BIM
kontekst – digitalt udbud
7. semester speciale
Bygningskonstruktøruddannelsen,
VIA University College

Forfatter: Brian Hermansen
Vejleder: Viggó Magnússon

Brian Hermansen

BIM, kontekst - digitalt udbud

Århus, den 14. maj 2012

Titelblad

Bygningskonstruktøruddannelsen – VIAUC (Århus afd.)
7. semester speciale

Hovedemne:
Kommunikation

Afleveringsfrist:
14.05.2012

Rapportens titel:
BIM
Kontekst - digitalt udbud

Vejleder:
Viggó Magnússon

Antal anslag:
60.000 ൎ 25 sider.
+ Bilag

Forfatter:
Brian Hermansen - BKAR71P-S12
VIAUC - Studie nr. 136286
14. maj 2012
Generel information:
All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren.
Denne rapport er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør – alt ansvar vedrørende
rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives.

Side 2 af 55

Brian Hermansen

BIM, kontekst - digitalt udbud

Århus, den 14. maj 2012

Forord
Specialet er en del af pensum på 7. semester bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College.
Det vil sige specialet er en vigtig del af den afsluttende eksamens resultat.
I udarbejdelsen af specialet er der foretaget interview med en software leverandør / BIM ekspert med henblik
på kommentering af afprøvningen og BIM delen generelt.
Interviewet kontaktperson hos software-leverandøren:
Martin Wriedt Grønvaldt, BIM Integration Product Manager, CodeGroup A/S. Herefter – (MWG).
Selve den praktiske afprøvning er foregået på mit afgangsprojekt, med inspiration og sparring fra specialist i
Parametrisk Modellering: Jacob Güldner, Bygningskonstruktør MAK, Specialist i Parametrisk
Modellering, medstifter af Bimobjekter.dk. Herefter – (JG)
Den del af afgangsprojektet der har relevans for specialet er uploadet på egen hjemmeside for besigtigelse, se
vedlagte bilagsliste.

Abstract
The main topic of this report is BIM in context Digital Tendering.
The reason that I chose my subject is based on two points:
1. BIM will be the most urgent challenge for a long time.
2. If we as Constructing architects are to differentiate ourselves and show our abilities, it´s especially in the
late part of the design process where the project is very specific unambiguous and the task is for closure,
ie. Tendering.
That’s why - the connection BIM and Digital Tendering.
In the report I have asked several sub-questions that I have answered with the purpose of answering my main
question: How can BIM support the Digital Tendering?
As a method to answer my sub-questions I have primarily tested my examination project, the process of 3D 5D and 4D until Tendering and finally annotated by expert interviews.
The conclusion is that the process eventually causes the two parts, BIM and Digital Tendering, to appear as a
symbiosis and the future belongs to BIM, whether we want it or not.
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Billedliste
Alle billederne i specialet er screen-dumps fra software tage under afprøvningen, undtaget er det første
diagram i afprøvningen der er en egenproduktion.
Alle rettigheder overfor de enkelte software producenter vedkendes.
Billederne er ikke manipulerede, eller er på anden vis forfalskede.
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1. Indledning med problemformulering
1.1 Baggrund
Som et led i bygningskonstruktøruddannelsen, VIA University College, skal der på det afsluttende 7.
semester, skrives et speciale, der giver mulighed for, at fordybe sig i et selvvalgt emne, i hvilket man har
særlig interesse for.

1.2 Emnevalg og fagligt formål
Kriterierne for mit valg af emnet, BIM i kontekst digitalt udbud, er at BIM for de projekterende aktører er
tidens store udfordring.
Bygningskonstruktører skal generelt være skarpe, men specielt i den sidste del af projekteringen, hvor
projektet bliver meget konkret, entydigt og opgaven skal lukkes, dvs. udbuddet - derfor koblingen BIM og
udbud.
Det kunne derfor være interessant, at se hvad BIM har til det digitale udbud p.t. Det faglige formål er, at
blive mere afklaret i processerne samt i den praktiske viden om brugen af dokument-, kalkulations- og
planlægningsværktøjer.

1.3 Hovedspørgsmål
Hvordan kan BIM understøtte det digitale udbud ?

1.4 Underspørgsmål
Hvorledes er reglerne/kravene til grundlaget for digitalt udbud ?
Hvor kommer BIM ind ?
Hvilke værktøjer er der p.t. ?
Hvorledes virker disse værktøjer i denne kontekst ?
Hvad er perspektiverne for en lille arkitekttegnestue ?

1.5 Afgrænsning
Specialet vil til start have en bred fokus, der har til formål at give et overblik på områderne udbud og BIM.
Senere vil specialet snævre sit fokus ind, når det kommer til brugen af de konkrete værktøjer, for så igen at
åbne op for perspektiveringen for den lille arkitekttegnestue. Specialet vil ikke forholde sig kritisk til BIM
som en del fremtidens projekteringsmetodik, men blot konstaterende.

1.6 Teoretisk grundlag og kilder
Det teoretiske grundlag vil består af lovstof, internetsider, praktisk afprøvning på mit afgangsprojekt ved
hjælp af manualer, video-guides og personlig vejledning/sparring fra/med en specialist i Parametrisk
Modellering. Herudover foretages interview med en software leverandør / BIM-ekspert.
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1.7 Metode og empiri
I besvarelsen af mit hovedspørgsmål, har det været nødvendigt at opstille en række underspørgsmål. Disse
vil hovedsageligt forsøges besvaret ved brug af sekundære kilder. De primære kilder anvendes med henblik
på at kvalificere besvarelserne ved interview af en software leverandør / BIM-ekspert, det vil sige kvalitative
data.
Årsagen til at der ikke er anvendt kvantitative data er, at når det kommer til software og metoder, er det
meget svært at få brugbare svar i skemaform, uden at der hele tiden skal stilles opklarende spørgsmål
alligevel, hvilket blandt andet var erfaringen ved udarbejdelsen af uddannelsens 3. semester rapport.
Derfor har det været formålet, at gå efter toppen af fødekæden, om jeg så må sige, med henblik på at opnå
nogle gode og forhåbentligt solide og bredt funderede betragtninger.

1.8 Specialets struktur og argumentation
Specialet består af 3 hoveddele:
Indledning med problemformulering
Hovedafsnit med delkonklusioner
Konklusion

2. Grundlaget for digitalt udbud
Specialets juridiske udbudsgrundlag
Eftersom, at vi i skoleregi, i videst muligt omfang bestræber os på, at opfylde/lære de nedenstående 5
bygherrekrav, er det i dette speciale valgt, at målrette afgangsprojektet (grundet den praktiske afprøvning) et
offentligt byggeri udbudt i fagentreprise. Projektet er i ”virkeligheden” privat, og ville højst sandsynligt være
udbudt i totalentreprise.
Det juridiske grundlag for kravene til digitalt udbud i byggeriet
»Lov om offentlig byggevirksomhed«.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=137715
Essens: Gældende for statslige, regionale og kommunale byggerier.
»Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i statsligt byggeri«.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134884
Essens: Byggerier over 5 millioner kr.
Bekendtgørelsens bilag 1, populært kaldet de 5 bygherrekrav, er et ”must” at have styr på. Alle 5 krav er
oplistet herunder. Krav nr. 4 er styrende for dette speciale og derfor udfoldet i sin fulde tekst.
Krav nr. 1 - Dansk Bygge Klassifikation: Krav om brug af Dansk Bygge Klassifikation i byggeprojekter.
Krav nr. 2 – Projektweb: Krav om brug af projektweb i byggeprojekter.
Krav nr. 3 - Digitale bygningsmodeller: Krav om brug af digitale bygningsmodeller i 3D.
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Krav nr. 4 - Digitalt udbud: Krav om digitalt udbud med udbudsmængder ved fag- og hovedentrepriser.
Bygherren skal stille krav om, at der anvendes en digital udbudsportal ved udbud af fag- og
hovedentrepriser, at udbudsmaterialet er struktureret efter gængse standarder, samt at tilbudslisten
indeholder udbudsmængder.
Bygherren skal sikre:
At udbud og tilbud gennemføres i en internetbaseret udbudsportal, der som minimum opfylder
udbudsdirektivets og tilbudslovens krav til elektroniske udbudssystemer.
Bygherren skal sikre, at udbudsmaterialet:
Struktureres i henhold til Dansk Bygge Klassifikation (DBK), jf. dog krav nr. 1 for så vidt angår
byggeprojekter, der overstiger de til enhver tid gældende tærskelværdier i EU’s udbudsregler (2012-2013:
37.245.500 kr. - red.).
Indeholder beskrivelser, der er udarbejdet efter principperne i bips beskrivelsesværktøj B1.000
’Beskrivelsesanvisning – struktur’.
Indeholder digitale bygningsmodeller i 3D til visualisering af byggeprojektet samt informationsudtræk
omkring bygningsdele. De digitale bygningsmodeller skal leveres i filformatet IFC.
Indeholder udbudsmængder i tilbudslisten, og at der er sammenhæng mellem posterne i tilbudslistens
udbudsmængder og beskrivelsernes bygningsdelsbeskrivelser.
Indeholder opmålingsregler, hvoraf det fremgår, hvilke ydelser hver af udbudsmængderne i tilbudslisten
indeholder, samt hvordan udbudsmængderne er fremkommet.
Krav nr. 5 - Digital aflevering: Krav om digital aflevering af sags-, drifts-, vedligeholdelses- og
forvaltningsinformation.
Praktisering af juraen – krav nr. 4
Det er bygherrens pligt, at overholde kravene, men den praktiske opgave med at overholde kravene er udlagt
til de projekterende aktører.
IKT aftalen er i dag af største vigtighed, da det er aftalen som definerer samarbejdet og konkretiserer
ydelsesbeskrivelserne, og derved endeligt definerer snitfladerne mellem de projekterende parter, og bliver
dermed det tekniske samarbejdsværktøj, der danner basis for det digitale udbuds struktur, tilblivelse og
endelige udformning.
Krav nr. 4 – tekniske valg træffes om:
1. Internetbaseret udbudsportal.(hvilken/hvordan)
2. Dansk Bygge Klassifikation.(hvilket kodnings niveau)
4. Filformatet IFC. (a. hvilken version, b. hvilke informationer skal kunne udtages fra modellen)
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BMF, - beskrivende mængdefortegnelse, er det produkt/stadie vi gerne skal nå frem til i udbudsmaterialet,
BMF er summen af udbudsprojektets beskrivelser og tilbudslister med mængder. Så BMF er grundlaget ud
fra hvilket de udførende afgiver tilbud.
Krav nr. 4 - opfyldes:
3. Beskrivelser. (Bips beskrivelsesværktøj B1.000)
5. Udbudsmængder i tilbudslisten. (mængdeudtag manuelt eller vha. BIM)
6. Opmålingsregler. (Bips Anvisning - F110 Opmålingsregler 2008)
Hvorefter vi endeligt kommer frem til hvad nærværende speciale udspringer af:
Bygherrekrav nr. 4. pkt. 5:
Udbudsmængder i tilbudslisten (mængdeudtag manuelt eller ved hjælp af BIM).

3. BIM
En intro til begrebet BIM
Informationsmodeller anvendes inden for flere og flere fagområder som værktøj til at strukturere og dele
information og viden. I byggesektoren er Bygnings Informations Modellering, BIM, den nye metode til at
tilvejebringe og samle de nødvendige informationer til en given proces.
Modelleringen udmønter sig i en Bygnings Informations Model – en ”container” eller database med de
nødvendige informationer til at håndtere de processer (bestille, opføre eller drive bygværket), som modellen
er beregnet til.
En bygningsinformationsmodel opbygges af objekter. Til hvert objekt kan knyttes egenskaber, informationer,
som tilsammen definerer det pågældende objekt. De forskellige objekter relaterer sig indbyrdes til hinanden
parametrisk – dvs. at ændringer i ét objekt automatisk vil slå igennem i alle øvrige berørte objekter.
BIM-metodikken giver alle relevante parter mulighed for selv at trække de informationer ud af modellen,
som akkurat de har interesse i – på en måde, som sikrer, at alle arbejder ud fra det samme og gældende
informationsgrundlag.
De enkelte parter kan opbygge egne modeller til egne formål, lige som forskellige fagmodeller kan
integreres i én fælles- eller mastermodel for den pågældende proces.
I byggeriet er BIM-anvendelsen endnu især knyttet til geometriske 3D-modeller, som giver de projekterende
mulighed for at visualisere deres løsninger, simulere forskellige muligheder og koordinere arkitekt-,
konstruktions- og installationsprojekterne.
Endnu er brugen af BIM-modeller som informationsbærer i den videre proces med bestilling, udførelse og
drift stærkt begrænset. Perspektiverne er til gengæld betydelige, når de nødvendige åbne standarder og
smart software kommer på plads og vinder udbredelse.
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En anden sag er så, at den geometriske model er et udmærket interface for de menneskelige aktiviteter, der
skal til for at håndtere byggeprojektet komplekse information. Og de umiddelbare anvendelsesmuligheder
rækker videre end ”blot” projektering i 3D.
Mange har allerede gode erfaringer med 4D, hvor man kobler 3D-geometrien med en tidsplan, sådan at man
kan planlægge den mest hensigtsmæssige montage, tilknytte informationer om levering og byggelogistik, og
visualisere byggeriets fremdrift som en animeret 3D-model.
Både skandinaviske og amerikanske entreprenører anvender på den måde med stort held 4D modellen som
værktøj ved leanmøderne på byggepladsen.
I driftsperspektiv kan en 4D model tilsvarende anvendes som planlægnings- og styringsværktøj for
arealanvendelse, ejendomsadministration og vedligeholdelse.
5D føjer yderligere en dimension til 4D modellen – økonomi. Med pris- og omkostningsdata tilknyttet
modellens objekter bliver 5D modellen et styringsværktøj for såvel (total)entreprenøren som bygherren –
akkurat som driftsherren kan anvende 5D modellen i sin forvaltning af ejendommens drift.
http://www.detdigitalebyggeri.dk/tech-article/bim-%E2%80%93-bygningsinformationsmodeller-ogmodellering
Aktualisering af BIM
BIM bliver interessant for det digitale udbud på næsten alle planer, som man kan fornemme på den
ovenstående intro, men af hensyn til specialet vil jeg straks gå til det oplagte, de såkaldte lavt hængende
frugter, dette er ikke ment nedladende, men som en konsekvens af kompleksiteten i BIM.
Man må på sit nuværende stadie vælge de opgaver, der har en forventet succes-rate og tidsramme man kan
leve med. Der vil komme mange tilbageslag på vejen, så dette er ekstremt vigtigt. Selv erfarne projekterende
får noget af et chok, når de prøver at implementere skåltalerne.
Citat (MWG):
”Som en lille sidebemærkning, så er det faktisk når vi snakker om BIM, faktisk entreprenørerne, der er
længst fremme med BIM i Danmark. Det er dem der har implementeret det bedst indtil videre.”
5D processen
Populært kaldet ”Modelbaseret kalkulation”. I BIM termologi er det prisinformationer indkodet i de enkelte
bygningsdele. Hvordan kommer vi dertil fra vores 3D projekterings program…
Det man mangler er en unik ID på den enkelte bygningsdel og til dette formål skal bruges DBK.
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DBK tabeller og kodning
Se eksempel på DBK-kodning af bygningsdele via illustrationen herunder.
Eksempel på kodning af DBK-bygningsdel
-205 Vægsystem
-205.02 Vinduesparti (som indgår i Vægsystem)
-205.02.01 Vindue (der indgår i vinduesparti, som indgår i Vægsystem)
-205.02.08 Fuge (der indgår i Vinduesparti, som indgår i Vægsystem
http://www.detdigitalebyggeri.dk/tech-article/dbk-2006-%E2%80%93dansk-bygge-klassifikation

Den næste udfordring er hvor kommer priserne fra ? - der hvor de altid er kommet fra, egne erfaringsbiblioteker og/eller priskuranter.
Det vil sige, at vi skal have parret bygningsdels ID og bygningsdels prisopslag. Så er der dog lige det
problem, at man umuligt kan linke til hvert eneste unikke Element ID, til hver enkel lille bygningsdels
prisopslag, så i stedet koder man ID på lignende bygningsdeletyper, sådan er DBK heldigvis også opbygget.
Ved at bruge den geometriske information fra modellen kan det opgøres hvor meget af og/eller hvor mange.
Således er man i stand til at parre kendte prisstrukturer og modellen, og automatisk få beregnet den samlede
pris på alle bygningsdelene, mængderne opgjort og alt kædet sammen med ID (DBK).
Lige pludselig går det op i en højere enhed, for vi opfylder Bygherrekrav nr. 4. pkt. 5:
Udbudsmængder i tilbudslisten. (mængdeudtag manuelt eller vha. BIM)
Senere vil jeg prøve at give et bud på, hvordan vi får alt dette udført rent praktisk, helt frem til udbuddets
tilbudslister.
4D processen
Men ind i mellem skal man presse citronen og bevæge sig ud på dybere vand, og det er for mig at tage den
direkte sidegevinst med i specialet nemlig - 4D. I BIM termologi er 4D, som nævnt i introen, tid koblet
sammen med 3D geometrien.
”Fidusen” er, at vi fra vores priskuranter i 5D processen får foræret tiden, der medgår til et stykke arbejde,
denne info er allerede koblet til bygningsdelstyper via unikke ID’er (DBK koder), så det er blot at overføre
disse til et planlægnings-program, og således fremkommer vores udbudstidsplan/byggetidsplan, vi skal blot
huske at skjule bemandingen på udbudstidsplanen, såvel som vi skal skjule prisen i udbuddets tilbudslister.
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Det næste trin vil i regi ”digitalt udbud”, være lidt af en luksus, og ikke et krav fra hverken
ydelsesbeskrivelserne eller ”de 5 bygherrekrav”. Simulering af byggeprocessen, er et produkt i udbuddet,
hvor de kvalitetssikrende og kommunikerende fordele ligger lige for.
Senere vil jeg forsøge at give et bud på hvordan disse 2 trin i 4D processen udføres rent praktisk.

4. Værktøjer
Autodesk
Revit + Navisworks
http://www.autodesk.dk/adsk/servlet/pc/index?siteID=445226&id=14594508
Beskrivelse:
Autodesk Building Design Suite Premium
AutoCAD®AutoCAD® Architecture
AutoCAD® MEP
AutoCAD® Structural Detailing
Autodesk® Showcase®
Autodesk® SketchBook® Designer
Autodesk® Revit®
Autodesk® 3ds Max® Design
Autodesk® Navisworks® Simulate
Forhandler kommentar:
”Typisk har man mindst én ”Autodesk Building Design Suite Premium”, resten har så kun ”Autodesk Revit
Architecture”, der gives rabatter til meget store kunder, men mest til kurser og support.”
Priser:
Autodesk Building Design Suite Premium: 59.200,- + 9.300 årligt
Autodesk Revit Architecture: 45.500,- + 6.800 årligt
Code group
Sigma
http://codegroup.eu/
Beskrivelse:
Kalkulationssoftware
Revit integration
Forhandler kommentar:
Martin Wriedt Grønvaldt,
BIM Integration Product Manager, CodeGroup A/S.
Han er den interviewede og gennemgående software / BIM ekspert.
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Priser;
Codegroup Sigma Enterprise: kr. 14.200,- for en enkelt bruger licens + ca. kr. 2000,- årligt
IP licenser med op til 15 samtidige brugere, der gives rabatter.
Microsoft
Office + Project
http://office.microsoft.com/da-dk/project-help/nyheder-i-microsoft-project-2010-HA010354195.aspx
Priser
Microsoft Office Home and Business 2010: kr. 1.100 (opdatering svarer til ca. 1/3 årligt) = kr. 367
Microsoft Project Standard 2010: kr. 4.000 (opdatering svarer til ca. 1/3 årligt) = kr. 1.333.
Byggecentrum
Ludoc Constructor
http://www.byggecentrum.dk/data-og-software/ludoc/
Beskrivelse:
Dokuments håndtering af Bips-1000 beskrivelser.
Kræver Bips Medlemsskab og en Bips Abonnement på beskrivelser.
Forhandler kommentar:
”Kan generere Tilbudslister i bips format.”
Priser:
1 bruger: kr. 5.400 årligt
IP 5 samtidige brugere kr. 8.100 årligt
Egen kommentar:
Jeg nåede ikke at afprøve dette værktøj, men det tilsendte materiale viser ganske rigtigt at ovennævnte
udsagn fra medarbejderen var sandt. Layoutet var så at sige spot on.
Nu kan man jo diskutere hvor tilbudslisten burde genereres, men Bips er med på sidelinjen, så det er måske
det ”rigtige” sted.
V&S Prisdatabaser
http://www.byggecentrum.dk/data-og-software/vs-prisdata/
Beskrivelse:
Prisdatabaser, for brug i Sigma.
Priser:
V&S Prisdatabaser - første prisdatabase 3.000 kr./år, anden prisdatabase 2.500 kr./år, tredje prisdatabase
2.000 kr./år, fjerde prisdatabase 1.500 kr./år, efterfølgende prisdatabaser 1.000 kr./år.
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Bips
Abonnement på beskrivelser
http://bips.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jsomr%C3%A5de/beskrivelser
Beskrivelse:
Bips-1000 beskrivelser
Priser:
Medlemskontingent: kr.´2.800 årligt
Abonnement på beskrivelser: kr. 8.100 årligt

4.1 Udgifter
Ud fra beregningerne i Bilag 1, kan det ses at en tegnestue med 1 projekterende medarbejder har en årlig
softwarerelateret udgift på 4.6 % af en projekterendes netto-omsætning ved en sats på 600 kr. og en
belægning på 80 %.
Hvorimod en tegnestue med 50 projekterende har en direkte årlig softwarerelateret udgift på kun 0,9 %.
Dvs. at det er 5,4 gange så dyrt at holde sig med fremme på softwaren for én-mands tegnestue som for en
stor 50 mands tegne stue.
Lyspunktet her er således, at allerede ved 4 projekterende er det ”kun” dobbelt så dyrt. Jeg har i denne
procent ikke taget højde for selve indkøbet at softwaren. Men denne fremgår tydeligt af skemaerne.
I dette er ikke regnet med oplæring og kurser. Hvilket bare ville have forstærket denne tendens da
forhandlerne i samtalerne, lod det skinne igennem, at det var der stordriftsfordelen virkelig lå.
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5. Afprøvningen
Jeg har valgt at foretage en afprøvning ud fra tilgængeligt Best Practice, på mit 7. semester afgangs projekt
for at få praktisk erfaring under pres fra deadline og med et vist niveau som succeskriterie. Kort sagt
afprøvningen skal lykkes og udføres fra A til Z…
Formen vil ikke kun blive en slavisk gennemgang, men en konstant kommentering som afprøvningen skrider
frem, derfor mener jeg også at den som helhed har sin berettiges her i selve hoveddelen af opgaven.
Processen 3D over 5D til 4D og for så til sidst at ende op med et brugbart udbudsmateriale har jeg her prøvet
på at skitsere efter bedste evne, håber at det er tilpas overskueligt.
De sorte talbokse diagrammet nedenfor refererer til Trin i taktgangen i dette afsnit.
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Trin 1.
Oprettelse af Projekt bibliotek Sigma:
Opgaven var ganske tidskrævende da der under afprøvningen ikke har været tilgang til andet end standard
V&S prisbøger, såvel som der ikke har været tilgang til foruddefinerede bygningsdele, dvs. alt er
”håndlavet” til dette projekt.
Herudover skulle der opbygges en DBK struktur fra bunden, hvilket man så kun skal gøre en gang i ”livet”.
Grundlæggende gælder det således blot om, at holde tungen lige i munden og være ekstrem systematisk.
Selve projekt-biblioteket er rygraden i den modelbaserede kalkulation, så det virker helt ok at bruge tid her,
såvel som man hele tiden sidder med følelsen af, at det virkelig beriger projektet og at man konstant bliver
udfordret på modelleringsevner og forståelse af byggeprocessen:
3. I Sigma vælges ”Nyt…” og der vælges ”Bibliotek”.
4. Projektet navngives og et underpunkt ”Entrepriseomkostninger” oprettes.
5. Nu er vi klar til at opbygge hele DBK strukturen, jeg har brugt Rambølls, DBK fortolker
http://dbk.ramboll.dk/, som jeg efter lang tids brug, finder helt pædagogisk.
6. Med kun den grundlæggende DBK struktur på plads, vigtigt af tidshensyn, at man ikke koder mere end
man absolut ved at man skal bruge, dvs. at denne proces vil pågå under hele opgaven.

Nu kan den ”klassiske” og for de fleste kendte proces gå i gang med at opbygge de enkelte bygningsdele ud
fra V&S prisbøgerne. Her skal man hele tiden holde for øje, at det her drejer sig om, at man til sidst skal
anvende sine data til tilbudslisten, det vil sige, at entrepriserne og enhederne skal stemme overens med
opmålingsreglerne, og der skal være 100 % konsekvent samhørighed til beskrivelserne af bygningsdelene.
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Med henblik på at gøre det mere konkret anvendes igennem hele forløbet eksemplet ”Facade –
Stålskeletvæg”. Da det er hensigten at udføre hovedprojekt på denne bygningsdel i afgangsprojektet, virker
dette mest praktisk.
Fra V&S (Nybyggeri Bygningsdele) udtages ” Gipsydervæg TH245/245-Z 2P-1P-1P M245+95” denne
bygningsdel passer perfekt til projektet, men der skal også udføres malerarbejde på den indvendige
gipsplade, og derfor udtages ”Armeringsfilt og plastvægmaling på gipsplader - funktionsklasse II”.
Disse to V&S komponenter udgør Projekt-bibliotekets færdige bygningsdelstypes unikke kode
”-205-A20502” og DBK kode ”-A20502” i VÆGSYSTEM(205) og Ydervægge(A205) i ”DBK niveau 2”,
med teksten ”Facade – Stålskeletvæg”.

Man kan kode i lige så mange DBK niveauer man lyster, men jeg finder at max ”DBK niveau 3” er passende
detaljeret uden at blive en tidsbyrde. Det er naturligvis muligt, som vist i eksemplet, at kode i lavere
niveauer. Når denne proces er foretaget for hele projektet fortsætter man videre til næste punkt i Trin 1.
Sigma plugin i Revit - kodning:
Sigma´s Revit Integrations plugin installeres og så er vi klar til at åbne Revit projektet.
7. For at få Sigma plugin´en til at virke skal oprettes et ”Shared Parameter” i Revit. Dette foregår ved at gå
til menupunktet ”Manage” og åbne ”Shared Parameters” ”New” ”Group” oprette ”Sigma” og derefter
”New” ”Parameters” og oprette ”Sigma-link”.

Side 17 af 55

Brian Hermansen

BIM, kontekst - digitalt udbud

Århus, den 14. maj 2012

8. I menupunktet ”Add-Ins” findes Sigma Revit Integrations plugin værktøjerne.
I Revit lokaliseres bygningsdelen, men som det fremgår af billedet til venstre herunder er væggen opdelt i
yder- og indervæg, men skulle have været som i billedet til højre.
Det betyder i realiteten ikke noget, da man som et ”trick” kan vælge at køre med en repræsentant for ens
bygningsdel, hvis det ikke er praktisk at modellere dem som en enhed, eller som i mit tilfælde, at jeg var
uvidende om denne konsekvens da jeg modellerede projektet, og nødigt vil modellere for meget om.
I dette tilfælde vil det ikke heller ikke betyde noget for mængden der bliver udtaget, så her er det umiddelbart
et godt ”trick”, men mere om dette senere.

9. Med Revit 3D ydervæggen valgt/markeret, åbnes Sigma plugin værktøjet ”Element Properties” og under
fanebladet ”Type Parameters” klikkes i ”Sigma-link” og et nyt vindue åbnes.
Under fanebladet ”Setup” findes og vælges Projekt-biblioteket, der blev oprettede i Sigma. Værdierne
sættes som på billedet herunder, for at sammenkoble Sigma med Revit databasen.
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10. Derefter vælges fanebladet ”Value” og bygningsdelen i Projekt-biblioteket der blev oprettet i Sigma, se
markering i billedet til højre. I billedet til venstre ses resultat efter dette valg. Det vil nu sige, at alle
Revit 3D objekter med navnet ” Ydervæg -- Stålskeletvæg - t 282,5mm” nu er linket sammen med
Projekt-bibliotekets bygningsdel ”-205-A20502”.
11. Når denne proces er foretaget for hele projektet kan der forsættes til Trin 2.

Trin 2.
Oprettelse af Projekt-template i Sigma:
Begrundelsen for at oprette og bruge en template og ikke bare sende data til en Projekt-kalkulationen er at vi
ønsker at kunne strukturere efter DBK, samt udnytte muligheden for at oprette indsigtsvisninger så disse ikke
skal laves på ny for hvert projekt, dvs. at arbejdet med templaten er nødvendigt og viser sig at være guld
værd, måske allerede fra næste projekt.
Templaten er i sin DBK punkt struktur helt identisk med Projekt-biblioteket, dette er afgørende for succes.
Laver man ændringer eller tilføjelser i DBK punkt strukturen må man samtidigt og helt præcist lave de
samme ændringer eller tilføjelser i sin template.
1. I Sigma vælges ”Nyt…” og der vælges ”Kalkulation”.
2. Projektet navngives og et underpunkt ”Entrepriseomkostninger” oprettes.
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3. Nu opbygges hele DBK strukturen, som den er i vores Projekt-bibliotek. Til forskel fra Projektbiblioteket skal hvert DBK struktur-punkt have påført DBK koden i nummer kolonnen, dette nummer
bruger Sigma til at finde den rigtige placering til bygningsdelen under overførelsen fra Revit.

Sigma plugin i Revit - export:
Tilbage i Revit er vi nu klar til at eksportere vores kodede 3D bygningsdele.
1. I menupunktet ”Add-Ins” findes Sigma Revit Integrations plugin værktøjerne.
2. Vælg ”Export to Sigma” og vinduet nedenfor åbnes, og fanbladet ”Export” vælges.

3. ”Cost Breakdown Structure” bruges til at fortælle Sigma i hvor mange struktur-punkts niveauer den skal
lede efter en matchende DBK kode i vores Projekt-template. I projektet og som en rigtig god guide
bruges 3 niveauer. Billedet viser fint hvorledes dette udfyldes med en gruppering efter overskriften i
Sigma templaten, denne skal man selv skrive. Derefter vælges 3 gange ”ContainsNumber”.
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4. I ”Cost reference parameters” vælges ”Shared parameter” ”Sigma-link”, som der blev oprettet tidligere.
Dette fortæller Sigma hvilke data der er unikke for hvert 3D objekt, det vil sige, den lange DBK kode fra
Projekt-biblioteket.
5. ”Sigma file” her vælges hvor exporten skal gemmes, samt hvilken template fil der vælges at anvende, og
når dette er gjort én gang, skal der ved efterfølgende opdateringer blot vælges Projektkalkulations-filen,
men mere om dette senere.
6. Vælg fanebladet ”Configuration” så ser det ud som på billedet herunder.

7. ”Units” er vigtig, grundet forskellen mellem danske Sigma´s måde at opgøre mængder på og den måde
amerikanske Revit opgiver deres enheder på. Så Revit ”m” og ”pcs” bliver til ”lbm” og ”stk” i Sigma.
8. ”Configuration file” ser tom ud, men det er her indstillingerne til disse to faneblade lagres. Det er min
anbefaling til alle at sikkerhedskopiere konfigurationen løbende. Men herom senere.
9. Nu vendes tilbage til fanebladet ”Export” og ”Exported elements” åbnes.
Her ses bygningsdelen vist ved dens Revit navn, Sigma Projekt-biblioteks-navn, den unikke lange DKB
kode, exporteres eller ej, valgfrit felt i fra Revit for selve mængden samt til sidst enheden som vi lige har
berørt i punkt 8.
Her ved en simpel væg, er der ikke meget der skal gøres ud over at sætte et flueben i ”Export”. Jeg mener det
vil være en god idé at vælge ”Unit” selv, hvis der til en start står ”default”. Dette sikrer efterfølgende en
hurtigere fejlfinding, uden at huske hvad der gemmer sig bag ”default” for netop denne bygningsdels type.
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Det er også vigtigt at forstå, at der her i exporten kan der kun være ét stk. af hvert Revit objekt navn, men
flere ens og samtidige Sigma Projekt-bibliotek opslag. Dette giver jo egentlig muligheden for at modellere
lidt friere ved at en væg f.eks. i Revit kan oprettes specielt for et hjørne osv. Hjørnet og den normale væg fra
Revit linkes til det samme Sigma Projekt-bibliotek opslag, og mængden opgøres derfor samlet for hele
vægen.

Kun de kodede 3D objekter viser tekst i kolonnen ”Description”, dvs. man skal kun skal forholde sig til
disse, eller omvendt er en kontrol om man har alt med.
Når operationerne fra punkt 11 til 14 er udført for alle projektets kodede 3D bygningsdele, trykket på ”Ok”
Nu er det vigtig at gå til fanbladet ”Configuration” og i punktet ”Configuration file” gemmer den nuværende
opsætning, ellers mister man hele sin opsætning fra punkterne 11 til 15.
Dette er højst sandsynligt en fejl i programmet (dette fænomen forsvandt et par dage senere!), men lige
meget hvad, er det en vigtig ting at få med. Det betyder så, at hver gang der køres ”Export to Sigma”, straks
bør indlæse den sidst gemte konfigurations-fil.
Tryk nu ”Ok” for at eksportere filen.
Når denne proces er foretaget kan forsættes til Trin 3.
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Trin 3.
Revit til Projekt-kalkulation i Sigma – første export:
Der er reelt to separate processer for export fra Revit; ”opdatering” eller ”første export”.
Trin 3 tager sig af ”første export”.
1. Efter ”første export” fra Revit åbner Sigma for den navngivne Sigma Projekt-kalkulation, som billedet
nedenfor.

Via Projekt-templaten vi oprettede i Trin 2, har sigma på den ønskede strukturerede måde placeret alle
bygningsdelene under den rigtige DBK punkt-struktur.
Ydervæggens type er eksempelvis, som vist, splittet op i alle de små dele der udgør det samlede
mængdeudtag for vægtypen -A20502.
Som det ses er der gjort plads til priserne, mere derom i Trin 4.
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Trin 4.
Projekt-bibliotek til Projekt-kalkulation i Sigma:
Projekt-biblioteket fra Trin 1, skal nu kobles sammen med Projekt-kalkulation fra Trin 3.
1.

I Sigma med Projekt-kalkulationen åben, køres faneblad ”Startside”, faneblad ”Biblioteker” og
menupunkt ”opdater fra bibliotek” og vinduet herunder åbnes.

2. Men faktisk vil jeg anbefale at der at først gå ind i faneblad ”Startside”, faneblad ”Funktioner” og
menupunkt ”Indstillinger” i dette vindue under faneblad ”Filer”, se herover til højre, sættes
projektstierne til det specifikke projekt, således det er helt sikkert og hurtigt at komme til de rigtige filer.
At dette er vigtigt, har jeg oplevet first hand, - det kostede én dages arbejde med et overskrevet Projektbibliotek.
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3. Tilbage i punkt 1. vinduet, det til venstre. Som ”Bibliotek” vælges Projekt-biblioteket, ellers går det ud
på at koble de to datafiler, dette gøres bedst ved at bruge ”Nummer” til ”Nummer”.
4. Når resten af værdierne er som i vinduet kan der trykkes på ”Opdater”.

Efter 4 min og 17 sec (4 CPU Computer) er Projekt-kalkulationen opdateret med priser og data fra Projektbiblioteket. Årsagen til at jeg noterer dette er, at hvis dette projekt med byggeomkostninger på ca.16,2 mil.
og 1023 m², tager denne tid, kunne det betvivles hvorvidt programmet er gearet til de rigtig store sager, men
til dette projekt er stabiliteten i top og resultatet værd at vente på.
Som man kan se på billedet herunder er eksempelvis ydervægs type -A20502, blevet opdateret med
enhedspris og kostpris.

Nu er en milepæl nået. Men hvad sker der, hvis der ændres noget i Revit, se videre i Trin 5.
Trin 5.
Revit til Projekt-kalkulation i Sigma - opdater:
Dette er så proces metode nummer 2 for export fra Revit; ”opdatering”. Se Trin 2 og Trin 3 for generel
vejledning. Denne proces kommer i spil når der er ændringer i Revit 3D modellen, som kan have indflydelse
på kalkulationen.
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1. Nederst i ”Sigma file” vælges i punktet ”Update existing Sigma file” vores nylige oprettede Projektkalkulations fil. Se billedet nedenfor.

2. Efter ”opdater” fra Revit åbner Sigma for den navngivne Sigma Projekt-kalkulation, ændrede mængder i
bygningsdele vil reflekteres direkte i Projekt-kalkulationen.
Fjernende bygningsdele vil fremkalde en dialog hvor man typisk så bare skal svare ja til sletning af
bygningsdelsopslaget i Sigma Projekt-kalkulationen. Tilføjes bygningsdele vil det være nødvendigt at
opdatere fra Projekt-biblioteket, se Trin 4.
Bliver opdateringerne for uoverskuelige eller opstår der tvivl om korrektheden af kalkulationen, kan der altid
køres en ”første export”, der laver en helt ny og frisk Projekt-kalkulation, se Trin 3.
Så er det blot vigtigt, at der ikke er lavet tilpasninger i den tidligere Projekt-kalkulation, da denne så vil gå
tabt. En god regel er at lave så meget tilpasning, som man formår i selve Projekt-templaten, og hvis der så
skal tilpasses noget i selve Projekt-kalkulation, så skal det gøres så sent som muligt i processen.
Trin 6.
Projekt-kalkulation i Sigma til Revit - opdater:
Inde fra Revit er der en mulighed for at få data ført tilbage til 3D bygningsdels typerne, fra Sigma Projetkalkulationen.
1. Kør menu ”Add-Ins”, punkt ”Update from Sigma” og vinduet herunder åbnes.
2. Som det ses på billedet herover skal Projekt-kalkulations filen vælges, og de er to valgmuligheder, at
opdatere ”descriptions” og eller ”costprices”, det virker rigtigt fint, overskriften og prisen opdateres
korrekt som den skal. Se billedet på nedenfor.
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Problemet er blot, hvor nødvendigt er det lige at vide hvad et 3D objekt koster inde i Revit, og virker måske
som en anelse ”overkill”. Et helt andet problem med dette er, at skulle levere 3D Revit modellen eller en IFC
model til bygherren as-build, og endnu værre måske til entreprenørerne, efter, eller som en del af licitationen,
med en pris anført !
Det ville være at foretrække, at Codegroup ville give flere valgmuligheder for at opdatere tilbage til Revit,
med særlig vægt på beskrivelsestekster. Det Codegroup kalder ”descriptions” er blot en overskrift, hvorfor
en mulighed for at gemme informationen i Projet-biblioteket eftersøges, så der kunne trækkes til ”sheets” i
Revit.

Jeg har i mit afgangsprojekt gjort et forsøg på at tricke Sigma til at gøre dette halvautomatisk. Det vil jeg lige
lave en hurtig gennemgang af:
3. I Revit laves et ”Shared parameters” kaldet evt. ”X_DBK” brug fremgangsmåden fra Trin 1.
4. I Sigma åbnes for Projekt-biblioteket, og man går ind i faneblad ”Startside”, under menupunkt ”Filer”
vælges ”Projekt egenskaber” i dette vindue under faneblad ”Ekstra felter”, trykkes på ”Tilføj felt” indtast
værdierne i nederste linje, der ses i billedet herunder til venstre, og tryk på ”OK”
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5. Nu kaldes det oprettede ”ekstra felt” frem ved at går ind i faneblad ”Startside”, under menupunkt ”Vis”
vælges ”Kolonner…”, et vindue åbnes, se forrige side nederst til højre billede”, sæt flueben i ”DBK
tekst” og tryk ”OK”.
6. Næste led i processen er at få bygningsdelsteksten fra en traditionel bygningsdelsjournal og over i
Sigma, det gøres som følger.
7. Åben bygningsdelsjournalen og find den relevante bygningsdel og kopier den tekst der skal bruges. Se
billedet herunder til venstre.

8.

I Sigma i Projekt-biblioteket, se billedet herover til højre, markeres det relevante bygningsopslag og
man klikker det gule ”kommentar” ikon i den grønne bjælke og ”Kommentar” vinduet åbnes, nu
indsættes teksten fra udklipsholderen under fanebladet ”Note”, her vil jeg foreslå, at der tilpasses til den
måde man laver sin bygningsdelsjournal på, således at der ikke skal rettes i hverken tekst eller layout.
Fidusen er at linjeskiftene fra tekstbehandleren og over igennem ”Note” bliver bevaret.

9. Fordi dette er et tricks og ikke noget der er implementeret på normalvis skal der lige udføres en ekstra
rutine. Med ”Kommentar” vinduet åbent og i fanebladet ”Note”, kopieres al teksten. Nu indsættes
teksten fra udklipsholderen i det ”Ekstra” felt der lige er blevet oprettet, kolonne ”DBK tekst”, se billedet
nedenfor.
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Her er det tydeligt at den var en god idé at mellemlande i ”Kommentar” vinduet, da denne kolonne er så
at sige umulig at overskue og redigere i.
10. Tilbage i Revit markeres 3D bygningsdelen og Sigma plugin´s ”Element Properties” åbnes som i Trin 1.
På billedet nedenfor kan der nu ses det nyligt oprettede ”Shared parameters” ”DBK tekst”. I fanebladet
”Value” vælges bygningsdelsopslaget som i Trin 1.

11. Skal teksterne kunne bruges på tegningerne, må følgende gøres. Opret et ”Multi-Category Tag” og med
lidt finpudsning vil et resultat kunne opnå, som det nedenfor, dette er fremkommet ved simpel ”Tagning”
af 3D bygningsdelene, automatisk og uredigeret.
Codegroup please gør det muligt at tilgå ”Note” fra Revit og åbne for mere end de nuværende tre link felter.
Herved er det min opfattelse at værdien af Sigma vil stige markant.
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Trin 7.
Projekt-kalkulation i Sigma til MS Projekt:
Der udnyttes det faktum at alle relevante opslag i V&S prisbøgerne indeholder tid, tiden der bruges af en
mand, for at udføre arbejdet for en enhed. At kunne bruge disse oplysninger i en bygge/udbuds tidstidsplan
lyder som en rigtig god idé. Så det skal afprøves.
1. I Sigma åbnes Projekt-kalkulationen. Faneblad ”Startside” menupunkt ”Filer” vælg ”Overfør til…
Project”. Et vindue som i billedet nedenfor til venstre vil åbnes.

2. Lad værdierne være som de er, da de definerer en arbejdsdags længde, og om kun ”løn” skal overføres,
og det er lige sådan vi vil have det.
3. Klik på ”Indsigt” og vinduet i billedet ovenfor til højre åbnes.
4. Nu skal der reelt defineres strukturen for tidsplanen. Til projektet er valgt følgende: A. Aktivitet
(Entréprise) B. Level (Etage) C. DBK kode niveau 1 (eks. -205 ”vægsystem”) D. DBK kode niveau 2
(eks. -A205 ”ydervæg i vægsystem”) E. DBK kode (eks. -A20502) F. DBK kode - som tekst (eks.
Facade - Stålskeletvæg)
5. Sortering som vist, husk at sætte flueben i ”Inkluder øvrige”, ellers vil alle de bygningsdele der ikke har
en foruddefineret ”Level(Etage)” ikke komme med i overførslen.
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6. Brug forhåndsvisning knappen, den er der for at vise valg interaktivt, dette er smart da overførsler kan
være rimelige tidskrævende, ligesom vi har set i andre processer i Sigma.
7. Tryk ”OK” og ”OK”, efter en lille tid bliver MS Project åbnet og udgangspunktet for en tidsplan er
oprettet. Med tryk på udgangspunkt. Se billedet nedenfor.

8. Før de sædvanlige arbejdsgange i MS Project startes, skal ”Entrepriserne” flyttes og under dem
”Etagerne” op og ned, så rækkefølgen komme til at passe, dernæst kommer arbejdet med at luge ud i
tomme ”Øvrige”, og eksempelvis ”Øvrige” der skal overføres til andre Etager.
Der er tilpasning og omstrukturering nok til, at jeg må konstatere, at det i projektet aldrig blev en proces der
med held kunne opdateres automatisk fra Sigma, dog kunne fragmenter selvfølgelig overføres efter en
parallel overførsel. Et uddrag af den færdige byggetidsplan ses på billedet nedenfor.
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Trin 8.
Revit til Navisworks Manage: (Simulate er nok)
Nu vil jeg afprøve en simulering af byggeprocessen ved at kombinere geometrisk data fra Revit og tid fra
MS Project. Dette trin tager sig af geometri-overførslen fra Revit. Under installationen af Autodesk
Navisworks Manage (Simulate), bliver der installeret en Revit plugin.
1. Åben Revit, opret et 3D view, kald det evt. ”Navisworks – 3D”, eller noget andet.
2. Sluk i 3D view´et via ”Visibility/Graphic” for alt der ikke ønskes simuleret.
3. I menupunktet ”Add-Ins” findes der under ”External Tools” Navisworks plugin værktøjerne.
4. Stående i 3D view, vælges ”Navisworks 2012” og et dialog vindue som det på billedet nedenfor til
venstre viser sig.

5. Navngiv og alt er i orden, har ikke fundet anledning til at ændre noget i ”Navisworks settings”.
6. Her skal tungen holdes lige i munden, for den fil der lige er blevet eksporteret er et geometriformat med
extension ”.nwc”.
7. Gå til filen i mappen og åben den, straks efter åbningen i Navisworks, skal man gemme, og eftersom at
Navisworks har et program format med extension ”.nwf”, vil der åbne sig et dialogvindue som det
ovenfor til højre. Der gemmes som foreslået af programmet.
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8. Klar til at teste forbindelsen mellem de to programmer, prøves at slukke for et 3D objekt i Revit og så
køre ”Navisworks 2012” exporten, husk at overskrive den tidligere ”.nwc” fil, dvs. samme navn. Lidt
efter kommer en fejlmeddelelse, det er fordi ”.nwc” filen er i brug i Navisworks.

9. Det er vigtigt inde i Navisworks at klikke på ”New” og gemme”.nwf” filen, og først derefter gå ind i
Revit og køre ”Navisworks 2012” exporten.
10. Nu åbnes så for den nyligt lukkede ”.nwf” fil, og på magisk vis er ændringer fra Revit slået igennem. Se
billeder nedenfor.
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Trin 9.
MS Project til Navisworks Manage: (Simulate er nok)
1. Åben “.nwf” filen i Navisworks, tryk på ikonet ”TimeLiner” under faneblad ”Home”, et TimeLiner
vindue vil komme til syne i bunden.

2. For at hente tid ind i Navisworks, vælg ”Add” under faneblad ”Data Sources” i TimeLiner vinduet. Man
får muligheden for at vælge MS Project 2003-2007, hvilket også virker fint med MS Project 2010 filer.
3. Navngiv under ”Name” og tryk derefter på ”Refresh” knappen og vælg ”All Data Sources” og ”Rebuild
Task Hierarchy”, ”Synchronize” bruge ved opdateringer når det kun er tider der ændres.
4. Vælg ”Task” fanebladet og hele vores kendte tidsplanlægning fra MS Project bliver synlig. Se billedet
herunder.
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5. Nu prøves at vælge fanebladet ”Simulate” det ligner ”TimeLiner” vinduet bortset fra afspilningskontrol
knapperne og geometrien forsvandt, der prøves at trykke på play ikonet, tidsnålen suser af sted men der
er stadig i ikke nogen geometri at se i fremviseren.
6. Dette skyldes at geometrien ikke er koblet op med tiden endnu. Gå til ”Task” og tryk på ”Rules”, og
udfyld som på billedet herunder. Start med at trykke på ”New”, navngiv og tryk på linje nummer to,
derefter skal der trykkes i hyperlink teksten nederste, og vælg nøjagtigt som vist.

7. Tryk ”Apply Rules” og der vil blive kør et script der kobler alle objekter med DBK kode sammen men
den tilsvarende DBK kode i tidsplanlægningen.
8. Tilbage i ”Task” fortsættes til kolonnen ”Task type” og vælge ”Construct” ud for hver DBK kode der
skal med i simuleringen. Et trick er at Ctrl-klik markere alle DBK koder der skal med, og så med dem
valg/markeret, højre-klikke med musen i det enlige ”Construct” felt og vælge ”Fill down” og alle får de
”Construct” tilføjet, det samme gælder ved rydning af udfyldninger. Se billede herunder.
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9. Nu hentes den færdige ”.nwf” fil, for ellers bliver afprøvningen ikke færdig i år. Se billedet herunder.

4

3
5

1
2

Hvis jeg forklarer ud fra grafikken er det måske lettere, 1. ”Explicit Selection” er første valg, da det jo er en
automatisk parring der er fundet sted. Men grundet måden projektet er modelleret på, er det ikke altid at alle
3D objekter, DBK kodes, det betyder så, at for at få disse med i en simulering skal de håndvælges og lægges
til de 3D objekter, der er DBK kodede, i ”Selection Sets” som jeg giver DBK kodernes navne plus etagen.
Så 2. punkt er et sådant ”Selection Sets”, jeg har ladet erstatte en ”Explicit Selection”. 3. ”Selection Sets”
består af DBK kode valg fra 4. ”Selection Tree” og 5. håndvalgt geometri. Der læres hurtigt nogle metoder,
så det går ok kvikt.
Jeg har dog valgt kun at simulere to entrepriser,
1. Beton og jernbetonleverance.
2. Smedearbejde.
Disse to valgte entrepriser er også de mest kran- og logistikkrævende. Den endelige simulering er lagt på
nettet. Se mere derom under Trin 10.

Side 36 af 55

Brian Hermansen

BIM, kontekst - digitalt udbud

Århus, den 14. maj 2012

Trin 10.
Afprøvningens output
Jeg vil gerne her til sidst i afprøvningen se om der kan komme nogle anvendelige produkter ud af forløbet,
som kan bruges i mit afgangsprojekt.
Fokus holdes på udbud og ikke alle de andre produkter, som processen også kan generere, såsom
byggetidsplan og budget til bygherren.
Elementer fra det traditionelle digitale udbud, såsom tegningsmateriale og beskrivelser vil blive udeladt i
afprøvningen.
Tilbudsliste
Jeg gå efter den fulde proces, dvs. den hvor selve nøglen er ”BeskrivelsesID”
BeskrivelsesID
Grupperer objekter i BIM-modellen.
Er et projektspecifikt egenskab på mængdebærende objekter.
Indeholder et nr. der henviser til bips arbejdsbeskrivelse + klassifikationskode +
løbenummer / artskode.
Skaber kobling mellem BIM-modellen, bygningsdelsbeskrivelsen, tilbudslisten og
mængdelisterne.
Der er 1:1 sammenhæng mellem mængdebærende objekter i BIM-modellen og
poster i mængdelisten via unik ID fra IT-værktøjet.
Der er grupperet sammenhæng mellem objekter i BIM-modellen og
bygningsdelsbeskrivelsen og tilbudslisten via projektspecifik BeskrivelsesID.
BeskrivelsesID skaber derved sammenhæng i hele projektmaterialet!
http://bips.dk/files/bips.dk/article_files/3e_2010.pdf
På udsnittene på næste side ses netop denne forbindelse mellem ”beskrivelsesID” i ”Mængdelisten” og
”Tilbudslisten”. Den blå oval viser de enkelte 3D objekters unikke ID´s kobling til ”Mængdelisten” se også
punkt 5 fra ovenstående liste.
Bips ”F110a_Opmalingsregler_2008_Arbejdsmetode_Bilag_ A_2008-12-01.pdf” udsnit fra side 49.
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Målet er følgende tre ting: Mængdelisten, BMF - 3D model og Tilbudslisten.
Begrænsning: Kun udvalgte bygningsdele vil blive bearbejdet.

Lad den praktiske proces begynde.
1. Som det ses mangler vi flere af disse kolonner som der er nu.
2. Derfor skal der oprettes ”ekstra felter” i Sigma se Trin 6. ”BeskrivelsesID” oprettes ud fra den
ovenstående definition og udfylder for hvert eneste bygningsdelsopslag i vores ”Projekt-bibliotek”.
3. Løbenummer ”Lb.nr.”, er DBK koden ned på element/objekt niveau, de sidste cifre ”XX” i
”BeskrivelsesID”. Dette skal oprettes i Revit som ”Shared Parameters” ”Instance” og udfyldes
Løbenummeret for alle 3D objekter, der er berørte af mængdeudtaget og derved også beskrivelserne,
udfyldes.
Næste opgave med at oprette ”GUID” var den sværeste i hele afprøvningen, her var selv eksperter på bar
bund, så det krævede en del research at finde en brugbar metode.
Efter lang tids søgen og prøvninger af diverse FM (Facilities Management) plugins til Revit, hvor det til sidst
viste det sig at en flink amerikansk arkitekt og Cad/BIM specialist, Mario Guttman,
http://www.whitefeet.com, havde en løsning.
Han havde lavet en gratis lille Revit værktøjs plugin, der som han beskriver, er svær at anvende, men til
gengæld belønner den som er villig til at grave lidt.
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Dette er lidt modsat den fremherskende trend, og det er i et vist omfang befriende, at software lader brugeren
selv finde en anvendelse, fremfor at alt efterhånden skal brandes og sælges i pakker.
4. Så med denne lille schweitzerkniv installeret og ved brug af dens ”Parameter tools” og derefter ”String
Operations” lykkedes det at hente ”ElementID” ud af de enkelte 3D objekter i Revit, man skal dog ind at
køre operationen for hver Revit kategori man ønsker behandlet. Se billedet herunder.

Denne metode havde yderligere den fordel at man er i stand til at tilføje et prefix til Revit´s ”ElementID”,
dette er væsentlig grundet Revit´s ”ElementID”, kun er unik i den enkelte Revit model fil. Så hvis man linker
to Revit filer sammen kan man risikere af få duplikerende ID´er.
Jeg valgte at sætte et bogstav foran ”ElementID” således, at hver fil man i organisationen linker til projektet,
bare skal have sit eget bogstav. Man kunne evt. have en procedure i projektorganisationen at den ansvarlige
deler bogstaverne ud til de enkelte projekterende. Problemet skulle dog ikke være der ved simpel
worksharing.
Den helt ”rigtige” metode er at bruge Revit´s ”GUID”, den er helt sikker, ment på den måde at der aldrig vil
forekomme to ens ID. Problemet er at den er lavet til computerprogrammer og ikke til mennesker, den er så
at sige umulig at aflæse/afskrive præcist, dvs. at man med stor sandsynlighed risikerer at den ikke vil blive
brugt som den var tiltænkt, nemlig som kvalitetssikring af vores mængdeudtag, ude ved den enkelte
entreprenør. Se billederne herunder.
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5. Med Projekt-kalkulation åben i sigma, markeres øverst i træet og derefter vælges fanebladet ”Indsigt” i
højre vindue. Dette er stedet, hvor der gives lov til at komponerer visninger/sorteringer i Sigma. Se
billedet herunder.

6. Denne metode er fin til tilbudslisten, hvor man efterfølgende kører ”Overfør til…” ”Excel” ”Fra aktuel
side” og resultatet eksporteres til MS Excel.
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7. I MS Excel finpudses dette, så resultatet vises i PDF format og bliver som på billeder herunder, billedet
viser tilbudslisten med alle entrepriserne efter hinanden, derefter kommer billedet på næste side med den
enkelte entreprises tilbud.
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8. Men til mængdelisten, er denne metode ikke god, så her bruges ”Overfør til…” ”Excel” ”Avanceret” og
resultatet eksporteres til MS Excel. Se billederne herunder.

9. Eksporten er meget rå, så vi udnytter MS Excel´s muligheder for data filtrering og sortering.
10. Resultatet i PDF format, bliver som på billedet herunder.
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Udbudstidsplan
Hele processen med at få data fra Sigma til MS Project er beskrevet i Trin 7.
Det der skal gøres i forhold til simulerings filen, som der også bruges som byggetidsplan, er kun af
kosmetisk art da vi jo ikke ønsker at få divergenser mellem de to opgaver.
1. Når det nu er en udbudstidsplan er det vigtigt at kolonnerne ”Arbejde”, ”Ressourcenavne” skjules samt
at fjerner ressourcenavne teksten ved Gantt-diagram søjlerne. Resultatet ses på billedet herunder.

Simulering af byggeproces
Autodesk Navisworks Freedom er viewer programmet i Navisworks serien, man kan alt i dette program, bare
ikke hente data ind eller gemme data ud. Men det der vigtigst os, kan den, nemlig køre ”TimeLiner”
”Simulate” helt interaktivt, dvs. zoome, panorere, dreje rundt om bygningen alt mens simulationen er i gang.
Disse meget afgørende features, er grunden til at jeg ikke ”bare” leverer en klassisk fil animation. Så jeg vil
kraftigt opfordre til at få det afprøvet, oplevelsen sætter virkelig tanker i gang omkring hvad det her kunne
ende op i, ud i fremtiden.
Projektet har noget rå og upolerede Revit 3D Objekt navngivning, det umiddelbare kaos i ”Levels”, hvilket
primært skyldes det lidt specielle projekt krydret med for meget ”model in place” fra min side.
Her bliver man straffet for ikke at oprette ”Families” til alt, som også ville have hjulpet i
mængdeudtagningen, hvis f.eks. inddækningen kunne have fået enheden ”lbm” i stedet for den unaturlige og
lommeregner krævende ”m³”.
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Link´s til Autodesk Navisworks Freedom´s installations filer.
32bit:
http://download.autodesk.com/us/navisworks/2013/Autodesk_Navisworks_Freedom_2013_Multilingual_Win_32bit.exe

64bit:
http://download.autodesk.com/us/navisworks/2013/Autodesk_Navisworks_Freedom_2013_Multilingual_Win_64bit.exe

Link til en video miniguide jeg har lavet om afvikling af simuleringen i Autodesk Navisworks Freedom:
http://www.4dviz.dk/7-SEM/Naviswork_Freedom_miniguide/Naviswork_Freedom_miniguide.html
Link til selve simuleringen af projektet (.nwd fil), åbnes i Autodesk Navisworks Freedom:
http://www.4dviz.dk/7-SEM/Teglholmen_simulering__BrianHermansen_BKAR71P-S12.zip
Link til det udbudsmateriale der er blevet genereret ved afprøvningen:
http://www.4dviz.dk/7-SEM/Teglholmen_Udbudsmateriale__BrianHermansen_BKAR71P-S12.zip
BMF – 3D model
(BMF – 3D modellen og den ovenfor linkede Simulering er indeholdt den samme fil.) Som vi har slået fast
tidligere i specialet er BMF en helhedsbetegnelse, så at kalde den 3D model vi medleverer i udbuddet en
BMF – 3D model, er lidt af en tilsnigelse men i grunden meget dækkende.

Begrundelsen for at medsende 3D modellen er den kvalitetssikring den giver i forhold til mængdeudtaget
”Mængdelisten”.
1. Med Navisworks Freedom åbnes *.nwd simulerings filen.
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2. Jeg har oprettet ”Sets” som kan vælges i bunden af ”Selections Tree” vinduet til venstre på billedet på
foregående side.
3. Dernæst vælges et af de oprettede ”BeskrivelsesID" som korresponderer med alle listerne.
4. Gå op i ribbon og vælg ”Hide Unselected”, derved isoleres de bygningsdele der indgår i
”BeskrivelsesID", marker en af bygningsdelene og i højre side af billedet herunder ses alle oplysninger
der er til rådighed for det enkelte 3D objekt/bygningsdel.

Man kan se ”GUID” det unikke ID her med navnet ”GUID (X-ElementID)”, som er selve linket tilbage til
listerne.
”Lb.nr.” er også interessant idet at det sammenkæder 3D objekter der i hovedprojektet bliver beskrevet
samlet. Prøv evt. at klikke på væg objekter i samme ”naturlige” vægflade og de vil oplyse samme ”Lb.nr.”
Alt dette virker måske lidt meget at gøre ud af det, men når man tænker over hvad man skal igennem i selve
hovedprojektet, så tror jeg at denne proces kun blive en helt naturlig del af dette arbejde. Jeg ynder at bruge
udtrykket ”Et billede siger mere end 1000 ord”. Så noget der er interaktivt må jo kunne det samme og lige
lidt til…
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5.1 Konklusion på afprøvningen
Missionen lykkes, jeg er tilfreds med resultatet, hvad angår materiale til mit afgangsprojekt.
Det har været en udfordrende og givtig proces, der har dannet sig et rimeligt tydeligt billede af processen,
dens styrker og svagheder.
Styrker:
1. Mange af B”I”M oplysninger bliver lageret i en form for database struktur.
2. Man kan ved denne metode undgå redundans i data, selv om den kan virke uoverskuelig og rodet ved
første blik, var der faktisk ikke en eneste gang jeg skulle genindskrive samme data, i hvert tilfælde når
man ser isoleret på Revit til Sigma processen.
3. Sigma er et fantastisk program til lave byggebudgetter i, så at automatisere med Revit plugin, og gå
videre med denne viden/data virker helt naturligt.
4. Idéen med at koble tiden fra Sigma til MS Project er ikke mindre en genialt, genbrug/udnyttelse af
eksisterende data er godt tænkt.
5. Ved simuleringen er jeg specielt imponeret over linket til MS Project, endelig noget der virker ved tryk
på en knap. At jeg så ikke modellerer helt som den arbejder, skal man nok komme efter.
6. Navisworks Manage havde jeg ikke meget fidus til inden starten, nu snurrer det i hovedet med idéer til
hvordan man kan bruge programmet til mere og andet, selvfølgelig foruden ” Clash Detection”, som er
en helt anden historie. Faktisk har jeg fundet ud af, at Manage er overkill, hvis ”Clash Detections”
funktionen ikke udnyttes, der er mange tusinder af kroner at spare ved kun at vælge ”Simulate”
versionen.
7. De involverede programmer er markedsledende og chancen for at de bliver videreudviklet er ret stor,
dette kunne i modsat fald have været et direkte turn-off.
Svagheder:
1. Først lidt generel malurt, et forkert klik i denne proces og alt falder fra hinanden, eller næsten da, men
ligesom ved alt andet, er begyndelse svær. Men det der gør dette ekstra svært er at det trods mange
forsøg af andre, så sidder man med fornemmelsen af at være på tynd is, også fordi så stor en del af
afprøvningen foregå i snitfladen mellem programmerne, dette er typisk et område softwarefirmaerne
traditionelt helst ikke vil supportere.
2. Ikke alle overgange mellem programmerne er lige elegante, man ønske sig en form for database link
programmerne kunne ligge data op i og derfra trække ud til de enkelte programmer og derved udnytte de
enkelte programmers specielle kvaliteter, uden at skulle geneksportere for at copy/paste hele tiden, for så
først til sidst at finpudse.
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3. Revit Sigma plugin´en, skal forbedres på flere punkter. Codegroup skal åbne for flere felter der kan
linkes i en operation, samt give mulighed for flere link der kan opdateres tilbage i Revit.
4. Sigma burde kunne vise og kombinere et GUID. Det er ikke for at være hård ved Codegroup, men jeg
har på fornemmelsen at Autodesk er fløjtende ligeglad med hvad en dum lille dansker mener, så jeg er
bare lidt strategisk ved at ligge det op til Codegroup.
5. I selve Sigma programmet kunne jeg godt tænke mig et meget mere åbent og konfigurerbart interface til
rapport og eksport generering. Det er for dårligt at man skal håndbære Bips layout´s i et regneark, det
kan et dansk super ”Gazelle” firma som Codegroup gøre meget bedre.
Disse processer bliver lettere at udføre i fremtiden, men det er sjovt at være med her i starten hvor mange
stier endnu ikke er trådte.
Jeg tror, at vi i Danmark har nogle rigtig gode chancer for at udvikle software, der bare virker på den helt
rigtige måde. Specielt i procesforståelsen og spændingsfeltet imellem de store softwaregiganter.
Specialet byder mig jo også at svare på de projekterings byggeprocesfaglige, problemstillinger. Jeg tror med
tiden at tegnestuerne kan spare penge/tid ved denne proces, men da det er et ”lovkrav” er det jo egentligt
underordnet. Faren er hvis de projekterende kun ser det tegnestue rationelle i projekt BIM, for det er jo slet
ikke der rationaliseringen var tiltænkt.
Det er rigtigt fornuftigt at slutproduktet simulerings og BMF 3D model er så visuel og relativt enkelt at
bruge. Det får en til at tænke, hvad kan dette ikke udvikle sig til over tid… kommunikationen mellem
håndværker og projekterende kunne tænkes at blive meget kort, med en næsten live projektering, men dette
falder dog ikke så godt i tråd med den mit projekt gældende udbudsform, fag- og hovedentreprise.
Der er sandsynlighed for at det generelle tegningsmateriale over tiden bliver nedprioriteret, mens detaljerne
kunne få mere fokus, måske i en mere skitseagtig form, da selve dokumentationen mere og mere vil forblive
i selve 3D modellen eller rettere modellerne.
For en anden ting som slet ikke er berørt i denne afprøvning, er det forhold, at projekter hurtigt når en
kompleksitet, der gør at der vil være flere fag-modeller, der skal holdes styr på. Dette er primært et
ansvarsproblem fagene imellem, hvem skal styre/eje fællesmodellen, fordeling af honoraret og kan de gamle
fordelingsnøgler stadig bruges!
Her på faldrebet af afprøvningen, vil jeg takke Jacob Güldner (JG), se forordet. Jeg havde formodentligt ikke
kastet mig ud i denne ”live” afprøvning, hvis ikke havde været for hans arbejde med at gøre denne proces
forståelig for alle os andre, via Bimobjekter.dk´s kommercielle videomateriale.
Samt den tidligere udgivne publikation og frit tilgængelige ”Modelbaseret Kalkulation” hvor han ydede
teknisk assistance. Denne publikation en stadig en hjørnesten på dens felt.
http://www.detdigitalebyggeri.dk/sites/default/files/attachments/Modelbaseret_kalkulation.pdf
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5.2 Kommentar til afprøvningen
Denne kommentar er kronologisk udført til sidst og efter afsnittet ”Konklusion på afprøvningen”. Jeg har
ladet min afprøvning og dennes konklusion være uberørt af fremkomne oplysninger her i kommentaren.
Jeg har i interviewet med (MWG), se forordet, beskrevet styrkerne og svaghederne fra konklusionen og
udspecificeret dem ved at gengive store dele af afprøvningen.
Jeg har fået (MWG)´s tilladelse til at afkorte og redigere i hans udtalelser interviewet, grundet dette varede i
lidt over en time! Dette var imod at han inden udgivelse fik materialet til gennemsyn.
Jeg bestræbte mig meget for at redigeringen skete på en fair og transparent og måde.
Det med kursiv skrift er min redigerede udgave af (MGW)´s kommentar.
Det med normal skrift er min efterfølgende kommentar på udtalelsen.
1. I Trin 4, sår jeg tvivl Sigma´s hastighed og evne til at håndterer store projekter.
”Vi har lige ændret Revit Integrationen samt selve Sigma således at man kan vælge de Parameters
der skal overføres Sigma, plus at vi har givet mulighed for at man via nogle eksterne værktøjer V&S
prisbøgerne kan styre hvor dybt der skal regnes. De store datamængder der har været indtil nu
kommer fra BIM´s barndom hvor ingen stolede helt på processerne, og derfor ville have alle metadata
med over, som en sikkerhed.”
Jeg konkluderer hurtigt at dette vil gøre mit projekt meget hurtigere at opdatere, og man taler i dag
meget om kvaliteten simpelthen bliver bedre jo flere feedbacks man kan nå i hver procesgang.
Står lidt granatchokket over at jeg reelt har misset en kæmpe opdatering, fordi jeg havde prioriteret kun
at bruge interview som en opkvalificering af mine egne udsagn og undersøgelser og ikke også som en
del af mine forundersøgelser.
Dog må det også være det man i dag kalder Breaking News, og den endelige udgivelse for denne
opdatering kan i bedste software tradition da heller ikke oplyses.
Jeg blev tilbudt en beta-udgave, men det var bare for sent, øv. Men ok, jeg har været en slags betatester
uden at vide det, og det er der masser af læring i.
2. I Trin 5, undrer det mig, at man giver mulighed for at se hvad et 3D objekt koster inde i Revit. Når der
samtidigt er mangel på valgmuligheder for at opdatere tilbage til Revit. Om det ikke var muligt for
Codegroup at give Revit adgang til ”Note” feltet i Sigma, for bedre at kunne lave tags i Revit.
”Det med at man kan opdatere ”Costs” tilbage og se dem i Revit var højest sandsynligt et ”se hurra
det virker”, det er noget tilbage fra før min tid i firmaet.
Den nye opdatering giver mange flere muligheder for at føre data til bage til Revit, bl.a. MS Project
ID.
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Jeg har det med keynotes eller tags og få dem til at læse danske tegn på tegnebrættet og ”Note” feltet
er med deri.”
Dette var rigtigt godt at høre, at der nu er blevet åbnet op for dette, det MS Project ID forstod jeg ikke
helt endnu. ”Note” feltets perspektiver var lige i øjet.
3. I Trin 6, konstaterer jeg, at det med at få mit projekt over til MS Project aldrig blev en proces der med
held kunne opdateres automatisk fra Sigma.
”Alle snakker om Skyen, 360 og database tilgang, det er helt sikket noget der på vej, Codegroup har
valgt at bruge unikke ID´er, Revits element ID over til Sigma og så som noget helt nyt et unikt ID fra
MS Project og helt over til unikke ID´er i Navisworks. Dette gør at du kan opdatere din MS Project fil.
Hvis du ændrer din model smider det over i Sigma igen får et nyt estimat, og smider dine ressourcer
tilbage i den samme fil over i MS Project så kan du opdaterer den og du kan lave sjaks på dine
bygningsdele og man kan tage priser med over og lave arbejdsgangs budgetter ned til den mindste
operation, dvs. sammenhængen mellem de to programmer nu er blevet dynamisk. Overgangen fra MS
Project til Navisworks er ogsa blevet bedre/lettere ved at ID´er er linket sammen på forhånd, så man
skal ikke længere manuelt skal sidde og mappe dem sammen, men kan udføre dette i én procedure.
Dette er muligt fordi bygningsdelen har været en tur igennem Sigma og derved kender ID´erne for tid
og model. Så lige pludselig har man en dynamisk kæde hele vejen rundt.”
Denne måde at få Sigma og MS Project til at arbejde sammen på, lever helt op til mine høje
forventninger til Codegroup, men at det allerede er klart, er jo fantastisk. Metoden lyder til at være mere
elegant end jeg havde forestillet mig den udført.
I et efterfølgende opklarende interview fik jeg at vide at der er en stærkt forbedret overførsel til MS
Excel, dog ikke med samme elegante forbindelse som til MS Project, grundet manglende ID´er fra MS
Excel.
Det nye link via ID´er mellem MS Project og Navisworks virker også som fremtiden, da min metode
med at mappe via DBK koderne, kræver at man forbliver i DBK kodernes tyranni, fordi de skal hele og
uberørte fra Sigma og til Navisworks, og det gør operationer i MS Project mindre fleksible.
4. I Trin 10, påpeger jeg at ”GUID” burde være tilgængelig i Sigma og eller Revit for den sags skyld.
”Indtil videre har det været låst fordi det var vores sikkerhed for af processen var 1:1. Men nu kan
man sågar få MS Project ID´en med helt over til Revit. Vi har også skulle tage hensyn til de software
producenter vi kobler op imod.”
Det er ligesom helt i tråd med det, der er ellers er sket i denne opdatering, og helt på sin plads.
Respekt til Codegroup A/S for at være ekstremt lydhøre, de har løst 95 % af mine under afprøvningen
opståede problemer, med den kommende opdatering, uden at jeg har sagt et kuk.
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Som afslutning her på kommenteringen vil jeg lade nogle markante uredigerede citater fra interviewet stå,
disse citater bliver bragt for at påvise, i softwareudvikling er der ikke noget der hedder, så gør vi bare lige…,
og at der kan skabes resultater i dagens BIM klima, næsten er på trods.
Så vi skal huske på at være stolte af vores Danske frontkæmper.
(MWG)
”… rådgivere og entreprenører vil have to forskellige ting, ikke, og vi har jo også en øvelse i ligesom … vi
kan godt levere det hele, men er det nu også smart for så bliver folk forvirrede og så kan man ikke finde
rundt i det, og det er lidt den proces de fleste software leverandører er i lige nu. Jamen ind til videre har vi
bare vist folk alt og nu kommer de til det næste punkt, brugerne, hvor de bliver forvirrede over det og
gerne vil kunne til og fravælge ting. Så det er sådan en procestid vi er i lige nu, og det er garanteret, om et
års eller to er det hele fuldstændig strømlinjet, tror jeg.”
(MWG)
”… vi har gjort levende kan man sige, at der fra Revit og til Project, der har vi på vejen hvis du kører
igennem Sigma gjort den mere levende, så nu har du sådan set flere generiske muligheder derovre, det er
mere dynamisk nu for du kan opdatere frem og tilbage, ikke.”
(MWG)
”… DBK det bliver, det er ved at blive til CCS, CUNECO´s Clasifications System, hvor faktisk
softwareleverandørerne har været med ind over, for at bidrage med viden til syntaksen i det, fordi DBK
har jo det ekstra der i sig, at det har en lokationsbestemmelse på objekterne, så bliver det jo pludselig ikke
ligegyldigt hvor tingende de er placerede henne, det kræver så selvfølgelig også, at når det er at man, både
når man tegner og det kræver en raffineret tegneteknik dvs. der skal laves en ny struktur for hvordan man
skal tegne, hvordan gør man det rigtigt, f.eks sådan noget som niveauer …”
(MWG)
”… den måde vi behandler data på, altså vi respekterer det som der kommer fra f.eks. Autodesk´s side
eller Benley´s side eller hvem det nu er, Tekla, de har foretaget nogle krav, vi behandler de parametre som
de leverer, vi gør ikke noget ved dem, vi suger bare det vi kan, så det er klart at når vi engang får det her
CCS, som jo er det nye DBK op og køre, og det går forhåbentligt godt, fordi det vil alle sammen gerne ha,
der kommer det til at stille nogle helt nye krav til tegneteknik osv.”
(MWG)
”… der går noget tid fra at vi ligesom beslutter sig til hvad vi gerne vil ha, til at folk som os der leverer
softwaren, ligesom tager den op, og siger ok, nu er vi der hvor vi godt vil penge og udviklingstid på det, og
give folk den mulighed, vi kan jo ikke give folk den mulighed hvis ikke vi ved hvad det er der foregår, eller
hvad det er folk gerne vil ha, eller hvordan man bruger det.”
(MWG)
”… når man bruger Sigma er man ikke i tvivl om at tingende bliver bibeholdt og at man mister ikke noget,
vi tilføjer en hel masse og det kan man bruge videre, i det videregående forløb.”
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6. Den lille arkitekttegnestue
Afsnittet er udtryk for egne holdninger
I specialets afsnit 4. Værktøjer, blev der sat økonomi på værktøjerne der bruges i denne proces, hvordan
stilles den lille tegnestue, sammenlignet med de store spillere på markedet.
Jeg vil bagefter krydre med lidt nogle betragtninger omkring mulighederne for at mindske de evt.
udviklingsmæssige/teknologiske forskelle på den store og den lille tegnestue.
Det kan ses ud fra de tørre tal, at der er en reel forskel på, hvad den store og den lille tegnestue har af
udgifter ved at holde sig fremme i BIM vognen.
Om dette er ok, skal jeg ikke kommentere på, men her er da noget, man evt. kunne handle med disse disse
tider.
Muligheden for at de små tegnestuer taber pusten i BIM udviklingen, er reelt tilstede, specielt når denne
forstærkes at den økonomiske afmatning. Dette lyder som overskriften til endnu et konkursopslag i
Statstidende, - og der kunne historien så stoppe, men det ønsker jeg selvfølgelig ikke.
Måske skulle den lille tegnestue vende det lidt på hovedet, og se den nuværende krise som en tilstand med
BIM udviklingspotentiale, her tænker jeg de loyale medarbejdere, der er blevet arbejdsløse og deres
muligheder for kurser samt tid til selvstudier osv.
Til dem der er forblevet i jobbet på den lille tegnestue har jeg et rigtigt godt tips. Tag et kig på
Bimobjekter.dk. http://www.bimobjekter.dk
Jeg vil påstå at konceptet firmaet har gang i, har potentiale til lave en lille demokratisk revolution og derved
stå for en udfladning af den teknologiske forskel mellem stor og lille i branchen.
Idéen er at fange ”udviklingen” og generere en Best Practice, få den ned på jorden, udvikle nogle objekter,
biblioteker, metoder og så kombinere det til helhedsløsninger, og nok så vigtigt, ved at indføre en
abonnementsordning, til en pris hvor de fleste tegnestuer burde kunne være med.
Det gælder som lille tegnestue om at finde standard værktøjer, og så få den til at virke som om de var
skræddersyet til ens firma. Ofte kan det efterfølgende konstateres at værktøjet forblev uændret, det var
medarbejderne der tilpassede sig. Det hele ligger i en Best Practice tilgang.
Andre påvirkninger kunne ligge i tidsstrømninger – f.eks. prækvalificering af de projekterende. Jeg har som
ansat, oplevet at skulle levere en prækvalificerings mappe på 300 sider i 3 eksemplarer for at kunne byde ind
på en kommunal badebro, - uden der var tegnet én streg.
Dette vil nok kun tage til, og gøre livet mere besværligt for den lille tegnestue, der evt. hele tiden må finde
samarbejdspartnere for at danne projektteams der kan opfylde kravene, - men dette er måske ikke så skidt i
længden.
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Faktisk er det lidt paradoksalt, at netop dette med at tegnestuerne bliver tvunget til at indgå i projektteams for
at få opgaverne, faktisk virker ekstremt befordrende for hele BIM processen.
Så jeg vil være lidt udfordrende og påstå at det ikke er BIM processen isoleret set der pt. burde kunne kvæle
den lille tegnestue som firma form.

7. Konklusion
Jeg vil her prøve at runde hele specialet af, igennem hele specialet er der blevet kommenteret og
delkonkluderet, så dette afsnit er mest en understregning og opsummering af de vigtigste elementer.
Hvordan kan BIM understøtte det digitale udbud?
Dette var det åbne hovedspørgsmål i specialet, er der så kommet nogle brugbare forslag på bordet.
Ja, det synes jeg, processen 3D – 5D og over til 4D virker helt logisk og tilfører sågar nogle nye og
fremsynede elementer, byggeproces simulereingen, dette var utænkeligt i det ”gammeldags” digitale udbuds.
Så digitalt udbud er ikke kun et surt og besværligt lovkrav, - når det tilsættes BIM bliver det til er en helt ny
arbejdsmetode og tankegang, og to begreber er vel i dag, i en eller anden form for symbiose, og denne
proces/udvikling er irreversibel.
Med den snarlige fremkomst af CCS vil BIM gå ind i en helt ny fase, så begynder undskyldningerne for at
lade stå til, at lyde meget hule. Barren for projekteringskvalitet stryger kraftigt op de kommende år, bare vent
og se…
Jeg føler mig derfor virkeligt forvirret på et langt højere niveau efter udarbejdelsen af dette speciale, og dette
er faktisk ikke så ringe endda.
Til sidst vil jeg for helt egen regning lige lufte en BIM øffer.
1. Uddannelse er den største enkelte faktor for at denne proces/udvikling skal blive en positiv oplevelse.
2. Faktor nummer to er evnen/viljen til at samarbejde på tværs af fag i projekteringen.(kodeordet er
forståelsen af snitfladerne mellem fagene)
3. Faktor nummer tre det almene fællesejes evne til at skabe rammer for en struktureret proces.(DBK bliver
til CCS, måske allerede her i 2012) http://cuneco.dk/nyhed/cuneco-classification-system-ccs-skalafl%C3%B8se-dbk
4. Faktor nummer fire er software producenterne, de er så langt nede på listen grundet det faktum, at de
lever af at tilpasse sig vores daglige behov, eller det var da planen. (se bare i interviewet, det er ikke helt
let…).
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Med udgangspunkt i min ovenstående prioriterede liste, har jeg svært ved at forliges med at vi kan gå
igennem en vores respektive 3 ½ og 5 årige byggeprojekterings uddannelser uden at blive konfronteret med
de andre fagområders, studerende.
Dette ville jo have potentialet til sammensmelte de to øverste prioriteringer, og så ville det virkeligt rykke i
BIM processen, - spørg bare de projekterende/studerende der har været på en BIM-Camp.
http://cuneco.dk/nyhed/digitalt-sommertr%C3%A6f-p%C3%A5-bim-camp-2011
(MGV) der selv er bygningskonstruktør, nedtoner dog dette forhold som værende et problem, og vil hellere
fastslå at det ér en super uddannelse, hvor vi er rustet langt bedre en man som afgænger egentligt selv er
bevidst om.
Lærerne gør et fantastisk arbejde med på relativt kort tid, at få eleverne igennem ufatteligt mange scenarier.
Og ikke mindst, vi er rustet til langt flere jobfunktioner end vi tror, og bruger sig selv som eksempel.

●●●
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Kildeliste
Guides og publikationer:
Levring, A. august 2010, Modelbaseret kalkulation – Erfaringer fra projektering og udførelse af Nyt
Himmelev behandlingshjem, Det Digitale Byggeri.
http://www.detdigitalebyggeri.dk/sites/default/files/attachments/Modelbaseret_kalkulation.pdf
http://www.bimobjekter.dk/webshop/?tt_products[cat]=73&cHash=8cbc1dffedfc00932b35474f0ece31b2
Bips, F110a_Opmalingsregler_2008_Arbejdsmetode_Bilag_ A_2008-12-01.pdf
bim – ikke i teori men i daglig praksis, http://bips.dk/files/bips.dk/article_files/3e_2010.pdf

Internetsider:
https://www.retsinformation.dk
http://www.detdigitalebyggeri.dk
http://www.autodesk.dk
http://codegroup.eu
http://office.microsoft.com/da-dk
http://www.byggecentrum.dk
http://bips.dk
http://www.ramboll.dk
http://www.whitefeet.com
http://www.bimobjekter.dk
http://cuneco.dk

Bilagsliste
Bilag 1: Softwareudgifter (som indlejret PDF fil)
Link til en video miniguide jeg har lavet om afvikling af simuleringen i Autodesk Navisworks Freedom:
http://www.4dviz.dk/7-SEM/Naviswork_Freedom_miniguide/Naviswork_Freedom_miniguide.html
Link til selve simuleringen af projektet (.nwd fil), åbnes i Autodesk Navisworks Freedom:
http://www.4dviz.dk/7-SEM/Teglholmen_simulering__BrianHermansen_BKAR71P-S12.zip
Link til det udbudsmateriale der er blevet genereret ved afprøvningen:
http://www.4dviz.dk/7-SEM/Teglholmen_Udbudsmateriale__BrianHermansen_BKAR71P-S12.zip
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Bilag 1
Softwareudgifter
BIM niveau som i specialet
Forudsætning: 1 projekterende
Antal

Engangs bet. /enh.

Årligt bet. / enh

Engangs bet.

Årligt bet.

1
0

59.200
45.000

9.300
6.800

59.200
0

9.300
0

Code group
Sigma

1

14.200

2.000

14.200

2.000

Microsoft
Office
Project

1
1

1.100
4.000

367
1.333

1.100
4.000

367
1.333

Byggecentrum
Ludoc Constructor

1

5.400

0

5.400

V&S Prisdatabaser

1

7.500

0

7.500

Bips
Abonnement
Abonnement på beskrivelser

1
1

2.800
8.100

0
0

2.800
8.100

Sum

78.500

36.800

Pr. medarbejder

78.500

36.800
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Autodesk
Autodesk Building Design Suite Premium
Autodesk Revit Architecture

4,6
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Softwareudgifter
BIM niveau som i specialet
Forudsætning: 4 projekterende
Antal

Engangs bet. /enh.

Årligt bet. / enh

Engangs bet.

Årligt bet.

1
3

59.200
45.000

9.300
6.800

59.200
135.000

9.300
20.400

Code group
Sigma

1

14.200

2.000

14.200

2.000

Microsoft
Office
Project

4
1

1.100
4.000

367
1.333

4.400
4.000

1.467
1.333

Byggecentrum
Ludoc Constructor

1

5.400

0

5.400

V&S Prisdatabaser

1

7.500

0

7.500

Bips
Abonnement
Abonnement på beskrivelser

1
1

2.800
8.100

0
0

2.800
8.100

216.800

58.300

54.200

14.575

Sum

Pr. medarbejder
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Autodesk
Autodesk Building Design Suite Premium
Autodesk Revit Architecture

1,8
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Softwareudgifter
BIM niveau som i specialet
Forudsætning: 15 projekterende
Antal

Engangs bet. /enh.

Årligt bet. / enh

Engangs bet.

Årligt bet.

1
14

59.200
45.000

9.300
6.800

59.200
630.000

9.300
95.200

Code group
Sigma

1

14.200

2.000

14.200

2.000

Microsoft
Office
Project

15
1

1.100
4.000

367
1.333

16.500
4.000

5.500
1.333

Byggecentrum
Ludoc Constructor

1

5.400

0

5.400

V&S Prisdatabaser

1

7.500

0

7.500

Bips
Abonnement
Abonnement på beskrivelser

1
1

4.100
13.000

0
0

4.100
13.000

723.900

143.333

48.260

9.556

Sum

Pr. medarbejder
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Autodesk
Autodesk Building Design Suite Premium
Autodesk Revit Architecture

1,2
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Softwareudgifter
BIM niveau som i specialet
Forudsætning: 50 projekterende
Antal

Engangs bet. /enh.

Årligt bet. / enh

Engangs bet.

Årligt bet.

2
48

59.200
38.250

9.300
5.780

118.400
1.836.000

18.600
277.440

Code group
Sigma

2

14.200

2.000

28.400

4.000

Microsoft
Office
Project

50
2

1.100
4.000

367
1.333

55.000
8.000

18.333
2.667

Byggecentrum
Ludoc Constructor

2

5.400

0

10.800

V&S Prisdatabaser

2

7.500

0

15.000

Bips
Abonnement
Abonnement på beskrivelser

1
1

6.700
21.400

0
0

6.700
21.400

2.045.800

374.940

40.916

7.499

Sum

Pr. medarbejder
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Autodesk
Autodesk Building Design Suite Premium
Autodesk Revit Architecture (rabat 15%)

0,9

