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Ryfylke trafoer

• Omfatter ny trafostasjon på
Hjelmeland og Veland, samt
oppgradering av eksisterende
anlegg på Dalen.

• Byggetid:
• Oppstart 15.09.2021
• Overlevering bygg 09.11.2022



Ryfylke trafoer
• Totalentreprise.

• Byggherre Lnett

• Tegningsløst prosjekt - krav
fra byggherre.

• Bruk av prefabelementer.

• Ansvar for koordinering av 
grensesnitt mot elmek og
linje.



Ramboll

Ryfylkeprosjektene

(Bilde: Lnett)

Tegningsløst



Ramboll

Ryfylkeprosjektene – Property Sets 

• Informasjon i Revit må overføres til IFC på en forståelig måte

• Property Sets benyttet ved eksport for å vise de parameterne
som er relevante

• Modellbeskrivelse sier noe om hvilke «faner» som er 
kvalitetssikret og kan benyttes av entreprenør
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Ramboll

Ryfylkeprosjektene - Informasjonsobjekter

• Informasjonsobjekt for å angi 
informasjon som vanligvis er på en 
tegning
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Ryfylkeprosjektene - Stikningsobjekter



Ramboll

Ryfylkeprosjektene – Rominformasjon, dørskjema, ARK
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Ramboll

Ryfylkeprosjektene – Rominformasjon, 
dørskjema, ARK

9
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Ryfylkeprosjektene - automatisering
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Ramboll

Ryfylkeprosjektene - Prefab
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Ramboll 12

Ryfylkeprosjektene – RIBr mot ARK/RIB

• Revit-fil fra begge fag

• AddIn i Revit: Bimfire Tools (BFT)

• Parametere fra RIBr-fil overføres til ARK og RIB-
modell



Ramboll

Ryfylkeprosjektene - etapper
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Ryfylke Trafoer

Erfaringer fra byggeplass



Tegningsløst prosjekt:

• Fordeler i prosjekteringsfasen:

• Lettere totaloversikt for entreprenør

• Raskere å orientere seg

• Kollisjonskontroll alle fag

• Alltid nyeste revisjon

• Systematisk leveranse av FDV dokumentasjon
• Utfordrende med rett merking av modell spesielt 

mindre leveranser



Kommuniseres i 
en sentral modell



Solibri

MMI status FAG Kollisjonskontroll



Tegningsløst prosjekt:

• Fordeler i byggefasen:

• Bestillinger

• Mengder

• Komplisert jernbinding 

• Avregning og mengdekontroll

• Enklere å få oversikten til en god fremdriftsplan



Armeringsbestilling fra Modell



• All kvalitetsarbeid 
knyttes til modell. 

• Ligger i skyen 
tilgjengelig for alle 
interessenter

Digitale Sjekklister og
avvikshåndtering



Modell armering trafogrube



Bunnplate



Armering av dekke



RambollRamboll

BIM som 
arbeidsgrunnlag
Tegninsløst eller
Informasjonsrikt

Fordeler

• En kilde til sannhet som kan oppdaters i sanntid

• Bedre oppgaveforståelse

• Bedre kommunikasjon i prosjekt

• Nye muligheter

Utfordringer

• Krever ny kompetanse for veldig mange

• Kompleks geometri kan kreve mye og hente ut

• Nye oppgave hos utførende
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Ramboll

En kilde som 
oppdateres i 
sanntid
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Ramboll

Bedre 
oppgaveforståelse
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Krever ikke flere 
års erfaring for å 
forstå 
arbeidsgrunnlaget



Ramboll

• Transparent

• I sanntid

• Målbart
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Bedre kommunikasjon når alle jobber digitalt



Ramboll

• Med god digital kompetanse kan 
en ta i bruk nye verktøy

• Fagarbeider/BAS kan bytte ut 
vater, målband og snor med 
Totalstasjon.

• Målebok og modellgrunnlag er 
veldig likt og jobbe med som 
gjør dette mindre 
skremmende(og brukes som en 
forlengelse av tommestokken)
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Selvstikking



Ramboll

Visualisering av BIM data
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• Fantasien 
som setter 
begrensning 
for hvordan 
BIM data kan 
presenteres

• Eksempel 
her er Bim
data 
visualisert i 
javascript



Ramboll

Visualisering av BIM data
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• Fantasien 
som setter 
begrensning 
for hvordan 
BIM data kan 
presenteres

• Eksempel 
her er Bim
data i Power 
BI



Ramboll

• All informasjon ligger i modell

• Men hvor finner en hva?

• Så dette vil kreve ny digital 
kompetanse for veldig mange på 
byggeplass
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Krever opplæring og ny kompetanse



Ramboll

• Mål er ikke gitt men hentes ut fra 
modell, dette kan være krevende 
for en del geometri typer.

• Rette volumer er lett å hente fra

• Krummede geometriformer er 
mer utfordrende
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Komplisert geometri kan være utfordrerne å hente ut



Ramboll

• Abstrakter som senter 
boltegrupper må ha 
hjelpeobjekter for å kunne 
målsettes i modell

• Geometri parameter kan og bør 
også gis som informasjon der 
dette er hensiktsmessig for å 
unngå unødvendig måling i 
modell
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Komplisert geometri kan være utfordrerne å hente ut



Ramboll

• Informasjonen må hentes ut 
av modell og det må 
tilrettelegges slik at det 
enkelt hentes ut på 
byggeplass

• Da er informasjon om 
Arbeidspakker viktig for å 
enkelt sett opp systemer for 
enkelt finne fram i den rike 
modellen 
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Tilrettelegging for byggeplass
Nye oppgaver
for utførende



Ramboll

FDV og modellens liv i driftsfasen
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• TFM og klikkbare lenker
• Dette brukes for å knytte FDV informasjon til 

objekter

Klikkbare 
lenker legges 
inn i modell



Ramboll

• Synker fra Revit til BIMeye

• Bimeye data brukes til å 
generere Interaxo
oppføringer så FDV 
dokumentasjon kan knyttes 
til modell
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FDV i modell til Interaxo via Bimeye


