien eksportertes
også ut til filer som danner grunnlag for EL- og VA-prosjektering.

Når alt dette er gjort, opprettes det et nytt prosjekt for hver modul til produksjonstegninger.
Prosessen her starter med at aktuell modul (tegning fra 600-serien) hentes inn i tegning 1001 i det
nye prosjektet. Her hentes grunnlaget fra EL og VA inn, og tegningen eksporteres til .VEC-format. Det
sendes også ut grunnlag til konstruksjonsmodulen i dataprogrammet fra her. Videre åpnes tegning
102 som representerer bygg-delen. Her forklares og målsettes det på tegningen, som deretter blir
eksportert til .VEC-format. Disse vektorfilene settes så inn på et ark med tittelfelt og forskjellige
symboler og informasjon. Via konstruksjonsdelen av programmet tegnes vegger, tak og gulv på
modulen, og grunnlaget til dette hentes fra tidligere eksport til konstruksjon. Disse filene sendes
videre inn til ulike tegninger i modulprosjektet.

Som man kan se ut i fra dette, er det svært mange linker, og fåtallet kommuniserer direkte. Dette
skaper en dårlig arbeidsprosess, noe som enkelt kan forklares med følgende scenario:
Si at en modul er ferdig prosjektert og at tegninger er levert ut i fabrikk uten at modulen er fysisk
produsert. Kunden ønsker en endring på en vegg som godkjennes av bedriften. Ut i fra neste diagram
ser vi at det kreves endringer i totalt 17 (!) ledd.

Figur 4: Eksempel på tegninger som må revideres eller eksporteres på nytt når en
vegg blir endret etter at modulen er ferdig prosjektert (markert med gult).
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Det er verdt å merke seg at dersom det skal endres på flere moduler, må 7 av endringene gjøres for
hver modul som endres. Dvs. at antall steder å endre kan uttrykkes matematisk med 10+7n, hvor n er
antall moduler som krever endring. Hvis det gjelder 5 moduler, vil det si at det er 45 ledd å endre.
Med andre ord er det enorme feilkilder.

Den største feilkilden ligger derimot i at samme operasjon må gjennomføres flere ganger ved en
revisjon. Tar vi samme eksempel og ser på hvor selve endringen må gjennomføres, får vi følgende
diagram:

Figur 5: Eksempel på hvor feil oppstår ved forglemmelse etter revisjon.
Den grønne skravuren angir hvor den samme endringen må gjøres, mens de lilla feltene angir hvor
det oppstår feil dersom det skjer en forglemmelse. Et godt eksempel er at endringen skjer tett inntil
produksjon av enheten, noe som kan medføre at endringen blir gjennomført kun på høyre side av
diagrammet i første omgang. Den samme endringen på venstre side utsettes til ting har roet seg litt i
produksjonen ettersom dette ikke haster med en gang, og i verste fall forglemmes dette. Resultatet
av dette blir da feil i alle de lilla feltene på venstre side som innebærer tegninger brukt av mange
andre involverte parter i prosjektet. Dette fører lett til misforståelser og feilprosjektering. Årsaken til
at dette oppstår ligger da i at det ikke finnes noen automatisk kommunikasjon mellom
modultegningen i hovedprosjektet og den identiske modultegningen i modulprosjektet.

I tillegg til direkte kommunikasjon og færrest mulig ledd, er det spesielt en faktorer til som er svært
viktige når ny tegnemetode skal utarbeides, nemlig at det skal være mulig å hente ut en IFC-modell
fra tegningene. Dette er ingen selvfølge når det tegnes på den måten MBM gjør. Byggene består ofte
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av helt like moduler som settes inn flere ganger på plantegningen som danner grunnlaget for IFCmodellen. For at det skal være mulig å høste ut en fullstendig IFC-modell, må hvert objekt ha sin
unike GIUD-kode, noe som ikke er tilfelle når samme tegning settes inn flere ganger.
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3.2.3 Resultat
Som en start på vurderingen av resultatet, er det kommet fram til at følgende prosesser er
unødvendige:

Figur 6: Unødvendige prosesser.
Det blå krysset angir et ledd i prosessen det er tvil om skal kuttes ut, noe som medfører at det er to
hovedprosesser det skal jobbes videre med, en med tegning for hver modul (ekstra ledd) og en med
alt tegnet i samme plan. Som et resultat av dette, står vi igjen med følgende prosess:

Figur 7: Forslag til ny tegningsprosess, MBM
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Modellen deles altså inn i to alternative prosesser, henholdsvis A og B, og fungerer slik:
Prosess A: Her er alle leddene med, også første ledd som er stiplet (600-serie, moduler). Hver modul
tegnes i denne serien og hentes ut i plan vha. «PI»-kommando. For å kunne høste ut en IFC-modell,
må hver enkelt modul tegnes, også like. Det kan også benyttes en «sett inn»-kommando som gjør det
lettere å endre modulen senere, men da støttes ikke IFC-eksport slik det er lagt opp pr i dag. Videre
deles plantegningen opp i såkalte deltegninger som det er mulig å eksportere ut som
modultegninger. Alt som ligger i plantegningene lagstyres og eksporteres til ulike tegninger vha. ulike
lagsett. På denne måten kan brannvernplan, sammenstillingstegning for fabrikk og tilbudstegning
ligge på ett og samme plan. Informasjon sendes også til konstruksjonsmodulen i DDS-CAD direkte fra
plantegningene. Konstruksjonsinformasjonen vil da opprettes samlet for hver etasje mot for hver
modul som tidligere. Etter dette opprettes det et nytt prosjekt hvor alle fabrikktegningene samles.
Dvs. at det nå jobbes ut i fra to prosjekter, og ikke ett pluss x antall per modul som tidligere. På det
nyopprettede prosjektet hentes tidligere eksporterte filer fra « hovedprosjektet» inn, og den
manuelle jobben som gjøres pr modul minimeres. Dersom det skjer endringer, oppdateres disse
tegningene så snart filer er eksportert på nytt fra plan. Det er ingen unødvendige mellomledd. Hadde
det vært mulig å eksportere alt fra plan, ville det kun vært nødvendig å skrive inn ny
revisjonsbokstav. Dessverre må blant annet målsetting fortsatt gjøres manuelt pr modul.
Prosess B: Denne prosessen fungerer stort sett på samme måte som prosess A, men det er en stor
forskjell. Her lages det ikke en tegning for hver modul, men alle modulene tegnes direkte inn i det
aktuelle planet. Hvilke fordeler og ulemper dette gir, er drøftet senere i resultatdelen.

For at en av disse modellene skal lykkes kreves det strengere disiplin til lagstyring på plantegningene
ettersom flere ulike tegninger skal kunne høstes ut av denne. Det må også opprettes egne
lagpresentasjoner for hver tegning slik at de ulike tegningene lett kan høstes ut. Tar vi for oss samme
eksempel med endring av vegg som ved den gamle tegneprosessen, observerer vi følgende:
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Figur 8: Eksempel på tegninger som må revideres eller eksporteres på nytt når en vegg blir
endret etter at modulen er ferdig prosjektert (markert med gult), ny metode.
Det er fortsatt mange ledd som krever endring, men forskjellen ligger i at flere operasjoner styres ut i
fra samme tegning samtidig som at det er flere direkte koblinger. Går vi videre og ser på neste
modell, oppdager vi den store gevinsten.

Figur 9: Eksempel på hvor feil oppstår ved forglemmelse etter revisjon, ny metode.
Operasjonen trenger kun å utføres ett sted, og så lenge samme prosedyre for eksportering fra
plantegningen følges, forsvinner feilkildene. Det er selvsagt fortsatt mulig at en eksport glemmes,
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men ettersom alt skjer ut i fra samme tegning, kan en god kvalitetsrutine bidra til at dette ikke skal
kunne skje. Setter vi eksisterende tegnemetode opp mot de to nye prosessene, får vi følgende
resultat:
Problemstilling

Eksisterende

Prosess A (ekstra ledd)

Prosess B (alt i plan)

tegnemetode
Kontroll på

Veldig god kontroll

Veldig god kontroll

Mister litt kontroll over

modulinndeling

ettersom hver modul er

ettersom hver modul er

hva som tilhører hver

en innhentet fil.

en innhentet fil.

modul, men hjelpes av
deltegningene som
tegningen uansett deles
inn i. Disse avgrenser hva
som tilhører moduler,
men hver modul er ikke
lenger en hel enhet.

Mulighet til IFC-

Avhengig av at alle

Avhengig av at alle

Ettersom alt tegnes i

modell

moduler tegnes for at

moduler tegnes for at

samme plan, vil alle

dette skal være mulig,

dette skal være mulig,

objekter få sin unike

også like moduler må ha

også like moduler må ha

GUID. Dermed blir IFC-

hver sin tegning. Det

hver sin tegning. Det

eksport ingen utfordring.

jobbes med en funksjon

jobbes med en funksjon

som gjør at like innsatte

som gjør at like innsatte

filer kan «eksploderes»

filer kan «eksploderes»

og dermed bli unike.

og dermed bli unike.

Usikkert hvordan denne

Usikkert hvordan denne

funksjonen takler

funksjonen takler

eventuelle endringer.

eventuelle endringer.

Arbeid ved

Tungvint og unødvendig å

Tungvint og unødvendig å

Svært enkelt å gjøre flere

planendring

måtte endre hver modul

måtte endre hver modul

endringer samtidig

som er lik. Spesielt

som er lik. Spesielt

ettersom alt ligger på

tungvint å måtte endre

tungvint å måtte endre

samme tegning. Mister

på blant annet

på blant annet

muligheten til å endre

gulvløsning for bygget

gulvløsning for bygget

like moduler samtidig,

ettersom gulvet ligger

ettersom gulvet ligger

men pr i dag er ikke dette

inne på hver enkelt

inne på hver enkelt

mulig dersom man har
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modul.

modul.

behov for en IFC-modell.
Uansett lettvint å
markere og endre de
elementene som skal
revideres i planet
samtidig. Det er også lett
å oppdatere IFCmodellen hvis det skulle
dukke opp endringer
ettersom det er færre
steder å gjøre endringer.

Strømlinjeform

Mange unødvendige

Et ekstra ledd i forhold til

ledd.

prosess B.

Oppdeling i

Prosjektet er delt inn i

Prosjektet er delt inn i to

Prosjektet er delt inn i to

prosjekter (.prj-

x+1 antall .prj-filer, hvor

.prj.filer, ett for

.prj.filer, ett for

filer)

x=antall moduler. 50

«hovedprosjektet»

«hovedprosjektet»

moduler betyr 51

(sammenstilt prosjekt) og

(sammenstilt prosjekt) og

prosjekter. Tungvint å

ett for alle

ett for alle

bytte mellom prosjekter

fabrikktegninger. Det er

fabrikktegninger. Det er

og veldig tungvint å gjøre

da enkelt å kopiere og

da enkelt å kopiere og

endringer på flere

veksle mellom ulike

veksle mellom ulike

prosjekterte moduler.

prosjekterte moduler.

prosjekterte moduler.

Informasjon trenger bare

Informasjon trenger bare

manuelt flere steder, noe

å ligge ett sted og henger

å ligge ett sted og henger

som er en stor feilkilde.

med på en DWG-eksport.

med på en DWG-eksport.

Arbeid i DDS-

Hver modul har sine egne

Jobber mer samlet med

Jobber mer samlet med

konstruksjon.

konstruksjonsfiler

konstruksjonsfilene og ser konstruksjonsfilene og

Informasjonsflyt Informasjon blir lagt inn

Uthenting av

Mulighet for å hente ut
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Færre ledd i prosessen.

helheten i prosjektet. Må

ser helheten i prosjektet.

deles opp senere i DDS

Må deles opp senere i

arkitekt ettersom

DDS arkitekt ettersom

deltegningene ikke

deltegningene ikke

henger sammen med

henger sammen med

konstruksjonsmodulen.

konstruksjonsmodulen.

Mengder hentes ut pr

Mengder hentes ut pr
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Mengder*

mengder for hver modul.

etasje, eventuelt samlet.

etasje, eventuelt samlet.

Kan bli mulig pr modul

Kan bli mulig pr modul

dersom deltegninger

dersom deltegninger

overføres til

overføres til

konstruksjon.

konstruksjon.

Tabell 1: Eksisterende tegnemetode vurdert opp mot ny metode.
*Blir nærmere beskrevet i kapittel 3.3

De to nye prosessene tilrettelegger for at man jobber mer med prosjektet under ett og ser helheten
på det man driver med. Ettersom den stiplede linja som markerer skille mellom prosjektene er flyttet
lenger mot høyre, betyr det at det jobbes mer ut i fra ett prosjekt. Det er også verdt å merke seg at
høyre side på eksisterende metode inneholder x antall prosjekter, mens denne siden på de nye
metodene kun inneholder ett prosjekt.

Som et resultat er den beste løsningen pr i dag å tegne alt i plan (prosess B) når man skal ha ut en
IFC-modell. Løses derimot problemet med at innsetting av like moduler ikke gir fullverdig IFC, vil
kanskje prosess A være den beste løsningen da dette baner vei for å endre like moduler samtidig og
muligens gir en bedre oversikt over modulinndelingen. I et bygg med mange like enheter, vil det
uansett fortsatt lønne seg å bruke prosess A dersom man ikke er avhengig av en IFC-modell, men
ettersom dette er en krav i denne oppgaven, vil ikke dette være aktuelt. Denne metoden bør uansett
endres slik at tak og gulv som tradisjonelt har blitt tegnet pr modul nå tegnes i det samlede planet for
å gjøre eventuelle endringer enklere. Endringer på gulv eller tak er en unødvendig stor jobb når det
ligger inne på hver enkelt modul og må revideres. Består bygget av 50 moduler, må endringen gjøres
50 ganger.

En ny tegneprosess vil kun kreve endringer på modultegning der det er informasjon som ligger
utenfor deltegningen samt de innsatte eksporterte filene. Dette innebærer i hovedsak kun
målsetning, etasjenummer, tegningsnummer og innsatte filer, og er en enorm forbedring i forhold til
alt som måtte endres manuelt tidligere. Ny prosess vil derimot kreve strengere disiplin på lagstyring
og opplæring i bedriften på ny tegnemetode. Det må også jobbes videre med oppdeling av
konstruksjonsfiler ettersom disse nå vil bli samlet pr etasje og ikke pr modul som kreves for
fabrikktegninger. Men til slutt så vil en bedre tegningsflyt gi mer tid til å jobbe og videreutvikle blant
annet temaer som er presentert i kapittel 3.3 og 3.4
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3.3 Kollisjonstesting
3.3.1 Innledning
Kollisjoner mellom tekniske fag er et stadig forekommende problem. Det fører til store økonomiske
konsekvenser, samtidig som det går utover framdrift både i fabrikk og ute på byggeplass. I dette
kapittelet skal det derfor tilrettelegges og gjennomføres kollisjonstesting med ulike modeller i
prosjektet. Forskjellige tester skal kjøres, og nyttegraden av hver test skal vurderes. Det vil utarbeides
IFC-modeller uten at det er noen spesielle krav til hva disse skal inneholde. Erfaringer fra denne delen
av oppgaven vil skape et grunnlag til senere å lage en kravspesifikasjon som forteller hva de
forskjellige modellene i hovedsak må inneholde.

Bilde 4: Kollisjonstesting.
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3.3.2 Metode
Prosjektet på Kallerud har blitt gjennomført med liten fokus på BIM og kollisjonstesting. MBM har
svært liten erfaring med temaet, så hovedfokuset har derfor ligget på å få fram modeller uten å stille
noen strenge krav til disse. Følgende modeller har det blitt jobbet med i prosjektet
•

Bygg (fabrikk)*, MBM.

•

Bygg (elementer/byggeplass)*, MBM. Egen IFC for å dele prosessene.

•

Møbler/inventar

•

Konstruksjon/skjelett/bæresystem moduler, MBM.

•

Utvendig bæresystem stål, Sweco.

•

Betong, Norconsult.

•

Ventilasjon, TechnoTeam Prosjekt AS.

•

Sanitær (VA)**, MBM.

•

Elektro*’, MBM.

* Grunnen til at bygg-delen deles opp, er for å kunne skille det som skjer på byggeplass og i fabrikk.
Om dette er en god idé eller ikke, drøftes i resultatet.
**Underlaget er tegnet uten tilretteleggelse for IFC. Modell er kun hentet ut fra det som er
prosjektert på tradisjonell måte.

En stor utfordring underveis var at modellene som har blitt utarbeidet i prosjekteringsfasen har
forskjellige origo. Både RIB-modellen (stål/betong) og RIV-modellen (ventilasjon) er GEO-referert
ettersom dette er rutine i disse bedriftene når dette er kjent. Modellene til MBM derimot tar
utgangspunkt i Boligprodusentenes BIM-manual der GEO-referering ikke anbefales (kapittel 4.2,
punkt 2). Til å begynne med, ble også modellen fra MBM tegnet samme sted som arkitektmodellen,
dvs. skrått et stykke opp på arket. Dette viste seg også å by på flere utfordringer under
prosjekteringen. Modellen ble derfor rettvendt og flyttet til origo på arket, noe som skapte ny
forvirring angående origo.

Bilde 5: Modeller stemmer ikke overens.
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Bygg MBM, fabrikk
I oppgaven var det en forutsetning å ha en IFC-modell fra selve bygget ut i fra DDS-CAD arkitekt, men
det viste seg at det skulle gå med mye tid på å justere og få til dette. Denne modellen skulle
etableres tidlig i prosjekteringsfasen, men størrelsen ble for stor til at den kunne brukes videre. Det
ble etterhvert derfor gjort en test for å finne ut hva det var som gjorde at denne fila ble så stor.
Måten denne testen ble gjennomført på, var å skru av ett og ett lag og eksportere til IFC mellom hver
gang og notere størrelsen på fila. Resultatet ble som følger (sprang >10 MB markert):
Navn på lag i DDS som skrus av

Lagnummer

Størrelse på IFC-fil

Reduksjon fra
forrige eksport

Alle lag i modellen aktive

-

1430 MB

-

315

1211 MB

219 MB

-3D sofa trekk

13000

1210 MB

1 MB

-3D Kjøkken beslag

13230

1195 MB

15 MB

-3D Armatur m.m.

13200

1194 MB

1 MB

-3D vann

12198

1193 MB

1 MB

-Sanitær

-Møbler, sittebenker, stolrader, bord

276

39 MB

1154 MB

-listverk tak

401

39 MB

0 MB

-listverk gulv

411

39 MB

0 MB

-3D omr. og hjørnebord

501

39 MB

0 MB

-Kjøkkeninnredning

273

38,5 MB

0,5 MB

-3D sofa bein

13010

38,5 MB

0 MB

-3D kjøkken - hette

13280

36 MB

2 MB

-3D inv. dørblad

13540

35 MB

1 MB

-3D Garderobeskap

13500

31 MB

4 MB

-3D Kjøkken – grep

13340

31 MB

0 MB

-3D Kjøkken – benkeplate

13330

30 MB

1 MB

-3D Kjøkken – front skuffer

13320

30 MB

0 MB

-3D Kjøkken – front overskap

13300

30 MB

0 MB

-3D Kjøkken – front benk

13290

30 MB

0 MB

-3D Seng – pute

13080

30 MB

0 MB

-3D Seng – teppe

13070

30 MB

0 MB

-3D Seng – ramme

13060

30 MB

0 MB

-3D Bord – bein

13030

30 MB

0 MB

-3D Bord – plate

13020

30 MB

0 MB
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-3D Betong trapper

12111

29,5 MB

0,5 MB

-3D Baderomsmøbler

12071

17 MB

12,5 MB

-3D Stol (spisestue)

12061

17 MB

0 MB

-3D møbler stue

12041

17 MB

0 MB

-3D Kjøkken overskap

12021

16 MB

1 MB

-3D Kjøkken benkeskap

12011

14 MB

2 MB

-3D Dørhåndtak

11011

8 MB

6 MB

-3D Vindu – glass

11001

7,5 MB

0,5 MB

-Rom tekster

8322

7,5 MB

0 MB

-3D Inv. Vegg

8019

6 MB

1,5 MB

-3D Platekledd vegg

8005

6 MB

0 MB

-3D Stående kledning

8001

4 MB

2 MB

-3D Betong vegg

8000

4 MB

0 MB

-3D Hjørnebord

502

4 MB

0 MB

-3D Balkong

1101

4 MB

0 MB

-Himling og innvendige overflater

266

4 MB

0 MB

-Faste himlinger og overflatebehandling

256

4 MB

0 MB

-Frittbærende dekket

251

4 MB

0 MB

-3D Dører

201

4 MB

0 MB

-3D Vindu – ramme

101

4 MB

0 MB

-1.1.89

89

4 MB

0 MB

-1.1.37

37

4 MB

0 MB

-Ekstra

2

4 MB

0 MB

-Generell (linjer ol.)

1

0,2 MB

3,8 MB

-5.1.200

200

0,2 MB

0 MB

-11.2226

2226

0,2 MB

0 MB

-1.1.2516

2516

0,2 MB

0 MB

Tabell 2: Analyse av størrelse på IFC-fil ved eksport.
Ut i fra tabellen ser vi at fire lag skiller seg ut, «Møbler, sittebenker, stolrader, bord» (276), «Sanitær»
(315), «3D Kjøkken beslag» (13230) og «3D Baderomsmøbler» (12071).
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Bilde 6: Figurer som tar stor plass. Fra venstre: «sanitær», «3D Kjøkken beslag»,
«Møbler, sittebenker, stolrader, bord» og «3D Baderomsmøbler».
Videre ser vi at det er spesielt lag nummer 276 og 315 som bidrar til at fila blir så stor som den er.
Siden lag 276 består av flere filer, ble det gjort en ny test hvor hvert element ble eksportert til IFC
hver for seg. Resultatet ble som følger:
Objekt

Navn på fil

Størrelse pr objekt (IFC)

Skrivebordstol

BUA_Chairs01.js

10933 kB

Bord / pult

BUA_1101_TableRectCirOval.js

17 kB

Stol

BUA_SofaChair.js

30 kB

Seng

BUA_1124_SingleBed.js

14 kB

Tabell 3: Objekter som tar stor plass.
Skrivebordstolen inneholder antageligvis veldig mye geometri og ble derfor skiftet ut med en annen
(BUA_1116_DiningChair.js – 11kB). Filstørrelsen på møbler var også en av grunnene til at møbler ble
tegnet på en egen modell. Toalettet har en filstørrelse på 2225 kB, men øvrige toaletter har også
relativt stor størrelse, så dette ble utelatt fra IFC-modellen til bygg, og heller en del av sanitær/VA
modellen.

Bilde 7: Lagstyring i DDS-CAD arkitekt.
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En annen utfordring med denne modellen, er at det er svært mange like enheter. Det vil da være en
fordel å tegne de like enhetene (modulene) en gang, og sette inn denne flere ganger slik at en
eventuell endring skjer på alle modulene samtidig. Dette er da ikke mulig dersom man skal høste ut
en IFC-modell som var tilfelle her.
Modellen er avhengig av at alle
objekter er unike, og det blir de
ikke dersom like moduler er satt
inn flere ganger.
Benyttet tegneprogram:
DDS-CAD Arkitekt v7.3
Bilde 8: IFC-modell «ByggMBM, fabrikk.ifc».

Navn på modell:
Bygg MBM, fabrikk.ifc

Bygg MBM, byggeplass
Videre ble det besluttet at byggmodellen skulle deles opp i fabrikk og byggeplass for å kunne skille
prosessene. Denne avgjørelsen kom forholdsvis sent i prosjektet og blir sett på som en test. Her ble
komponenter og elementer som skal bygges på byggeplassen tegnet inn på selve byggmodellen for å
ha denne til hjelp/underlag.
Fabrikkdelen ble så slettet slik at
kun byggeplassdelen ble
eksportert til IFC.
Benyttet tegneprogram:
DDS-CAD Arkitekt v7.3
Navn på modell:
Bygg MBM,

Bilde 9: IFC-modell «ByggMBM, byggeplass.ifc».

byggeplass.ifc

Møbler/inventar
Denne modellen tok også utgangspunkt i selve byggmodellen og fjernet alt unntatt møbler. Den tar
for seg pulter, stoler, skap, osv. Kjøkken er ikke en del av denne modellen, det samme gjelder utstyr
på bad. En av grunnene til at dette ikke er en del av byggmodellen, er for å redusere størrelsen på
denne som nevnt tidligere. Møbelmodellen inneholder kun første etasje.
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Benyttet tegneprogram:
DDS-CAD Arkitekt v7.3
Navn på modell:
Møbler.ifc
Bilde 10: IFC-modell «Møbler.ifc».

Konstruksjon/skjelett moduler, MBM.
For å kunne fremskaffe en modell av selve konstruksjonene (skjelettet), må alle elementene
detaljprosjekteres. Problemet med denne modellen, er at den er avhengig av arkitektmodellen og tar
med seg denne i eksporten. På denne måten er det ikke mulig å få ut en modell som inneholder kun
skjelettet til bygget. En annen utfordring er at veggene av en eller annen grunn ikke ble med i
eksporten. Modellen er også avhengig av at utsparinger, hull, osv tegnes for at den skal kunne
krasjtestes mot f.eks. rørmodellen.
Dette er ikke mulig uten en lisens MBM
ikke har pr. i dag. Derfor ble det bare
tegnet en etasje i denne modellen, og
da kun med gulv og tak.
Benyttet tegneprogram:
DDS-CAD Konstruksjon v7.3
Navn på modell:
Bygg, konstruksjon.ifc

Bilde 11: IFC-modell «Bygg, konstruksjon.ifc»

Utvendig bæresystem stål, Sweco.
Denne modellen baserer seg på georeferering ettersom dette er en rutine for denne bedriften når
det er kjent. Forflytning til samme origo som byggmodellen viste seg at skulle by på store utfordringer,
både pga. georefereringen og endringen av origo
underveis. Dette medførte til slutt at modellen ble
liggende feil og dermed utelatt fra videre
kollisjonstesting.
Benyttet tegneprogram:
Autodesk Revit Structure 2013 (tegnet eksternt)
Navn på modell:
Stål.ifc
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Betong, Norconsult.
Betongmodellen hadde også samme utfordringer som stål-modellen, men havnet til slutt på riktig
origo.
Benyttet tegneprogram:
AutoCAD MEP 2011 (tegnet eksternt)
Navn på modell:
Betong.ifc

Bilde 13: IFC-modell «Betong.ifc».

Ventilasjon, TechnoTeam Prosjekt AS.
Ventilasjonsmodellen hadde også utfordringer knyttet til plassering i riktig origo, men havnet etter
hvert på riktig plass. Denne modellen er den av de tekniske fagene som er mest korrekt.
Benyttet tegneprogram:
MagiCAD HPV 2012.11 (tegnet eksternt)
Navn på modell:
Ventilasjon.ifc

Bilde 14: IFC-modell «Ventilasjon.ifc».
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Sanitær (VA), MBM.
Denne modellen ble hentet ut fra DDS-CAD VVS sent i prosjektet og er basert på det som er
prosjektert på tradisjonell måte. Det ble liten tid til å bearbeide den noe særlig, og modellen
inneholder dessverre derfor en del feil.
Benyttet tegneprogram:
DDS-CAD VVS v7.3
Navn på modell:
Sanitær (VA).ifc

Bilde 15: IFC-modell «Sanitær (VA).ifc».

Elektro, MBM.
Denne modellen ble hentet ut fra DDS-CAD Elektro på samme måte som sanitær-modellen, sent i
prosjektet og er basert på det som er prosjektert på tradisjonell måte. Det ble også her liten tid til å
bearbeide den noe særlig, og modellen inneholder også en del feil.
Benyttet tegneprogram:
DDS-CAD Elektro v7.3
Navn på modell:
Elektro.ifc

Bilde 16: IFC-modell «Elektro.ifc».
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Etter at modeller ble sammensatt, var meningen at de skulle visuelt krasjtestes i DDS-viewer. Dette
ble gjennomført først, men etter hvert i prosessen ble også Tekla BIMsight oppdaget. Dette
programmet inneholder flere funksjoner, blant annet en meget brukervennlig metode å finne alle
kollisjoner på automatisk. Dermed ble store deler av kollisjonstestingen gjort i Tekla BIMsight i stedet
for DDS-viewer. Det ble da satt sammen en liste på hvilke modeller som skulle testes mot hverandre
og kjørt tester ut i fra dette ved å lage regelsett i programmet.

Bilde 17: Oppsett av regler, Tekla BIMsight.
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3.3.3 Resultat
For å ha noe å jobbe ut ifra, ble det først kartlagt hvilke modeller som i utgangspunktet skulle testes
mot hverandre. Modellene Bygg MBM, byggeplass.ifc, Bygg MBM, fabrikk.ifc og Betong.ifc utelukkes
fra den automatiske krasjtestingen ettersom disse er konstruert uten utsparinger og dermed vil få
utallige kollisjoner med de tekniske fagene. Testing mot selve bygget begrenser seg dermed til det
visuelle, og testing mellom de ulike bygningsmodellene utelukkes for å begrense omfanget litt. Bygg,
konstruksjon.ifc ville vært svært nyttig å teste opp mot tekniske fag, men inneholder altså ikke
utsparinger. Stål.ifc ligger i feil origo og kan dermed ikke testes. Resultatet av hva som krasjtestes ble
derfor som følger:
Bygg
MBM,
fabr.ifc
Bygg

Bygg
MBM,
bpl.ifc
1

Møbler.ifc Bygg,
konstr.ifc

Stål.ifc

Betong.

Vent.ifc Sanitær EL.ifc

ifc

(VA).ifc
2

7

8

9

10

11

12

4

5

MBM,
fabr.ifc
Bygg

1

3

MBM,
bpl.ifc
Møbler.ifc
Bygg,
konstr.ifc
Stål.ifc
Betong.ifc

2

Vent.ifc

7

10

Sanitær

8

11

4

9

12

5

3

6

(VA).ifc
EL.ifc

6

Tabell 4: Krasjtester, grønn betyr testes, gul betyr visuell test og rød betyr testes ikke.
Som tabellen tilsier gjennomføres det dermed 6 automatiske kollisjonstester, og 6 visuelle
kollisjonstester. Nytteverdien vurderes og konkluderer med et av følgende resultat:
•

Svært nyttig (4)

•

Ganske nyttig (3)

•

Litt nyttig (2)

•

Ikke nyttig (1)
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Test 1: Kollisjonstest mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og [Bygg MBM, byggeplass.ifc]
Denne testen inneholder til sammen 53 kollisjoner, og mange av disse kommer av at
byggeplassmodellen kun er laget som en test og uten noe spesielt krav til nøyaktighet. De fleste
kollisjonene gjelder vegger og dekker som er tegnet inn i hverandre. Toleransegrense var her 30mm.
Nytteverdi: (3) Testen anses som ganske nyttig ut i fra at kollisjoner betyr overlappinger mellom det
som skjer på byggeplass og i fabrikk. Ettersom store deler av byggeplass-modellen er elementer, er
det viktig at disse passer. Begge modellene er i treverk, så det er mulig å gjøre justeringer uten fatale
konsekvenser.

Bilde 18: Kollisjonstest mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og [Bygg MBM, byggeplass.ifc].

Test 2: Kollisjonstest mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og [Betong.ifc]
Denne testen inneholder ingen konflikter, med andre ord passer modulene mellom betonghusene.
Toleransegrense var i utgangspunktet 10mm, men det er fortsatt ingen konflikter når grensen endres
til 0mm. Nytteverdi: (4) Testen anses som svært nyttig ettersom kollisjoner vil bety at modulbygget
ikke passer mellom betonghusene når det kommer på byggeplassen.

Bilde 19: Kollisjonstest mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og [Betong.ifc].
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Test 3: Kollisjonstest mellom [Betong.ifc] og [Bygg MBM, byggeplass.ifc]
Denne testen inneholder 44 konflikter hvor de fleste også her skyldes at byggeplassmodellen ikke er
helt nøyaktig. Krav til toleranse var her satt til 20mm. Nytteverdi: (2) Testen anses som litt nyttig
ettersom kollisjoner stort sett ikke skjer der det er elementer fra byggeplass-modellen, men fleksibelt
byggeplassarbeid.

Bilde 20: Kollisjonstest mellom [Betong.ifc] og [Bygg MBM, byggeplass.ifc].
Det er også kollisjoner der vegger som skal monteres
på byggeplass i betongtrappehuset stikker for høyt opp
som vist på bildet. Disse veggene burde i
utgangspunktet vært med i betongmodellen ettersom
det var en del av leveransen her.

Bilde 21: Trevegger i betongtrappehus.

Test 4: Kollisjonstest mellom [Sanitær (VA).ifc] og [Ventilasjon.ifc]
Denne testen inneholdt hele 612 kollisjoner. Hovedgrunnen til at det ble så mange kollisjoner, er at
sanitær-modellen stemmer dårlig med virkeligheten ettersom modellen er eksportert ut i fra det som
er prosjektert på tradisjonell hvor det ikke er tatt hensyn til BIM og IFC. Men testen gir mange gode
bilder på hva som kunne vært oppdaget dersom begge modellene hadde vært riktige.
Toleransegrense var satt til 15mm. Nytteverdi: (4) Testen anses som svært nyttig ettersom resultatet
betyr kollisjon mellom tekniske fag, noe som må unngås.
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Bilde 22: Kollisjonstest mellom [Sanitær (VA).ifc] og [Ventilasjon.ifc].

Bilde 23: Konflikt mellom
fordelerskap og ventilasjon.

Test 5: Kollisjonstest mellom [Elektro.ifc] og [Ventilasjon.ifc]
Denne testen hadde 315 kollisjoner, og her er også hovedgrunnen at elektro-modellen ikke er riktig.
De fleste objektene er satt inn etter standard definerte høyder i tegneprogrammet, noe som ikke
stemmer med det som prosjektert. Blant annet ligger kabelbroa for lavt i modellen, noe som gir
kollisjoner med alle kryssende kanaler. Toleransegrense var her 15mm. Nytteverdi: (4) Testen anses
som svært nyttig ettersom resultatet betyr kollisjon mellom tekniske fag, noe som må unngås.

Bilde 24: Kollisjonstest mellom [Elektro.ifc] og [Ventilasjon.ifc].
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Bilde 25: Konflikt mellom kabelstige og
kryssende ventilasjonskanaler.

Test 6: Kollisjonstest mellom [Elektro.ifc] og [Sanitær (VA).ifc]
Denne testen hadde 106 kollisjoner, noe som ikke er mye ettersom det er feil som gjentar seg flere
ganger. Problemet her er at både elektro-modellen og sanitær-modellen ikke er riktige. Det vil si at
mange av kollisjonene ikke finner sted i virkeligheter, mens det kanskje er andre kollisjoner som er
der og ikke kommer fram fordi det er modellert feil. Det er svært aktuelt for MBM å sammenstille
disse to modellene ettersom det er to tekniske fag som ofte kolliderer samtidig som at de
prosjekterende sitter på samme sted og dermed lettvint kan utveksle modeller sammen med
byggmodellen. Toleransegrensen mellom modellene var satt til 15mm. Nytteverdi: (4) Testen anses
som svært nyttig ettersom resultatet betyr kollisjon mellom tekniske fag, noe som må unngås.

Bilde 26: Kollisjonstest mellom [Elektro.ifc] og [Sanitær (VA).ifc].
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Bilde 27: Konflikt mellom lampe og rør
som ikke finner sted i virkeligheten.

Test 7: Visuell test mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og [Ventilasjon.ifc]
Det er svært vanskelig å se hvor alle ventilasjonskanaler blir gående når man kun ser bygget i 2D.
Dette fører til at det tar ekstra lang tid å detaljprosjekterte blant annet konstruksjonenes utsparinger.
Spesielt tekniske rom der det ofte er svært mange kanaler på kryss og tvers krever god forståelse for
å unngå kollisjoner og for å tegne utsparinger riktig. Nytteverdi: (3) Testen anses som ganske nyttig
ettersom den gir meget god visualisering på avanserte tegninger. Det er også eneste nåværende
mulighet til å kjøre krasjtest mellom bygg og ventilasjon ettersom en automatisk test ville gitt svært
mange kollisjoner.

Bilde 28: Visuell test mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og
[Ventilasjon.ifc].
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Bilde 29: Visuell sjekk av teknisk rom (DDS-viewer).

Test 8: Visuell test mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og [Sanitær (VA).ifc]
Her gjelder mye av det samme som forrige test. Hadde det eksistert en konstruksjonsmodell med alle
utsparinger til sanitærrør, ville det vært naturlig å kjøre en automatisk kollisjonstest mellom disse
modellene. Ettersom det ikke gjør dette, må testen kjøres visuelt. Testen avslørte derimot blant
annet en rør komponent som krasjer i overgangen gulv/vegg i modulen. Dette ble et case under
produksjonen og kunne vært oppdaget i en visuell sjekk. Nytteverdi: (3) Testen anses som ganske
nyttig på samme grunnlag som forrige test.

Bilde 31: Eksempel på hva som
Bilde 30: Visuell test mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og
[Sanitær (VA).ifc].
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Test 9: Visuell test mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og [Elektro.ifc]
Her gjelder og mye av det samme som er beskrevet i de to foregående testene. Nytteverdi: (3)
Testen anses som ganske nyttig på samme grunnlag som de to foregående testene.

Bilde 33: Den visuelle testen
avslører blant annet om alle
Bilde 32: Visuell test mellom [Bygg MBM, fabrikk.ifc] og

panelovner er plassert riktig.

[Elektro.ifc].
Test 10: Visuell test mellom [Betong.ifc] og [Ventilasjon.ifc]
Ventilasjonskanalene stikker inn i betongtrappehusene, og det kan derfor være aktuelt å se etter at
disse kanalene ikke kolliderer med betong. Nytteverdi: (2) Testen anses som litt nyttig ettersom den
avslører kollisjoner med betong. Dersom en kollisjon i ytterste konsekvens fører til at noe må rives og
bygges på nytt, er dette selvfølgelig mer arbeid når det er betong i motsetning til treverk.

Bilde 34: Visuell test mellom [Betong.ifc] og [Ventilasjon.ifc].

Bilde 35: Kanalene krasjer med
betongtaket. I virkeligheten knekkes
kanalen ned i dette område.
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Test 11: Visuell test mellom [Betong.ifc] og [Sanitær (VA).ifc]
Sanitærmodellen inneholder ikke rør i betongtrappehusene, og testen har derfor ingen hensikt.
Hadde det vært en sanitærmodell for hele bygget, ville nytteverdien vært større. Nytteverdi: (1) Ikke
viktig.

Bilde 36: Visuell test mellom [Betong.ifc] og [Sanitær (VA).ifc].

Test 12: Visuell test mellom [Betong.ifc] og [Elektro.ifc]
På samme måte som for ventilasjon, stikker elektroutstyr inn i betongtrappehusene, og det kan
derfor være aktuelt å se etter at disse kanalene ikke kolliderer med betong. Nytteverdi: (2) Testen
anses som litt nyttig på samme grunnlag som testen mellom betong og ventilasjon.

Bilde 37: Visuell test mellom [Betong.ifc] og [Elektro.ifc].

Bilde 38: Kabelstiger inn i
betongtrappehus.
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Oppgaven bærer stort preg av at flere av modellene ikke er tilrettelagt for IFC gjennom
prosjekteringsfasen. Det er et krav at det som eksporteres ut på modellene må stemme 100% med
virkeligheten og det som skal produseres for at det skal være noe hensikt. Kollisjonstesting er først og
fremst et nyttig verktøy som bør brukes for å minimere antall byggefeil, ikke noe man må vente på at
en byggherre skal kreve. Det må ikke ses på som ekstraarbeid, men som et hjelpeverktøy like mye for
bedriftens egen del som for byggherren. Gjøres det færre feil, vinner man mer tid i prosjektet og øker
den økonomiske lønnsomheten for bygget, samtidig som at byggherren får et bedre bygg. Det er
med andre ord en vinn-vinn situasjon.
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3.4 Mengdelister / materiallister
3.4.1 Innledning
Feil i materiallister i form av mengder, formater, farger, feil i dør- og vindusbestilling, osv har lett for
å oppstå i en travel arbeidsprosess. Dette fører fort til store konsekvenser, både framdriftsmessig og
økonomisk. Mengdeberegning ut i fra en IFC-modell vil derfor være et meget nyttig verktøy for å
redusere faren for at slike feil oppstår. I denne delen av oppgaven skal det undersøkes nærmere hva
som skal til for å hente ut forskjellige mengder fra modellen og på hvilken måte mengdene kan deles
opp og utnyttes best mulig i materialbestilling. Oppgaven begrenser seg til at kun materialer fra
fabrikk-modellen skal høstes ut.

3.4.2 Metode
For å kunne hente ut mengder fra DDS-CAD som skal benyttes i denne oppgaven, må det først
kartlegges hvilke muligheter som ligger i programmet. Arbeidet startet i DDS-CAD arkitekt hvor
prosjektet med fabrikk-modellen ble hentet inn. I menyene ligger det funksjoner som støtter
mengder to forskjellige steder, på selve verktøy-menyen og på en meny som kalles «høsting fra
modellen». Ut i fra verktøymenyen har man mulighet til å lage en rapport som kan eksporteres til et
regneark eller en tekstfil. I programmet ligger det en standard rapporttype, men der er også mulig å
definere rapporttype selv.

Bilde 39: Høsting av mengder fra verktøy-meny.

Fra modellhøstingen er det også mulig å lage en mengdeliste, men dette er den samme listen som
genereres ut i fra verktøymenyen. Dette er egentlig bare en hurtigknapp for å generere selve lista, alt
av oppsett gjøres fra verktøymenyen. Det som derimot er mulig å hente fra modellhøstingen i tillegg,
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er dør- og vindusskjema samt en romkalkuleringsfil som summerer alle romarealene. Begge disse
funksjonene er nyttige i en tidlig fase av prosjektet. Dør- og vindusskjemaene kan konfigureres slik
man måtte ønske, høstes ut på egne tegninger og danner grunnlag til bestillinger fra leverandøren.
Romkalkuleringsfilen er nyttig til å raskt beregne blant annet boareal i tilbudsfasen.

Bilde 40: Høsting av mengder fra
menyen «høsting fra modellen».

Videre fortsatte arbeidet i DDS-CAD konstruksjon som styrer genereringen av bygningselementene i
programmet. Her ligger i utgangspunktet samme type funksjon som i arkitektmodulen.
Hovedforskjellen er at mengdene som beregnes baserer seg på genererte bjelkelag og vegger som er
hentet inn på grunnlag av det som har blitt eksportert av informasjon fra arkitektmodulen. Derfor er
det viktig at dimensjoner er riktige før de blir eksportert ut. Det er da i utgangspunktet mulig å hente
ut mengder fra det som detaljprosjekteres i konstruksjonsmodulen etterpå. Dette gjøres ved at
informasjon fra aktuell etasje hentes inn. Deretter velges «produser BOQ/LST-filer og
«listeadministrering» fra høstingsmenyen.

Bilde 41: Høsting av mengder fra DDS-CAD konstruksjon.
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Den nye tegneprosessen presentert i kapittel 3.2.3 medfører at alle gulv og tak blir konstruert pr plan
i motsetning til for hver modul som gjelder for eksisterende metode. Dette medfører at disse
elementene må detaljprosjekteres samtidig, noe som gjør det mulig å ligge mer på forskudd samtidig
som at det er lettere å gjøre endringer. Det er mulig å kopiere like enheter, noe som er svært aktuelt
ettersom dette forekommer ofte. Det er derimot ikke mulig å kopiere elementene etter at de
genereres videre i programmet, noe man er avhengig av å gjøre for å kunne detaljere elementene.
Tegningene hentes til slutt inn igjen i DDS-CAD arkitekt hvor de deles opp på samme måte som
modultegningene slik at hver modul får sitt tilhørende gulv.

Bilde 42: Oppdeling av filer hentet fra DDS-CAD konstruksjon vha deltegninger.
Mengdeuttak fra vegger gjøres ved hjelp av samme type funksjoner som for gulv og tak. Her dukket
det derimot opp et problem med at programmet ikke finner noe data. Som beskrevet tidligere i
kapittel 3.3.2 blir ikke vegger med i IFC-modellen fra konstruksjon. Det er mangler altså informasjon
fra vegger selv om dette er modellert med elementer på samme måte som gulv og tak.

Bilde 43: Feilmelding ved uttak av mengder for vegger.
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3.4.3 Resultat
Kort oppsummert er det mulig å hente ut forskjellige typer mengder fra tegneprogrammet.
Resultatet deles inn i tre deler:
•

Mengder fra DDS-CAD arkitekt

•

Dør- og vindusskjema fra DDS-CAD arkitekt

•

Mengder fra DDS-CAD konstruksjon

Nytteverdien vurderes på samme måte som for de ulike krasjtestene.

Mengder fra DDS-CAD arkitekt
Mengdene som høstes ut fra tegningene i DDS-CAD arkitekt kan eksporteres til både tekstformat og
regneark. Uttaket henter blant annet ut arealer av vegger, antall og dimensjoner på vinduer og dører,
listverk, søyler og dragere og romareal.

Bilde 44: Mengdeliste tekstfil.
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Noe av denne informasjonen kan være nyttig til videre bruk i materialbestillinger. Veggarealene kan
benyttes til å bestille kledning og beis samt til grunnlag for energiberegning. Resultatet presenteres
derimot litt rotete, og man er nødt til å vite hva de forskjellige tallene representerer for å dra noe
nytte av mengdene. Dør- og vindusmengder presenteres på en bedre måte på dør- og
vindusskjemaene, men kan benyttes som en sjekkliste opp disse. Utregning av listverk basere seg på
objektene som beskriver romareal, men har til tider vist seg å ikke stemme helt. Mengden beregnes
til 231,2 lm med fotlist, noe som er altfor lite. Det stemmer greit med mengden i en etasje, men
tallene er like uansett hvilken etasje mengdene hentes fra, noe som betyr at dette er total mengde i
prosjektet ettersom etasjene er forskjellige. Det er også en tung prosess å definere hvor det skal
være ulike typer listverk dersom dette ikke stemmer med standardoppsettet til romtypen. Søyler og
dragere kan benyttes videre til bestilling, men manuell opptelling av disse komponentene tar som
regel ikke all verdens tid, så nytteverdien er ikke veldig stor. Romarealene blir også med i eksporten,
men presenteres bedre i romkalkuleringsfilen. Nytteverdien til mengdeuttaket fra DDS-CAD arkitekt
vurderes på grunnlag av overnevnte til lite nyttig (2), men har med forbedringer og utvidelser
potensiale til større nytteverdi.

Bilde 46: Automatisk
beregning av romareal.
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Dør- og vindusskjema fra DDS-CAD arkitekt
Opprettelse av dør- og vindusskjemaer starter med at det defineres et skjema. Her velges blant annet
type tittelfelt og hvor tekster skal plasseres. Det ligger også forhåndsdefinerte skjemaer i
programmet, men ofte ønsker man egne justeringer.

Bilde 47: Oppsett dørog vindusskjema.
Når dette er definert, eksporteres skjemaene til de tegningsnumrene man måtte ønske. Resultatet
blir da skjemaer basert på det tidligere definerte oppsettet.

Bilde 48: Vindusskjema.
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Bilde 49: Dørskjema.
Problemet med dører og vinduer i DDS-CAD er at det ikke er mulig å tildele objektene egenskaper
som farger, brannkrav, lydkrav, osv., noe som går igjen i dør- og vindusskjemaet. Det er mulig å
tildele objektene såkalt spesialdata, men da kun som verdi, ikke beskrivelse.

Bilde 50: Problem med å endre beskrivelse av spesialdata.

Det er også et tekstfelt på objektene hvor det er mulig å skrive inn en egen beskrivelse, men dette
blir ikke med ut på skjemaene.
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Bilde 51: Egendefinert tekst blir ikke med på eksport til dør- og vindusskjemaer.

Eneste løsningen på å skille objekter med ulike egenskaper er da å inngi ulike verdier i feltet for
spesialdata og beskrive dette direkte på dør- og vindusskjemaene. Dette er ikke bare en tungvinn
metode, men fungerer og svært dårlig dersom det kommer endringer på dører eller vinduer. Når det
da gjøres en ny eksport fra plantegningene, vil informasjonen som er skrevet inn manuelt på dør- og
vindusskjemaene bli overskrevet. Man har med andre ord svært liten kontroll, og verdifull
informasjon blir lett borte. Nytteverdien til dør- og vindusskjemaene vurderes derfor som lite nyttig
(2), men dersom det hadde vært mulig å tildele objektene egenskaper ville skjemaene være svært
nyttige (4).

Mengder fra DDS-CAD konstruksjon
Mengdene som hentes ut i fra DDS-CAD konstruksjon baseres på detaljprosjekterte
bygningselementer. Bjelkeinformasjon som dimensjoner, lengder og kvalitet samt platemateriale og
isolasjon kan høstes. All informasjon krever naturligvis at det blir prosjektert riktig, så det må gjøres
en del jobb for å få til dette før det er klart for bestilling. Enkelte svakheter er oppdaget, blant annet
er det ikke mulig å endre kvalitet på bjelkelaget med mindre det er vanlig trevirke. Det er altså ikke
mulig å velge f.eks. ulike typer limtre. En annen svakhet er at flere lag plater og isolasjon må tegnes
inn over hverandre i plan i riktig definert høyde (z-nivå). Dette er en tungvinn og rotete prosess og
ødelegger noe av gevinsten. Denne informasjonen burde blitt med i eksporten fra objektet i DDS-CAD
arkitekt.
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Bilde 52: Mengdeuttak fra detaljert gulvbjelkelag med
platelag og isolasjon.

At veggene ikke blir med i mengdeberegningen er et stort minus. Dette skyldes mest sannsynlig en
feil eller innstilling som kan løses slik at mengdeuttak her også vil bli aktuelt ved senere BIMprosjekter. Totalt vurderes nytteverdien til svært nyttig (3), ikke minst på grunn av gevinsten man har
ved en visualisering av de detaljprosjekterte elementene. Det finnes også en tilleggslisens som gir
tilgang til flere funksjoner og sannsynligvis mer automatikk. Denne lisensen samt løsning på
veggproblematikken vil øke nytteverdien.

Bilde 53: Mengdeuttak fra takbjelkelag med definert trekvalitet.
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Kapittel 4

Konklusjon
Oppgaven kan konkludere med at det er mange fordeler med å tenke BIM i prosjekteringsfasen, noe
teoridelen i oppgaven blant annet slår fast. Det faktum at enkelte feil som dukket opp i byggefasen
kunne vært avslørt med BIM-teknologi er med på å forsvare nytteverdien ytterligere. Bedriften har
også under arbeidet med oppgaven fått kartlagt problemstillinger knyttet til de ulike temaene og
nye løsninger har blitt utarbeidet. Det er også lettere å legge føringer for fremtidig utvikling basert på
resultatene. Til slutt nevnes de viktigeste erfaringene fra oppgaven samt viktig arbeid videre:
•

Tegneprosessen er kartlagt og analysert.

•

Verdifull erfaring i forhold til utarbeidelse av IFC-modeller fra programmet. Viktigheten med
felles origo som er definert tidlig.

•

Erfaring fra kollisjonstesting i Tekla BIMsight og kartlegging av kollisjonstester.

•

Erfaring og kartlegging i forhold til mengdeuttak.

•

Forståelse til viktigheten av å kjøre tverrfaglige prosjekteringsmøter med IFC-modeller ofte i
prosjekteringsfasen for å skape et best mulig resultat.

•

Oppgaven gir et bedre grunnlag til å utarbeide kravspesifikasjon i kommende BIM-prosjekter,
spesielt med hensyn til kollisjonstesting.

Viktig arbeid videre:
•

Fortsatt rom for forbedringer i tegneprosessen, noe det må jobbes videre med i kommende
BIM-prosjekter. Også litt avhengige av utvikling i DDS på enkelte områder.

•

Videre vurdering av hvilke visuelle og automatiske kollisjonstester som skal kjøres på
kommende BIM-prosjekter. Spesielt visuelle tester ble litt diffust i denne oppgaven og må
jobbes videre med.

•

Arbeid med gjennomføringsplan basert på erfaringer fra prosjektet. Analysere tidshorisont i
de ulike fasene i prosjektet slik at dette kan implementeres og tas hensyn til fra andre
avdelinger i bedriften.

•

Jobbe videre for at informasjonsflyten henger med i modellen helt fra skisseprosjekt til asbuilt dokumentasjon. Viktig at modellen berikes med informasjon så fort det er klart for å
forhindre misforståelser og forglemmelser.

•

Legge til rette for flere BIM-løsninger i fremtiden som kalkyle, fremdrift (4D), FDVU, osv.

•

Presentere modeller for fabrikk og byggeplass for å skape bedre felles forståelse av
prosjektet.
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Vedlegg
IFC Filer (.ifc)
Betong.ifc
Bygg MBM, byggeplass.ifc
Bygg MBM, fabrikk.ifc
Bygg, konstruksjon.ifc
Elektro.ifc
Møbler.ifc
Sanitær (VA).ifc
Stål.ifc
Ventilasjon.ifc

Tekla BIMsight-fil (.tbp)
Kallerud.tbp

Prosjektfiler DDS-CAD
Kallerud.zip
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