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Povzetek
V magistrskem delu smo raziskovali možnosti uporabe 4D BIM-modela med gradnjo
zahtevnega infrastrukturnega objekta. Z namenom učinkovitejšega spremljanja gradnje
infrastrukturnega objekta smo izboljšali obstoječ 4D BIM-model in razvili metodologijo za
uporabo le-tega na gradbišču.
Predlagano metodologijo smo eksperimentalno uporabili na gradbišču – projekt Podvoz
Grlava na železniški progi Pragersko – Hodoš . Vrednotenje eksperimenta smo izvedli na
podlagi podatkov pridobljenih od deležnikov gradbenega projekta. Za vrednotenje smo
uporabili kvantitativno raziskavo s katero smo želeli analizirati vpliv uporabe 4D BIMpristopa na različne aktivnosti v fazi gradnje objekta.
Razen tega je izvedena analiza dala zanimive zaključke o uporabi in poznavanju BIM-a v
slovenski gradbeni stroki.

V

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE USAGE OF 4D BIM
DURING CONSTRUCTION OF COMPLEX INFRASTRUCTURE OBJECTS

Key words: infrastructure objects, 4D BIM, construction monitoring, Spearman's rank
correlation coefficient
UDK: [004:69.05]:625.712.35(043.2)

Abstract
In this thesis, we investigated possible applications of 4D BIM model during the
construction of complex infrastructure. With a view to efficient monitoring of
infrastructure facility construction, we improved the existing 4D BIM model and developed
a methodology for its use on the site.
The proposed methodology was experimentally used on the construction site - project
Underpass Grlava on the railway line Pragersko - Hodoš. Evaluation of the experiment
was carried out on the basis of information gathered from stakeholders of the construction
project. For evaluation a quantitative survey was used with which the impact of the use of
4D BIM approach in various activities during the construction phase of the facility was
analyzed.
Beyond that, the analysis conducted has made interesting conclusions about the use and
knowledge of BIM in the Slovenian civil engineering profession.
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1 UVOD
1.1 OPIS PROBLEMA
Gradbeništvo, kot ena najstarejših gospodarskih panog, je skozi zgodovino vedno veljala
za pomembno, močno in napredno panogo. Mogočni zgodovinski objekti in zgradbe samo
pritrjujejo temu dejstvu. Ne samo zgodovina, o pomembnosti gradbeništva pričajo tudi
novo zgrajeni objekti. Vendar kljub temu gradbeništvo zaostaja za drugimi primerljivimi
industrijami. Razlogov za zaostanek je veliko. Eden izmed teh je specifičnost panoge
(spreminjajoča se lokacija, interdisciplinarnost znotraj gradbenega projekta, veliko število
deležnikov pri gradbenem projektu), vendar ta specifika v celoti ne opraviči zaostanka za
drugo industrijo, predvsem avtomobilsko in letalsko.
Številni strokovnjaki (Lennert, 2012; Urbina Velasco, 2013) kot glavno težavo gradbenega
sektorja vidijo produktivnost in organizacijski model. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z
merjenjem produktivnosti v gradbenem sektorju ugotavljajo, da produktivnost gradbenega
sektorja ostaja na enakem nivoju, kot pred 50 leti. Razloge za to vidijo predvsem v
tradicionalnih procesih graditve objektov in v slabi uporabi informacijskih tehnologij.
Vzrok za zaostajanje gradbenega sektorja je tudi v organizacijskem modelu. V fazah
gradbenega projekta je potrebno učinkovito sodelovanje vseh deležnikov pri gradbenem
projektu. Za boljše razumevanje projekta mora biti tok informacij neprekinjen. Drug
problem v organizacijskem modelu so obstoječe gradbene pogodbe in izbiranje izvajalcev
s strani investitorja. Prevladujoč pristop je, da projekt pridobi najcenejši ponudnik, kar ima
pogosto posledice v kasnejših fazah gradbenega projekta. Naslednji problem je v
osnovnem mediju za dokumentacijo, kjer še vedno prevladujejo načrti na papirju, ki imajo
svoje slabosti pri vizualizaciji in svoji lokacijski omejitvi.
Razlogov za zaostanek gradbeništva za ostalo industrijo je torej veliko.
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Rešitev je v uporabi novih konceptov, ki predvsem povečujejo uporabo informacijskih
tehnologij in ponujajo nov, drugačen proces in pristop v gradbenih projektih. Ti novi
koncepti so vitko gradbeništvo, integrirano projektno delo in BIM-tehnologije.
Slednji, nov koncept, pristop BIM, je glavna tema tega magistrskega dela. Teoretičnemu
delu v katerem so predstavljene prednosti in slabosti pristopa sledi praktični del, kjer je
prikazana uporabnost BIM-modelov na gradbišču. S pomočjo BIM-modela smo spremljali
gradnjo infrastrukturnega objekta. V sklopu praktičnega dela smo izdelali tudi anketni
vprašalnik. Rezultate anketnega vprašalnika smo obdelali in s tem pridobili koristne
informacije tako o opravljenem eksperimentu na gradbišču, kot tudi informacije o
poznavanju in uporabi BIM-a v slovenski gradbeni stroki.

1.2 CILJI IN OMEJITVE
V magistrski nalogi bomo predstavili in opisali osnovne pojme o informacijskemu
modeliranju zgradb. S pomočjo uporabe 3D in 4D BIM-modela infrastrukturnega modela
bomo poskušali predstaviti prednosti uporabe takšnih modelov na gradbišču. Modela sta
nastajala v fazi gradnje objekta, kar predstavlja glavno omejitev. Ob celostnem pristopu
(vsi deležniki pred začetkom gradnje sodelujejo pri izdelavi BIM-modelov) bi prednosti
informacijskega modeliranja bile bolj vidne. S celostnim pristopom bi zagotovo povečali
tudi stopnjo razvitosti (LOD) modela, kar bi imelo pozitiven vpliv na rezultate
eksperimenta na gradbišču.
Cilj magistrske naloge je tudi analitično ovrednotiti eksperiment na gradbišču z uporabo
anketnega vprašalnika, ter s tem dokazati nekatere prednosti informacijskega modeliranja
gradbenih objektov. Pri tem bomo uporabili metode statistične obdelave.

Razvoj metodologije za uporabo 4D BIM med gradnjo zahtevnega infrastrukturnega objekta

Stran 3

1.3 STRUKTURA MAGISTRSKE NALOGE
Magistrska naloga je razdeljena na pet glavnih poglavij. Poglavja zajemajo uvod (1),
teoretično ozadje (2), projekt DEGRIP (3), praktični del (4) in zaključek (5).

Slika 1: Struktura magistrske naloge
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2 TEORETIČNO OZADJE
2.1 BIM ZA IZVAJALCE
BIM v današnjih časih ne predstavlja več novosti na področju gradbeništva. Delež
uporabnikov BIM-a iz leta v leto strmo narašča. Poznavanje pomena in koncepta BIM-a, je
ključno pri njegovi implementaciji v podjetje. Kratico BIM lahko razumemo in
uporabljamo na dva načina. Prvi način je, da kratico uporabimo kot samostalnik »a BIM«
(angl. a Building Information Model), kar v prevodu pomeni informacijski model zgradbe
(BIM-model). Drugi način pa je, da kratico uporabimo kot glagolnik »BIM« (angl.
Building Information Modelling), kar v prevodu pomeni informacijsko modeliranje zgradb.
V slovenskih delih se pojavljajo tudi poimenovanja »informacijsko modeliranje stavb« in
»informacijsko modeliranje gradbenih objektov« Izdelek oziroma produkt informacijskega
modeliranja zgradb je torej informacijski model gradbenega objekta. V nalogi bomo
uporabljali poimenovanje »informacijsko modeliranje gradbenih objektov« oz. pojme
BIM-pristop, BIM-proces, BIM-model, BIM-protokol in BIM-tehnologije. Največja
razlika med tradicionalnimi pristopi in BIM-pristopom je v sodelovanju vseh deležnikov
pri projektu že od samega začetka. Tak pristop zahteva veliko sprememb v obstoječem
procesu dela. Klasične 3D digitalne modele zamenjajo BIM-modeli, ki poleg geometrijskih
karakteristik objekta vsebujejo še veliko več.
V nadaljevanju bomo navedli dve definiciji BIM-a. Prva definicija je splošna, druga
definicija pa je namenjena izvajalcem gradbenih objektov.
Nacionalni BIM-standard v Združenih državah Amerike (angl. National BIM Standard –
United States) podaja naslednjo definicijo BIM-a:
»Informacijsko modeliranje zgradb je digitalna predstavitev fizičnih in funkcionalnih
karakteristik zgradb. BIM je skupni vir znanja o oblikovanju zanesljive osnove zgradb za
sprejemanje odločitev v njenem življenjskem ciklu; definiranem od začetnih konceptov do
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porušitve. Osnovna predpostavka BIM-a je sodelovanje med različnimi udeleženci v
različnih fazah življenjskega cikla zgradbe, ki vnašajo, pridobivajo, posodabljajo ali
prilagajajo informacijo v BIM-u in s tem odražajo svojo vlogo udeleženca« (National BIM
Standard-United StatesTM Version 2, 2012).
V združenju ameriških izvajalcev (angl. Associated General Contractors of America AGC) so zapisali:
»Informacijsko modeliranje zgradb je razvoj in uporaba modela zgradbe z namenom
simuliranja gradnje in obratovanja zgradbe« (AGC of America, 2005).
V literaturi se pojavlja še veliko različnih definicij, toda skupno sporočilo in pomen vseh je
podoben. Osnova BIM-pristopa je tri dimenzionalni digitalni model objekta, ki se nadgradi
v BIM-model. Nadgradnja v BIM-model pomeni, da dimenzionalnemu digitalnemu
modelu objekta dodamo informacije o njegovih materialih, elementih, lokacijah,
komponentah, atributih in količinah, ki so pomembni pri gradnji objekta in njegovi
kasnejši eksploataciji. Bistvo informacijskega modeliranja zgradb je sodelovanje vseh
udeležencev pri fazah gradbenega projekta1. Pri graditvi objekta se zaradi narave procesa
odvijajo aktivnosti iz različnih področjih. Faze graditve objekta so (Pšunder, Klanšek, &
Šuman, 2009):
-

faza zasnove

-

faza projektiranja

-

faza neposredne priprave na gradnjo

-

faza gradnje

Število udeležencev pri graditvi objektov je odvisno od različnih dejavnikov. Skozi
informacijski model se omenjeni udeleženci povezujejo in sodelujejo (Slika 2). ZGO-1D
(Zakon o graditvi objektov) sicer navaja naslednje udeležence pri graditvi objektov (Flis,
2013):

1

-

Investitor

-

Projektant

Faze gradbenega projekta so tržna analiza, ocena stroškov, faza graditve, garancija, vzdrževanje in
upravljanje. (Pšunder et al., 2009)
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-
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-
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Slika 2: BIM-model

Odločitev o uporabi BIM-a znotraj podjetja ni enostavna in preprosta. Uporaba BIM-a ne
zahteva samo spremembo procesa dela in tehnologijo dela, temveč tudi spremembo navad
in miselnosti zaposlenih v podjetju. Ključni zadevi pri odločitvi o uporabi BIM-tehnologije
s strani vodilnih v podjetju sta poznavanje podjetja, poznavanje produkta podjetja in
poznavanje BIM-a. »Pri tem nam je v pomoč naslednjih deset korakov:
1. Poznavanje podjetja; področja delovanja podjetja.
2. Izbira najprimernejšega človeka za vodenje BIM-procesa.
3. Kakšne so trenutne kapacitete in zmogljivosti podjetja; če obstaja možnost
prihranka in izboljšav.
4. Poznavanje BIM-a.
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5. Odločitev kaj želimo od BIM-a in zakaj.
6. Iskanje možnosti BIM-tehnologij na podlagi tega kaj želimo z njeno uporabo
doseči.
7. Kaj potrebujemo za implementacijo BIM-tehnologij (programska oprema, strojna
oprema, izobraževanja itd.).
8. Ocenitev stroškov in doprinosa BIM-tehnologij.
9. Implementacija BIM-tehnologij; na začetku pri majhnih projektih.
10. Ponovna ocenitev stroškov in spremembe če so potrebne.« (Todorović, 2013)
BIM-model ima lahko veliko dodano vrednost in uporabnost. S pomočjo modela lahko
enostavno tvorimo različne vizualizacije objekta, ki nam služijo v vseh fazah graditve
objekta. Model je uporaben za pregled in spremljavo gradnje nadzornikov na gradbišču.
Informacijski model zgradbe, ki dosega visoko stopnjo razvoja, koristi pri uporabi objekta
po končani gradnji (vzdrževalna dela, obnove, adaptacije). Z izdelavo modela pred samim
pričetkom gradnje pa lahko predhodno odkrivamo neskladnosti v modelu in morebitne
konflikte na gradbišču.
Vsaka uvedba in uporaba novih tehnologij in konceptov v podjetju ima svoje prednosti in
slabosti. Tudi pri BIM-tehnologiji je zgodba enaka. Na začetku implementacije BIM-a je
pričakovati nižjo produktivnost, kar pa se s trajanjem uporabe izboljša. Produktivnost se v
primerjavi z začetno produktivnostjo poveča (Slika 3).
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Slika 3:Krivulja produktivnosti, povzeto po (Rundell, 2004)

2.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI BIM-A
2.2.1 Prednosti uporabe BIM-a

Uporaba BIM-a prinaša veliko prednosti in koristi v primerjavi z današnjim tradicionalnim
procesom dela. Prednosti in koristi se pojavijo skozi vse faze gradbenega projekta
(Lennert, 2012):
Kreiranje modela
Prednosti 3D parametričnega modeliranja v primerjavi z 2D CAD (angl. Computer Aided
Design) načrtovanjem so velike. Projektantu je omogočen vpogled v vsaki detajl
modeliranega objekta. Tako lažje odkriva morebitne napake že v začetnih fazah dela.
Vsaka sprememba na modelu se posledično odrazi v vseh pogledih (tlorisi, prerezi,
fasade), pri tem pa prihranimo ogromno časa in napora. Pogledi in posledično izdelane
risbe so tako med seboj usklajene. Pri CAD-načrtovanju pa moramo, nasprotno kot pri
modeliranju, vsako morebitno spremembo ali napako popraviti na vseh pogledih oz.
risbah. Večkrat tako pride do neskladnosti med različnimi risbami, kar lahko povzroči
veliko težav med fazo gradnje.
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Usklajevanje in koordinacija
S pomočjo BIM-tehnologij se močno izboljša sodelovanje in koordinacija med udeleženci
v gradbenem projektu. Informacije in parametri posameznih elementov na objektu so hitro
dostopni vsem udeležencem v projektu. Tudi morebitne spremembe pri gradnji objekta ob
nepredvidljivih dogodkih se lahko hitreje posredujejo vsem deležnikom. Napredne
tehnologije omogočajo udeležencem ažurni vpogled v projekt kjerkoli in kadarkoli.
BIM-model omogoča tudi predhodno odkrivanje neskladnosti med gradbenimi elementi in
inštalacijam (elektrika, vodovod, prezračevanje). Popravljanje napak je tako mnogo
hitrejše, kar ima velik vpliv pri samih stroških. Posledično je nižja tudi končna cena
samega projekta.
Izdelava ponudbe
Programski paketi vsebujejo številne programe za vizualizacijo objektov in programe za
izdelavo 4D simulacij objektov. Slednji predstavljajo orodje za prostorski prikaz objekta
investitorju. S tem izboljšamo predstavitev projekta v okviru katere lahko bolje
predstavimo detajle.
Upravljanje in vzdrževanje objektov
Po izgradnji objekta z objektom upravlja upravljavec objekta (angl. Facility Manager).
Vsak lastnik želi, da je objekt redno in dobro vzdrževan. BIM-model lahko služi kot
odlično orodje upravljavcem objektov. Potrebno je izdelati t.i. 6D BIM-model. Sestavni
del tega modela so informacije o:
-

vgrajeni opremi

-

garancijskih rokih

-

vgrajenih materialih

-

specifikacijah

-

informacije o delovanju opreme

Z modelom lahko tako vnaprej uspešno in učinkovito planiramo zamenjave vgrajene
opreme, servise opreme, rekonstrukcijska dela na objektu, vzdrževalna dela na objektu in
hišniška opravila.
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2.2.2 Slabosti uporabe BIM-a

Kljub številnim prednostim ima BIM tudi nekaj slabosti oziroma izzivov (Lennert, 2012):
Sprememba procesa
Prehod iz CAD načrtovanja na BIM načrtovanje zahteva spremembe v procesu dela.
Nekatere prej enostavne dejavnosti sedaj zamenjajo bolj informirane dejavnosti. V podjetju
nastane potreba po ljudeh, ki svoj del projekta v celoti razumejo. Tak kader mora imeti
znanja o materialih, o stroških materiala in opravil, znanje o procesu gradnje, tehnologiji
gradnje itd. Pri tem se znatno poveča stopnja odgovornosti posameznika.
Projektanti so večkrat primorani tudi zamenjati programsko opremo zaradi prehoda na
BIM. Ta prehod zahteva investicijo v izobraževanje.
Učinkovito delovanje novega procesa zahteva tudi urejena pravna vprašanja. Na področju
BIM-a obstajajo mednarodni tehnični standardi, ki pa zaživijo šele, ko so ustrezno
implementirani v nacionalne gradbene predpise in standarde.
Investicija v opremo
Prehod iz 2D in 3D CAD zahteva največkrat nadgradnjo obstoječe programske opreme.
Pogosto pa se tudi zgodi, da podjetja potrebujejo povsem novo programsko opremo.
Programski paketi za BIM (npr. Autodesk Revit) so trenutno dražji od programske opreme,
ki je potrebna za CAD načrtovanje (npr. Autodesk AutoCad). Hiter razvoj programske
opreme zahteva tudi veliko število posodobitev programov. Tako moramo k stroškom
nabave nove programske opreme prišteti tudi stroške nenehnih posodobitev in nadgradenj.
Z uporabo kompleksnejših BIM programskih paketov pa naraščajo tudi zahteve za strojno
opremo, kar pa se rezultira v dodatnih stroških za podjetje.
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Interoperabilnost
Ena največjih ovir za prehod na novo BIM-tehnologijo pa predstavlja interoperabilnost
med različno programsko opremo. Interoperabilnost je zmožnost skupnega delovanja
sistemov ali organizacij. Večkrat se namreč zgodi, da udeleženci pri gradbenem projektu
uporabljajo različne programe, kar privede do težav pri sodelovanju med njimi. Zaradi
hitrega razvoja programske opreme prihaja do težav tudi z interoperabilnostjo znotraj
istega programskega okolja.
Ena izmed rešitev teh problemov je nevtralen format za prenos podatkov IFC (angl.
Industry Foundation Classes), ki omogoča izmenjavo podatkov med programi različnih
proizvajalcev in je osnova za Open BIM2. Za popolno interoperabilnost med programi bi
morali vsi programi omogočati izvoz in uvoz formata IFC, ki ga je razvil buildingSMART.
BuildingSMART je leta 1994 ustanovljena mednarodna organizacija, ki se je prej
imenovala Mendnarodna zveza za interoperabilnost (angl. International Alliance for
Interoperability – IAI). Namen organizacije je izboljšati interoperabilnost med programi.

2.3 RAZŠIRJENOST BIM-A MED IZVAJALCI
Po svetu je v zadnjih letih viden velik porast uporabnikov BIM-a med gradbenimi
izvajalci. V Združenih državah Amerike in Kanadi je delež gradbenih izvajalcev, ki
uporabljajo BIM, v zadnjih letih večji od deleža arhitektov, ki uporabljajo BIM
(Construction, 2014). Pri nas se BIM tehnologij še naprej najbolj poslužujejo arhitekti,
medtem ko ostali udeleženci pri projektih zaostajajo.
Podjetje McGraw Hill Construction že od leta 2007 spremlja vpliv BIM-tehnologij na
izvajalska podjetja in njihov razvoj. Njihove analize zajemajo države, ki so vodilne na
področju uporabe BIM-tehnologij (Kanada, Združene države Amerike, Nemčija, Francija
in Velika Britanija), ter tudi države, kjer se je uporaba začela kasneje (Avstralija, Brazilija,
Japonska, Južna Koreja in Nova Zelandija). Zaradi podobnosti nemškega trga s slovenskim
in bližine Nemčije bomo navedli in analizirali rezultate vezane na to državo. Poročilo o
raziskavi je bilo objavljeno leta 2013 (Jones & Bernstein, 2012).
2

Open BIM je univerzalni pristop k projektiranju in gradnji objektov in temelji na odprtih standardih in
delovnih procesih (Norrie & Uk, 2014).
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Podjetje mora na začetku uporabe BIM-a vložiti finančna sredstva. Govorimo o začetni
investiciji. Novo tehnologijo smatramo za učinkovito, kadar se njena investicija povrne
(angl. Return on Investment – ROI). Pojavi se vprašanje, kako izmeriti doprinos (finančni,
časovni) investicije oziroma naložbe v novo tehnologijo. Najpomembnejša kategorija pri
meritvi doprinosa je finančna kategorija. Finančna kategorija nam pove za koliko so se
nam zmanjšali ali povečali stroški ob uvedbi nove tehnologije in kako se nam je povečala
ali zmanjšala produktivnost. V raziskavi je 97 % nemških podjetij poročalo o pozitivnem
doprinosu investicije. Kot zanimivost lahko navedemo, da je najmanjši delež podjetij
poročalo o pozitivnem doprinosu investicije v Južni Koreji. Ta delež je v tej državi znašal
48 %.
Standardna formula (1) za izračunavanje ROI-ja v prvem letu vsebuje samo nekaj ključnih
spremenljivk:
(𝐵−(

𝐵
))∙(12−𝐶)
1+𝐸

𝐴+(𝐵∙𝐶∙𝐷)

= 𝑅𝑂𝐼 𝑝𝑟𝑣𝑒𝑔𝑎 𝑙𝑒𝑡𝑎

(1)

kjer je:
𝐴 – stroški strojne in programske opreme v €
𝐵 – mesečni stroški dela v €
𝐶 – zmanjšanje produktivnosti v času izobraževanja v %
𝐷 – povečanje produktivnosti po izobraževanju v %
(Autodesk, 2007)

Za lažje razumevanje in razlago rezultatov raziskave si poglejmo, koliko let podjetja
vključena v raziskavo uporabljajo BIM-tehnologije. Uspešen in pozitiven doprinos se z leti
uporabe povečuje. Uporaba informacijskega modeliranja zgradb je najdaljša v ZDA in
Kanadi (Slika 4). V evropskih državah (Nemčija, Francija, Velika Britanija) 88% vseh
podjetij vključenih v raziskavo, uporablja BIM-tehnologije. Ta delež podjetij uporablja
BIM-tehnologije od enega pa do petih let, preostali delež (12%) pa uporablja BIM-
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tehnologije od petih pa vse do enajst in več let. Iz tega lahko sklepamo, da BIMtehnologije v Evropi predstavljajo relativno novo tehnologijo. Iz izdanega poročila o
raziskavi je razvidno, da večja izvajalska podjetja uporabljajo BIM-tehnologije dlje, kot pa
manjša izvajalska podjetja.

Slika 4: Čas uporabe BIM-a med izvajalci (McGraw Hill Construction, 2014)

V podjetju McGraw Hill Construction so leta 2009 razvili enotno lestvico, ki ponazarja
stopnjo implementacije BIM-tehnologij v izvajalska podjetja. Lestvica je razdeljena na štiri
stopnje glede na delež projektov v podjetju, kateri so bili izvedeni s pomočjo BIM-orodij.
Lestvica ima naslednje štiri stopnje (Jones & Bernstein, 2012):
-

Nizka stopnja implementacije (angl. Light Implementation Level): manj kot 15 %
vseh projektov je bilo izvedenih z BIM-tehnologijami

-

Srednja stopnja implementacije (angl. Medium Implementation Level): med 15 %
in 29 %

-

Visoka stopnja implementacije (angl. Heavy Implementation Level): med 30 % in
59 %

-

Zelo visoka stopnja implementacije (angl. Very Heavy Implementation Level): 60
% in več
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Ugotovili so, da je leta 2013 60 % vseh uporabnikov po vsem svetu dosegalo nizko in
srednjo stopnjo implementacije. V poročilu predvidevajo, da bo do leta 2015 69 % vseh
uporabnikov dosegalo visoko in zelo visoko stopnjo implementacije
Uvedba informacijskega modeliranja zgradb v izvajalska podjetja ima svoje prednosti in
slabosti. Sodelujoča podjetja v raziskavi so spraševali o prednostih, ki jim je prinesla
uvedba BIM-tehnologije v podjetje. Izmed 15 ponujenih prednostih so podjetja izbirala tri
prednosti. Rezultati podjetij po svetu so bili sledeči:
-

41 % vseh sodelujočih podjetij je z uvedbo BIM-a zmanjšalo napake

-

35 % vseh sodelujočih podjetij je odgovorilo, da se je skozi BIM-proces izboljšalo
sodelovanje z investitorji in projektanti

-

32 % se je odločilo za odgovor okrepitev organizacije in sodelovanja

V Nemčiji je rezultat drugačen. Večina izvajalcev (38%) se je odločila za odgovor
zmanjšanje trajanja projekta. Ta rezultat lahko pripišemo dejstvu, da se napake v projektih
v zahodnoevropskih državah redkeje pojavijo.

2.3.1 BIM pri infrastrukturnih objektih

Uporaba BIM-tehnologij ni v porastu samo pri visokih gradnjah ampak tudi pri nizkih
gradnjah. Pri podjetju McGraw Hill Constructions so leta 2012 predstavili rezultate
raziskave o BIM-tehnologijah pri infrastrukturnih objektih. Prišli so do naslednjih ključnih
ugotovitev:
-

v dveh letih se je uporaba BIM-tehnologij pri infrastrukturnih projektih skorajda
podvojila

-

podjetja, ki so že uporabila BIM-tehnologije pri gradnji infrastrukturnih objektih,
bodo v prihodnje še povečale delež projektov pri katerih bo uporabljen BIM

-

67 % podjetij, ki uporablja BIM pri infrastrukturnih projektih, ima pozitiven
doprinos

-

79 % podjetij, ki še ni uporabila BIM-tehnologij, razmišlja o uporabi le-teh
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V nadaljevanju si poglejmo, katere prednosti pridobijo podjetja, z uporabo BIM-tehnologij
pri gradnji infrastrukturnih objektov. Te prednosti so zmanjšanje napak v dokumentaciji,
zmanjšanje trajanja projekta, zmanjšanje cene projekta in zmanjšanje napak pri gradnji.
Kot smo že ugotovili, večja implementacija in daljše trajanje uporabe BIM-a, prinaša večji
doprinos podjetju (Slika 5).

Slika 5: Doprinos BIM tehnologij (Construction, 2012)

BIM-tehnologija pri gradnji infrastrukturnih objektov ni tako razširjena kot pri visokih
gradnjah. Razlogov je več. Eden izmed glavnih razlogov za neuporabo informacijskega
modeliranja pri infrastrukturnih objektih je majhen doprinos pri malih projektih (Slika 6).
Med ostalimi razlogi najdemo še stroške povezane z nabavo programske opreme, stroške
povezane z izobraževanjem kadra v podjetju in pa pomanjkanje razumevanja koncepta
informacijskega modeliranja znotraj podjetja.
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Slika 6: Razlogi za neuporabo BIM-a (Construction, 2012)

Podjetja vključena v raziskavo so povprašali kateri so najpomembnejši dejavniki, ki bi
lahko vplivali na povečanje uporabe BIM-tehnologij pri graditvi infrastrukturnih objektov
(Slika 7). Večina dejavnikov se nanaša na programsko opremo. Programska oprema s
katero modeliramo infrastrukturne objekte še ni tako razvita kot programska oprema za
modeliranje visokih gradenj. Prihaja tudi do številnih težav z interoperabilnostjo
programov in prav izboljšanje interoperabilnosti med programsko opremo je eden izmed
pomembnejši dejavnikov. Predvsem pri arhitektih in projektantih pa je pomemben
dejavnik izboljšanje funkcionalnosti programske opreme.
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Slika 7: Dejavniki za povečanje uporabe BIM-a (Construction, 2012)

V poročilu raziskave iz leta 2012 so izvajalce, arhitekte in projektante infrastrukturnih
objektov spraševali o koristih, ki jim prinaša uporaba informacijskega modeliranja. Koristi
so pričakovano podobne tistim, ki jih pridobijo udeleženci pri graditvi visokih gradenj.
Največ koristi podjetja dobijo na marketinškem področju, pri zmanjšanju napak v projektni
dokumentaciji in pri izboljšanju rezultata projekta (Slika 8).
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Slika 8: Koristi uporabe BIM-a pri infrastrukturnih projektih (Construction, 2012)

BIM podjetjem prinaša koristi v vseh fazah graditve objekta. Vendar so te koristi v
nekaterih fazah večje, v drugih manjše. V poročilu iz leta 2012 so pri podjetju McGraw
Hill Construction izvajalce, arhitekte, projektante in investitorje spraševali o vplivu in
vrednosti BIM-a v fazah graditve objekta (Slika 9). Rezultati so pričakovani. Projektanti
največ koristi pridobijo v fazi projektiranja, izvajalci v fazi gradnje objekta in investitorji v
fazi zasnove objekta,v fazi projektiranja ter v fazi vzdrževanja objekta.
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Slika 9: Koristi BIM-a v fazah graditve objekta (Construction, 2012)

Številni strokovnjaki na gradbenem področju so mnenja, da se bo uporaba BIM-a v
prihodnosti še močneje razširila. Zato poglejmo kakšne prednosti uporabe BIM-a vidijo
izvajalci, projektanti in investitorji v prihodnosti. Največjo korist vidijo v zmanjševanju
neskladij v projektni dokumentaciji, zmanjševanju sprememb med gradnjo objektov, večjo
kvaliteto zgrajenih objektov, izboljšana produktivnost in zmanjšanje celotne cene
projektov (Slika 10).
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Slika 10: Koristi BIM-a v prihodnosti (Construction, 2012)

2.4 STOPNJE RAZVITOSTI ELEMENTOV MODELA
Pri implementaciji BIM-tehnologij v podjetje velja razmisliti, kako podroben model je
potrebno ustvariti, da bomo dosegli čim bolj pozitiven donos oziroma doprinos nove
tehnologije. Za boljše razumevanje uporabnosti in omejitev informacijskega modela
zgradbe so leta 2008 pri AIA (American Institute of Architects) izdali prvi niz definicij
stopenj razvitosti elementov modela (angl. Level of development - LOD). S standardizacijo
definicij razvitosti modela se izboljša komunikacija med različnimi udeleženci pri
projektu, saj je sedaj lažje povedati kakšno informacijo in kakšen model rabimo v poljubni
fazi graditve objekta. Zaradi rasti uporabe informacijskega modela zgradbe so v naslednjih
letih izdali več posodobitev začetnih definicij. V prvem dokumentu AIA Document
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E202™ - 2008 Building Information Modelling Protocol so definirali 5 stopenj razvitosti
in sicer od nivoja 100 do nivoja 500 (Tabela 1).
Tabela 1: Stopnje razvitosti modela, povzeto po (Van, 2009)
LOD 100
Zasnova objekta, ki podaja informacije o površini,
prostornini, orientaciji, lokaciji in ceni na kvadratni meter.

LOD 200
Model sestoji iz splošnih sistemov oziroma sklopov s
približnimi količinami, oblikami, velikostmi, lokacijo in
orientacijo.
LOD 300
Elementi modela so dovolj natančni in tako primerni
(natančne količine, oblike, velikosti, lokacija in orientacija)
za generiranje dokumentov in načrtov.
LOD 400
Raven razvitosti elementov je primerna za izdelavo in
montažo. Poleg natančnih količin, oblik, velikosti, lokacije
in orientacije vsebujejo še natančno informacijo izvedbe in
sestave.
LOD 500
Model je primeren za vzdrževanje in obratovanje objekta.
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Z razlogom povečanja uporabnosti in razumevanja LOD je leta 2013 BIMForum3 z
privolitvijo AIA izdal svoje definicije LOD. Definicije prinašajo dve spremembi v
primerjavi z definicijami AIA. Uvideli so potrebo po dodatnem nivoju. Tako je nastal nivo
350. Zahteve v tem nivoju so večje kot pri nivoju 300 in nižje kot pri nivoju 400. V nivoju
350 so prikazane povezave med posameznimi elementi, kar je zlasti pomembno za
gradbene izvajalce pri pripravi na gradnjo. Druga sprememba je izpustitev zadnjega nivoja
500. Nivoji si tako sledijo od 100 do 400 (Slika 11). Spodaj podajamo definicijo dodatnega
nivoja 350, ki jo je definirala delovna skupina BIMForum–a.
LOD 350: Elementi modela vsebujejo natančne količine, oblike, velikosti, lokacije,
orientacije in povezave z drugimi gradbenimi elementi.

Slika 11: Stopnje razvoja modela po BIMForum (Ikerd, 2013)
V Novi Zelandiji govorijo o različnih vidikih stopnje razvoja modela. Definicije so
zapisane v dodatku C v njihovem priročniku New Zealand BIM Handbook (2014):
-

Stopnje detajlov (angl. Level of detail): definirajo stopnjo natančnosti objekta.
Visoka stopnja natančnosti nekega modela še ne pomeni, da bo tudi stopnja
razvitosti modela visoka.

3

BIMForum je skupina, ki jo vodi John Tocci. Razdeljena je na deset podskupin. Vsaka podskupina se

ukvarja s svojim področjem (pravno področje, področje projektiranja, področje izvajalcev, področje
tehnologije,…). Cilj je osvojitev in sprejetje BIM-tehnologij v gradbeništvu.
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Stopnje točnosti (angl. Level of accuracy): če je element zelo natančen, še ne
pomeni, da so njegove mere pravilne.

-

Stopnje informacij (angl. Level of information): nam povedo, koliko in kakšne
informacije so pripete elementom.

-

Stopnje uskladitve (angl. Level of coordination): nam povedo, kako je element
usklajen z drugimi elementi modela.

2.5 4D BIM MODELIRANJE
4D-model izdelamo s povezovanjem posameznih elementov 3D-modela s pripadajočimi
aktivnostmi oziroma opravili v terminskem planu (Slika 12). 3D-modelu (x,y,z) dodamo
dodatno komponento, to je čas (t). Tako prikažemo napredovanje procesa gradnje objekta
skozi čas. Tak 4D-model (x,y,z,t) ima lahko za izvajalce gradbenega objekta številne
prednosti.

Slika 12: 4D-model, povzeto po (Gsa, 2009)

2.5.1 Prednosti 4D-modela

4D-model nam prinaša koristi in prednosti v vseh fazah gradbenega projekta. Določene
prednosti uporabe 4D-modela lahko pridobimo tako v fazi zasnove objekta, v fazi
projektiranja objekta, kot tudi v fazi gradnje objekta. Z 4D-modelom virtualno zgradimo
objekt še preden se gradbena dela na gradbišču sploh začnejo. Elementi modela morajo biti
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razdeljeni na segmente, ki ustrezajo poteku gradnje. Na primer, če se bodo zunanje stene
kesona pri podvozu gradile po določenih taktih, morajo biti stene v modelu razdeljene prav
na take takte. Aktivnosti v terminskem planu pa morajo imeti točno določen začetek in
konec del (določiti moramo čas trajanja aktivnosti). Le tako bomo lahko ustrezno prikazali
zaporedje gradnje objekta.
Izdelava 4D-modela je uporabna tako pri novogradnjah kot tudi pri projektih
rekonstrukcijske. Prav pri slednjih lahko odlično prikažemo kaj bomo dogradili, kaj bomo
porušili, v kakšnem zaporedju bodo rekonstrukcijska dela napredovala itd.
Kot smo že omenili, lahko z nadgraditvijo 3D-modela v 4D-model pridobimo številne
koristi v fazi projektiranja in v fazi gradnje objekta:
Faza projektiranja:
-

Boljša komunikacija vseh udeležencev pri projektiranju

-

Boljše razumevanje projekta

-

Predhodna analiza potrebnih zapor, obvozov zaradi gradnje objekta

-

Predhodna analiza gradbenih aktivnosti na objektu

-

Hitrejše odkrivanje neustreznosti, neskladij in napak na načrtih

-

Animacija za komercialne potrebe podjetja

Faza gradnje:
-

Boljša komunikacija med vsemi udeleženci pri gradnji objekta

-

Z vizualizacijo poteka gradnje lahko odlično prikažemo, kako bo gradnja vplivala
na prometno ureditev v okolici gradbišča in kdaj ter kako bodo izvedene morebitne
zapore za promet

-

Lažja predstava postavitve opreme na gradbišču (gradbiščne pisarne, deponije
materiala, pozicije strojev in opreme)

-

Z vizualizacijo terminskega plana lahko izboljšamo oziroma optimiziramo potek
gradnje in s tem prihranimo na času in denarju

-

Boljša koordinacija in organiziranost na gradbišču

-

Boljše spremljanje aktualnega napredovanja del v primerjavi s planiranim
napredovanjem del

Razvoj metodologije za uporabo 4D BIM med gradnjo zahtevnega infrastrukturnega objekta

-

Stran 25

Predhodno odkrivanje konfliktov na gradbišču

Alberto U. Velasco v svojem magistrskem delu (2013) opisuje naslednje prednosti in
uporabnosti 4D BIM-tehnologij (Slika 13):
Vizualizacija terminskega plana – koristi ne samo izdelovalcu terminskega plana, ampak
tudi vsem ostalim deležnikom pri gradbenem projektu. Prednosti vizualizacije terminskega
plana lahko koristimo v vseh fazah projekta, najbolj pa v fazi gradnje objekta. Služi nam za
lažje razumevanje poteka oziroma zaporedja gradnje. S pomočjo vizualizacije lahko v
vsakem trenutku pogledamo v kateri gradbeni fazi se nahaja naš objekt. Vizualizacija
lahko predstavimo kot serijo slik na določene datume (čas trajanje gradnje) ali pa
sestavimo film celotnega poteka gradnje.
4D-simulacija – s simulacijo lahko naš objekt virtualno zgradimo že pred sami začetkom
gradnje na gradbišču. S pomočjo simulacije lahko tako pred samim začetkom gradnje
odpravimo morebitne netočnosti in napake v projektu. S simulacijo prikažemo dinamiko
gradnje objekta ne samo deležnikom pri projektu ampak tudi zainteresirani javnosti. Za
lažjo predstavitev gradbenega projekta lahko ustvarimo najrazličnejše animacije.
Integracija in komunikacija udeležencev pri projektu – s pomočjo 4D-modela
izboljšamo tudi komunikacijo in sodelovanje med različnimi udeleženci pri projektu.
Udeleženci vstopaj v projekt ob različnem času v različnih fazah gradnje. Zato prihaja do
različnega razlaganja in razumevanja poteka gradnje objekta. S pomočjo 4D-modela tako
lažje razjasnimo dvome in izboljšamo koordinacijo in komunikacijo vseh udeležencev.
Sprejemanje odločitev – v času gradnje objekta prihaja do trenutkov, ko moramo
sprejemati odločitve. Te odločitve oziroma rešitve vedno niso jasne in jih moramo sprejeti
hitro brez zagotovila da gre za prave in najboljše rešitve. 4D-model nam je lahko v pomoč.
Ponuja nam hiter vpogled v terminski plan in s tem jasnejšo sliko kaj nam bo določena
odločitev prinesla dobrega in slabega.
Spremembe terminskega plana – 4D-modeli so uporabni tudi pri spreminjanju
terminskega plana med samo gradnjo objekta. Terminski plan je potrebno spremeniti ob
različnih nepredvidenih dogodkih (zasutje gradbene jame, obilne padavine, vdor podtalnice
v gradbeno jamo). Te spremembe morajo biti hitre in učinkovite, kajti vsak izgubljeni dan
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nam predstavlja dodatni strošek. Z vizualizacijo spremenjenega terminskega plana so te
spremembe učinkovitejše. Vizualizacija nam je v pomoč pri predvidevanju učinka
spremembe terminskega plana v prihodnosti.
Spremljanje gradnje – naslednja pomembna funkcija 4D-modela je kontrola opravljenih
opravil. S pomočjo modela tako kontroliramo če sledimo začrtanim ciljem (terminskemu
planu) ali ne. V kolikor smo za načrtovanim planom, moramo sprejeti ustrezne ukrepe, da
uspešno razrešimo nastalo situacijo.
Analize – 4D-tehnologije nam omogočajo tudi številne analize vezane na gradnjo objekta:
Zaznavanje konfliktov: programi za izdelavo 4D-modelov nam omogočajo
predhodno odkrivanje konfliktov. S tem se izognemo problemom na gradbišču in
prihranimo čas ter denar.
Organizacija gradbišča: s pomočjo 4D-modela lahko prikažemo postavitve strojev,
materiala in opreme na gradbišču. S pravilno razporeditvijo le teh dosežemo tekoče
izvajanje del brez nepotrebnih konfliktov. V modelu lahko na primer prikažemo
potreben prostor za obratovanje žerjava. Na ta način lahko potem določimo idealno
lokacijo žerjava na gradbišču, da bo le-ta deloval nemoteno.
Razporeditev sredstev: s pomočjo programov za kreiranje 4D-modelov lahko
optimiramo razporeditev opreme, materiala in delovne sile.
Zdravje in varnost na gradbišču: zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu nam
omogočajo najrazličnejši elementi (varnostne ograje, mreže). Vpliv teh elementov
na gradnjo in njihovo postavitev na gradbišču lahko prikažemo v 4D-modelu.

Slika 13: Uporabnost 4D-modela, povzeto po (Urbina Velasco, 2013)
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Ena izmed prednosti izdelave 4D-modela je tudi zaznavanje neskladij (angl. Clash
Detection). Program nas opozori na preširoko projektiran pločnik (Slika 14). S predčasno
ugotovitvijo in odpravo te napake imamo možnost prihranka časa in denarja.

Slika 14: Neskladje med posameznimi elementi (Tibaut, Časar, Kosednar, Pučko, & Žalig,
2015)

2.5.2 4D CAD IN 4D BIM

4D-modeliranje ima dolgo zgodovino. Z 4D-tehnologijo so že od poznih 90-ih poskušali
izboljšati vizualizacijo in kvaliteto procesa gradnje objekta. Za lažje razumevanje je
potrebno poznavanje razlike med 4D CAD in 4D BIM. Bistvena razlika je, da 4D BIM
vsebuje informacije in različne parametre o geometrijskih elementih gradbenega objekta.
Ti parametri in informacije so elementom dodani že med projektiranjem; nekateri
samodejno med grafičnim kreiranjem elementa, drugi z ročnim vnosom. Naslednja razlika
izhaja iz 3D-modelov. Pri CAD-tehnologiji generiramo 3D-modele iz 2D-modelov. Ta
postopek je dolgotrajen, kar se pozna pri stroških priprave uporabnega 3D-modela. Slika
15 prikazuje 4D-modeliranje na dva različna načina. Pri prvem procesu kreiramo 4D-
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animacijo iz 2D-risb, ki jih pridobimo od projektanta. Pri drugem procesu pa od
projektanta pridobimo 3D BIM-model. Iz same slike lahko razberemo, da gre pri prvem
procesu za veliko ročnega dela, pri katerem izgubljamo veliko časa.

Slika 15: Dva načina 4D-modeliranja, povzeto po (Eastman, Paul, Sacks, & Liston, 2011)

Klasičen postopek izdelave 4D simulacije
Opisali bomo kako poteka proces izdelave 4D simulacije na osnovi 2D CAD risb, ki jih
predhodno pridobimo od projektanta objekta.
V terminskem planu definiramo aktivnosti (opravila), ki bodo potekala v fazi gradnje
objekta. V programih za izdelavo terminskega plana določimo čas trajanja posamezne
aktivnosti in povezave (določimo predhodne in naslednje aktivnosti glede na tehnologijo
gradnje) med aktivnostmi. Koliko časa bo trajala posamezna aktivnost določimo glede na
količine, ki jih razberemo iz 2D-risb. Po izdelavi terminskega plana, moramo izdelati 3Dmodel. Izdelava 3D-modela poteka tako, da model kreiramo iz 2D-risb. Izdelan 3D CADmodel nima nobenih informacij in nam prikazuje samo geometrijo objekta. Če želimo
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imeti informacije moramo le te ročno dodati modelu. 3D-model je potrebno razdeliti na
take elemente, da ti ustrezajo tehnologiji gradnje. Posamezne elemente moramo v
nadaljevanju pripeti pripadajočim aktivnostim v terminskem planu. Za kreiranje 4D
simulacije potrebujemo torej tri programe: program za izdelavo terminskega plana,
program za izdelavo 3D-modela in program za izdelavo 4D simulacije. Podatke (terminski
plan in 3D-model) iz prvih dveh programov uvozimo v program za izdelavo simulacij. V
slednjem moramo nato ročno povezati 3D elemente s pripadajočimi aktivnostmi. Nekateri
programi omogočajo tudi samodejno povezovanje elementov z aktivnostmi. Vendar je še
vedno potrebno ročno dodajanje informacij oziroma podatkov k 3D elementom. Slika 16
prikazuje zgoraj opisan potek izdelave 4D simulacije.
V primeru napak ali sprememb je posodobitev 4D simulacije dolgotrajno in zamudno delo.
Postopek se začne s spremembo terminskega plana in nadaljuje s prilagoditvami 3Dmodela. Nato sledi ponovni uvoz terminskega plana in 3D-modela v program za izdelavo
4D-simulacij. V slednjem je potrebno še enkrat povezati elemente z pripadajočimi
aktivnostmi in s tem se dolgotrajen in zamuden postopek konča. Za vsako morebitno
naslednjo napako ali spremembo je potrebno zgoraj opisani postopek ponoviti kar zahteva
ogromno časa.
Slabosti takega postopka (Slika 16) izdelave 4D simulacije je še več. Vsako aktivnost v
terminskem planu ni mogoče povezati s 3D elementom in zato te aktivnosti ni mogoče
videti v simulaciji gradnje objekta. V 3D-modelu je mogoče najti tudi take elemente, ki se
ne spreminjajo tekom gradnje in jim zato ni mogoče pripisati nobene aktivnosti v
terminskem planu.
4D simulacija nam vizualizira potek gradnje objekta. Drugih prednosti, ki jih lahko
pridobimo iz 4D BIM-modela tako ne moremo izkoristiti.
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Slika 16: Tradicionalni proces izdelave 4D simulacije, povzeto po (Tulke & Hanff, 2007)

Nov pristop pri 4D-modeliranju
3D-BIM model v nasprotju s 3D CAD-modelom poleg geometrije vsebuje še druge
koristne informacije in parametre. V terminskem planu vsaka aktivnost mora imeti določen
čas trajanja. Ta je odvisen od številnih dejavnikov, kot so tehnologija gradnje, resursi
delovne sile, resursi opreme. Pri uporabi 3D BIM-modela lahko trajanje aktivnosti določi
program samodejno na podlagi količin iz modela. Količine program samodejno prepozna
iz geometrije elementov, lahko pa mu tudi ročno dodamo svoje. Podatki o geometriji so
shranjeni v modelu iz katerega se potem lahko izračunajo količine. Aktivnosti in 3D
elementi se postopoma povežejo s pomočjo enoličnih oznak elementov in aktivnosti.
Proces izdelave 4D simulacije v BIM okolju (Slika 17) je tako hitrejši od tradicionalnega
procesa izdelave. Tudi morebitne spremembe na modelu ali v terminskem planu se v 4Dmodelu odrazijo avtomatizirano.
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Slika 17: Postopek priprave 4D simulacije v BIM okolju, povzeto po (Tulke & Hanff,
2007)

2.6 PRIMERI USPEŠNEGA BIM-A NA GRADBIŠČU
Gradbeništvo se bo v prihodnjih letih vse bolj nagibalo v smer industrializacije. Govorimo
o spremembi delovnega procesa v gradbeništvu. Spremenil se bo celoten gradbeni proces,
od planiranja pa do upravljanja z objektom. BIM ni samo programska oprema ampak je
nov način dela. BIM-proces ni primeren samo za visoke gradnje ampak se uveljavlja vse
bolj tudi pri nizkih gradnjah. (Wagner, 2014)
Odločitev o uporabi BIM-a nam olajšajo primeri, kjer je nova tehnologija bila preizkušena.
Iz realnih projektov je mogoče pridobiti koristne informacije.
CRUSELL BRIDGE
Viseči most (angl. Cable-stayed bridge) se nahaja v mestu Helsinki. Gradnja mostu se je
začela leta 2008 in je trajala vse do leta 2011. Most je projektiralo podjetje WSP Finland,
gradilo pa podjetje Skanska Civil. Med projektiranjem in gradnjo mostu je projektna ekipa
implementirala BIM-tehnologijo v proces graditve. Gradnja se je začela, ko je bilo
izdelano šele 60% vse projektne dokumentacije. Kljub temu dejstvu je bil pristop k graditvi
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objekta tradicionalen (angl. Design-Bid-Build – DBB). Projekt je postal učni primer za vse
udeležence, tudi za tiste, ki so imeli z BIM-om že predhodne izkušnje. Na začetku
izvajalci, ki so se potegovali za posel, niso imeli dostopa do modela. Šele po izbiri
izvajalca, je le ta imel dostop do projektantovega modela. Izvajalec se je odločil uporabiti
model za 4D planiranje in za modeliranje začasnih konstrukcij. Izvajalec je želel model
čim bolj uporabiti tudi na samem gradbišču. Na začetku projekta težav z
interoperabilnostjo ni bilo. Vendar so se kasneje z vključitvijo udeležencev v projekt
težave z interoperabilnostjo pojavile. Kadar je nastala potreba po prenosu informacij iz
enega programa v drug program, so uporabili format IFC. Prenos geometrije objekta je
potekal s formatom DWG4 (iz angl. drawing). Samo v fazi gradnje objekta je bilo
uporabljenih šest različnih orodij (Tabela 2). (Eastman et al., 2011)
Tabela 2: Uporabljeni programi v fazi gradnje, povzeto po (Eastman et al., 2011)
Program

Namen

Tekla Structures v13

Osnovna

(Tekla)

gradbišču

Tekla Structures v15

4D simulacija

uporaba

na

(Tekla)
Modeliranje opažev

PERICad
(PERI)
Reinforcement

List

v3.1 Program za armaturo

(CELCA)
TrimbleRealWorks

Primerjava izmer z načrti

(Trimble)
Vico Control

Priprava terminskega plana

(Vico Software)

Izvajalec je modeliral vsak gradbeni element uporabljen pri gradnji mostu, tudi začasne
elemente (začasni piloti, začasne podpore). Najbolj očitna prednost BIM-modela je
vizualizacija objekta. Vizualizacija je koristila vsem udeležencem pri gradnji objekta.

4

DWG je binarna datoteka za shranjevanje grafičnih podatkovnih struktur.
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Izvajalec je izdelal tudi 4D simulacijo gradnje mostu s periodo enega dneva. Izdelani
modeli so bili posredovani tudi drugim podizvajalcem. S pomočjo modela so tako lahko
podizvajalci učinkovito in pravilno planirali svoje delo na objektu. Z vpeljavo BIM-a v
projekt so preprečili tudi morebitne neskladnosti in konflikte med različnimi podizvajalci.
Po koncu gradnje mostu so vsi udeleženci enakega mnenja: modeliranje mostu je prineslo
boljše upravljanje in sodelovanje med udeleženci, s tem pa ogromen prihranek na času in
denarju. (Eastman et al., 2011)

STANOVANJA V CURITIBII (Brazilija)
Integrirani BIM-model je bil izdelan s strani investitorjeve ekipe po projektiranju objekta
(2D CAD). 3D BIM-model je bil izdelan v programu Autodesk Revit 2013. Model je bil
kasneje prenesen v program Autodesk Navisworks Manage 2014 za potrebe izdelave 4Dmodela. Integrirani 4D-model je služil različnim podizvajalcem za učinkovito planiranje
svojega dela in za spremljanje aktivnosti na gradbišču. S pomočjo 4D-modela so dnevno
spremljali napredovanje del. Projektna ekipa je izdelala tudi 5D-model. Količine so bile
direktno generirane iz 3D-modela. (Scheer, Mendes Jr., Campestrini, & Garrido, 2014)
Trije člani ekipe so potrebovali pet mesecev za učenje programskih orodij. Pred samim
začetkom izdelave BIM-modelov so testirali interoperabilnost med orodji. S pomočjo 4D
BIM-modela so spremenili tehnologijo grajenja objekta. To bi bilo možno tudi brez BIMorodij, ampak bi zahtevalo izredno veliko napora in časa. Integrirani model je omogočil
zmanjšanje napak, izboljšanje komunikacije, zmanjšanje časa trajanja del in izboljšanje
produktivnosti na gradbišču. (Scheer et al., 2014)
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2.7 IMPLEMENTACIJA BIM-A V PODJETJE
2.7.1 Težave in dvomi pri implementaciji

Kljub prednostim, ki jih prinašajo BIM-tehnologije, je njihova implementacija v gradbeno
industrijo počasna. Ovire pri implementaciji lahko razdelimo na tri področja. Prvo
področje predstavljajo BIM-orodja. Drugo področje predstavlja BIM-proces. Tretje
področje pa predstavljajo uporabniki BIM-a.
Ovire na področju BIM-orodij
Glavne težave na področju BIM-orodij predstavlja interoperabilnost med različnimi
programi, kar pa še zdaleč ni edina težava in ovira pri implementaciji. Zaradi
razdrobljenosti in razvejanosti procesa graditve in zaradi številnih deležnikov pri procesu
graditve dobi interoperabilnost še na večji veljavi. Dodatno oviro predstavljajo zahteve
uporabnikov. Določenim zahtevah programska orodja ne zadovoljijo, čeprav je razvoj
orodij hiter. (Lindblad, 2013)
Ovire na področju BIM-procesa
BIM zahteva spremembo obstoječega procesa dela. Koncept BIM-a predstavlja enoten
integriran model skozi celoten življenjski cikel objekta. V tem procesu je potreba po
sodelovanju vseh udeležencev. Te zahteve predstavljajo podjetjem težave, kajti sprememba
delotokov ni enostavna. (Lindblad, 2013)
Razvoj informacijskega modeliranja zgradb ne povzroča spremembe samo v delovnih
procesih ampak zahteva tudi razmislek znotraj pravnega okvirja. V povezavi z BIMtehnologijami se odkriva veliko pravnih vprašanj in dvomov. Kako se lotiti teh pravnih
vprašanj si niso enotni niti pravniki. Vprašanja glede odgovornosti in upravljanja z modeli
morajo vzeti v obzir tudi izvajalci. BIM zahteva od udeležencev pri projektu drugačno
sodelovanje, kot tradicionalni proces graditve objektov. Spremeni se odnos in razmerje
med njimi. Integrirano timsko delo bo v prihodnosti zamenjalo tradicionalni pristop.
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V Veliki Britaniji bodo od leta 2016 za vse javne objekte zahtevali izdelavo BIM-modela.
Zato so se lotili tudi reševanja pravnih težav in vprašanj, ki bi morda lahko vplivala na
BIM-proces. Spodaj podajamo pravna vprašanja (Udom, 2012):
Pogodbeni okvir BIM-a
Pri implementaciji BIM-a (še posebej pri stopnji 35) je potrebno na novo definirati
pogodbena razmerja med vsemi strankami. To zajema na primer tudi nove pogodbe na
relaciji izvajalec podizvajalec. Alternativa novim pogodbam bi bile vključitev le teh k
gradbeni pogodbi tako, da bi ustrezale protokolu BIM-a. Nekateri zagovarjajo, da bi moral
BIM-protokol postati pomembnejši od dosedanjih pogodb in zakonov. To je pomembno
vprašanje, kajti določila v obstoječem BIM-protokolu so lahko popolnoma nasprotna kot v
obstoječi glavni pogodbi.
Upravljanje z modeli
V izvedbenem načrtu določimo tudi upravljavca modela. Vprašanja, ki se pojavijo pri tem
je kdo določi upravljavca modela in kdo nosi stroške, ki izhajajo iz tega naslova. V BIMprotokolu je potrebno določiti odgovornosti in naloge upravljavca modela in njegova
razmerja do ostalih udeležencev v projektu.
Pravice intelektualne lastnine
Vsak deležnik v gradbenem projektu prispeva svoj del k končnemu izdelku t.j. BIMmodelu. Tako je potrebno zakonsko določiti kdo so imetniki pravice intelektualne lastnine.
Posebne težave nastopijo potem, ko ni mogoče natančno določiti kdo je kaj prispeval k
skupnemu izdelku.
Sklicevanje na podatke
Prednost informacijskega modeliranja zgradb je v tem, da lahko vsi udeleženci pridobivajo
informacije pridobljene iz modela. Zato je potrebno zakonsko določiti odgovornosti za

5

Nivoji BIM-a (angl. Levels of BIM maturity) sprejeti s strani vlade Velike Britanije. Definirani so štirje

nivoji: nivo 0, nivo 1, nivo 2 in nivo 3. Nivo 3 je definiran kot popolnoma integriran BIM-proces, ki
uporablja 4D-, 5D- in 6D-model.
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morebitne napačne informacije v modelu. Prav tako je potrebno določiti kdo mora
poskrbeti za kontrolo kakovosti in pravilnosti vnesenih podatkov in elementov v model.
Odgovornost / obveznost
Posebnosti in značilnosti BIM-procesa lahko privedejo do različnih vprašanj glede
odgovornosti. Tukaj se odpirajo vprašanja odgovornosti proizvajalcev programske opreme.
Udeleženci v projektu morajo ustrezno zavarovati odgovornost za morebitne napake pri
njihovemu delu.
Udeleženci v projektu morajo določiti tudi kdo bo nosil odgovornost za morebitne zamude
in napake v procesu graditve objekta. To nas privede do naslednjega vprašanja. Kdo je
sploh lastnik BIM-procesa oziroma BIM-modela? V Veliki Britaniji so prišli do
potencialno zanimive rešitve. V BIM-procesu bi udeleženci ustanovili t.i. BIM sklad za
nepredvidene dogodke (angl. BIM Contingency Fund).

Ovire na področju uporabnika BIM-a
Pri vpeljevanju BIM-tehnologije v podjetje, morajo zaposleni biti zadostno usposobljeni za
delovanje znotraj BIM-okolja in znotraj BIM-orodij. Pridobivanje znanj in sposobnosti za
uspešno delovanje pa prinese podjetju stroške. Ti stroški predstavljajo eno izmed ovir pri
sprejetju BIM-a. (Lindblad, 2013)
Preden želimo uporabiti BIM in koristiti njegove prednosti, ga moramo pravilno in
dosledno implementirati v obstoječi proces dela. Pri tem so nam v pomoč številna
priporočila in predlogi. Katere bomo upoštevali in katerim bomo sledili je odvisno od
številnih dejavnikov. Združenje ameriških izvajalcev je leta 2005 izdalo priročnik (angl.
The Contractor`s Guide to BIM) v katerem so opisani posamezni potrebni koraki za
implementacijo BIM-a v podjetje (AGC of America, 2005). Priročnik nam podaja
priporočila na podlagi večletnih izkušenj ameriških gradbenih izvajalcev z implementacijo
BIM-a.
V kolikor bomo želeli biti konkurenčni na trgu, bomo tudi v Sloveniji v prihodnosti
primorani uporabljati BIM-tehnologije. Večina podjetij v Sloveniji, ki so izvajalci
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gradbenih objektov, danes ne uporablja BIM-a. Ker gre za relativno novo tehnologijo, jo
starejši kader v podjetjih ne pozna in ne obvlada. Podjetje mora zaradi tega zaposliti kader,
ki ima sposobnosti in znanja o BIM-u. Potreben je tudi vložek v izobraževanje kadra. Cilj
vsakega podjetja je najti učinkovito metodologijo vpeljevanja BIM-tehnologij.
BIM je prodirajoči proces v arhitekturi, projektiranju in gradnji gradbenih objektov (angl.
Arhitecture, Engineering and Construction – AEC). Implementacija BIM-a prinaša veliko
spremembo in preoblikovanje pri procesu graditve objekta. Veliko podjetij zaradi tega
opusti misel o uporabi BIM-a. Razlogov za opustitev je še veliko več. Jonas N. Salih je leta
2013 na svojem blogu opisal tri najpogostejše dvome o BIM-u:
Uporaba BIM-a ima negativen vpliv na produktivnost
Podobno, kot pri vsaki novi spremembi, tudi pri uporabi BIM-a pride do padca
produktivnosti. To je značilno predvsem za začetne faze uporabe. Ampak na daljši rok se
produktivnost še poveča. Podobno je tudi s povrnitvijo investicije v BIM-tehnologije. Na
začetku je strošek investicije večji od njenega doprinosa, kar pa se s časom obrne.
BIM je draga investicija
Dejstvo je, da je strošek za BIM večji od stroška za današnji proces graditve objektov.
Začetno izgubo zaradi implementacije BIM-a, lahko hitro pokrijemo na račun prednosti, ki
jo prinaša uporaba. Prednosti smo podrobneje predstavili v predhodnih poglavjih. Več kot
50 % uporabnikov BIM-a v Avstraliji je svoje stroške za implementacijo povrnilo v vsega
dveh letih uporabe.
BIM prinaša prednosti samo investitorjem
Mnogo gradbenih inženirjev v Veliki Britaniji je mnenja, da BIM prinaša prednosti samo
investitorjem, ne pa tudi projektantom, arhitektom ali izvajalcem. Analize seveda
pokažejo, da je ravno nasprotno. Prednosti pridobijo vsi udeleženci pri gradbenem
projektu.
Poleg zgoraj navedenih razlogov Jonas N. Salih navaja še ostale. To so dolgotrajno učenje
novih programov in negativen vpliv na kreativnost. Dvomov in nejasnosti okoli BIM-a je
veliko. Eden izmed takih je tudi financiranje BIM-modela. Mnogi strokovnjaki so mnenja,
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da je potrebno breme financiranja porazdeliti med vse udeležence pri projektu graditve.
Nekaj pa je takih, ki so mnenja, da stroške izdelave BIM-modela nosi investitor. Nejasnosti
in dvomi se pojavijo tudi pri procesu kreiranja modela. Model lahko izdelamo iz obstoječih
2D risb, lahko pa se že v fazi zasnove objekta odločimo za izdelavo 3D-modela. Tako
postaja pravilna implementacija BIM-a ogromen in težaven izziv.
»Te ovire in razlogi predstavljajo zid (Slika 18). Na eni strani zidu so izvajalci, ki ne
uporabljajo BIM-tehnologije. Na drugi strani pa so izvajalci, ki so začeli uporabljati BIMtehnologije. Ti izvajalci so začeli tudi koristiti prednosti informacijskega modeliranja
zgradb.«(AGC of America, 2005)

Slika 18: Zid (AGC of America, 2005)

Uporaba BIM-a ne pomeni nujno njegove uporabe skozi celoten projekt, torej v vseh fazah
graditve objekta. Veliko arhitektov in projektantov tako uporablja BIM samo z namenom,
da izkoristi prednosti BIM-a, ki ga ta prinaša le njim. Veliko izvajalcev in podizvajalcev se
prav tako odloča uporabiti BIM z enakim namenom. Za izvajalce in podizvajalce je ta
delna uporaba BIM-a pri samo posameznih fazah odlična pot, da sploh začnejo z uporabo
BIM-a. Za delno uporabo ne potrebujemo ogromnega vložka. Ne ogromnega časovnega
vložke in ne ogromnega finančnega vložka. Rezultati so pri tem lahko mnogo bolj otipljivi,
do prednosti pa lahko pridemo mnogo hitreje.
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2.7.2 Integrirano timsko delo

Za uporabo informacijskega modeliranja zgradb potrebujemo učinkovit proces graditve
objektov. Novejši in v svetu vse bolj priljubljen proces se imenuje integrirano timsko delo
(angl. Integrated project delivery – IPD). Pristopov (pogodbene strukture) k integriranemu
timskemu delu je veliko. Ameriški inštitut arhitektov je leta 2010 izdal priročnik k
integriranemu timskemu delu (angl. Guide to IPD).« Integrirano timsko delo temelji na
učinkovitem sodelovanju investitorja, projektanta in izvajalca skozi začetne faze
projektiranja pa vse do predaje objekta. Ključni koncept je tesno sodelovanje projektne
skupine z zagotovitvijo, da bo projekt dosegel investitorjeve zahteve ter zmanjšal čas in
stroške graditve. IPD in BIM torej predstavljata nasprotje današnjim linearnim procesom,
ki bazirajo na papirnati izmenjavi informacij.«(Eastman et al., 2011)
Običajni in najbolj razširjen pristop k graditvi objektov (DBB) predstavlja težavo pri
uporabi BIM-tehnologij. Pri tem pristopu namreč izvajalec pristopi k projektu po
končanem projektiranju, kar predstavlja oviro pri učinkoviti uporabi BIM-a. Informacijski
model zgradbe mora zato izvajalec kreirati še enkrat. Pri tem pride do velikih časovnih
izgub. Pristop, kjer podjetje projektira in gradi objekt, je mnogo primernejši za uporabo
informacijskega modeliranja zgradb.

2.7.3 Model

K BIM-modelu vsak izmed udeležencev prispeva svoj delež. Tako je model nekakšna
sestavljanka mnogih podmodelov, kateremu so pripete informacije o detajlih, sistemih in
opremi. Pri graditvi objekta se največkrat uporabi programska oprema različnih
proizvajalcev. Cilj je doseči brezhibno interoperabilnost med modeli izdelanih z različnimi
programi. Različne modele lahko tako kasneje združimo v en celostni model. Dva osnovna
tipa modela sta (Quigley, 2013):
-

Celovit (integriran) model (angl. Integrated Model)

-

Zvezni model (angl. Standard Federated Model)
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Celovit model predstavlja skupek modelov kreiranih z enakim programskim paketom.
Enak programski paket (npr. Autodesk, Bentley) uporabijo pri modeliranju vsi udeleženci.
Vsi programski paketi ne zadostijo vsem potrebam udeležencev (strojne in elektro
inštalacije). Tako je trenutno želja po celovitem modelu pri večjih projektih neuresničljiva.
Mora pa celovit model ostati naš cilj. Slika 19 prikazuje shemo celovitega modela.

Slika 19: Celoviti model (Quigley, 2013)

Zvezni model je model sestavljen iz različnih modelov (Slika 20). Modele kreirajo
udeleženci v projektu (arhitekt, projektant, strojnik, elektrotehnik). Udeleženci v projektu
uporabijo svoje programske pakete. Iz zveznega modela izhaja več različic. Ena teh je
model, ki je povsem enak zveznemu, ampak se njegovo modeliranje konča v fazi gradnje.

Slika 20: Zvezni model (Quigley, 2013)

Razvoj metodologije za uporabo 4D BIM med gradnjo zahtevnega infrastrukturnega objekta

Stran 41

2.7.4 Začetek uporabe BIM-a

Implementacija BIM-a v obstoječo strukturo podjetja in obstoječ proces dela zahteva
natančen in izdelan načrt. Načrt mora biti preprost in jasen z natančno definiranimi cilji.
Potrebno je namreč vedeti kaj želimo z uvedbo informacijskega modeliranja zgradb doseči.
Cilj mora biti dosežen hitro, doprinos uvedbe pa mora biti otipljiv.« Razmisliti moramo o
naslednjem:
Projektni odbor – sestaviti je potrebno odbor sestavljen iz zaposlenih v podjetju in si
zagotoviti podporo pri vodstvu podjetja.
Določitev vodje – najti vodjo, ki ima željo in znanje za izvedbo implementacije.
Integracija – uporabiti BIM na projektih, ki so trenutno aktualni v podjetju.
Sodelovanje – vključitev svojih partnerjev v projekt. Sodelovanje je ena najpomembnejših
prednosti pri informacijskem modeliranju zgradb, zato morajo biti partnerji prilagodljivi in
pripravljeni sodelovati.
Zahteve strojne opreme – programski paketi, ki podpirajo 3D-parametrično modeliranje,
zahtevajo zmogljivejšo strojno opremo. Varčevanje pri strojni opremi se ne obrestuje,
ampak nas slabša strojna oprema na koncu stane bistveno več časa in zahteva bistveno več
napora.
Povezljivost – glavne prednosti BIM-a je, da nam je model dostopen kadarkoli in kjerkoli.
Zato potrebujemo dobro povezljivost z internetom tako v podjetju kot tudi na samem
gradbišču.« (AGC of America, 2005)
David E. Quigley je v svojem priročniku iz leta 2013 predstavil koordinacijski program za
učinkovito implementacijo informacijskega modeliranja zgradb v podjetja. V programu so
prikazani posamezni deli, ki bi jih naj podjetja izvedla.
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Priprava izvedbenega načrta za BIM

Izvedbeni načrt (angl. BIM Execution Plan) je dokument, kjer v treh delih pripravimo
pregled opreme in zaposlenih. V prvem delu izvršimo pregled znanj in sposobnosti, ki jih
imamo na voljo v podjetju ter kako potekajo procesi dela v podjetju. V drugem delu
poskušamo definirati razliko med tem kaj že imamo in med tem kaj potrebujemo. V
zadnjem tretjem delu pa pripravimo seznam tehnologij in procesov katere bo podjetje
moralo osvojiti in pridobiti. Izvedbeni načrt je seveda od podjetja do podjetja različen.
Načrt mora opraviti oseba, ki ima dostop in vpogled v vse pore podjetja. Pomembno je
poznavanje trenutnega poteka dela. Izvedbeni načrt vsebuje načrt tudi načrt o potrebni
strojni in programski opremi (glej poglavje 2.7.5).

-

Vloge in odgovornosti članov koordinacijske skupine

V koordinacijski skupini oziroma v strukturi izvedbenega BIM načrta moramo imeti
kompetentne ljudi, ki imajo znanje in sposobnosti za vpeljavo informacijskega modeliranja
zgradb v podjetje. Člani skupine so praviloma izkušenejši in dlje časa zaposleni v podjetju.
Najpomembnejši člani v koordinacijski skupini so:
1. Projektni vodja (BIM menedžer) ima naslednje odgovornosti in lastnosti:
o Upravljanje z koordinacijsko skupino in zagotavljanje zavezanosti
izvedbenemu planu
o Priprava in sledenje terminskim načrtom koordinacijske skupine in
izvedbenega plana
o Pridobivanje pogodb in načrtov za kreiranje BIM-modela
o Zagotavljanje komunikacije med koordinacijsko skupino in arhitekti,
projektanti ter investitorji
o Zagotavljanje nemotenega dela
o Poznavanje BIM-orodij in sposobnosti reševanja težav v procesu
o Spremljanje trendov in novosti v BIM-tehnologijah
o Praviloma to mesto zasedajo izkušeni ljudje z več letnimi izkušnjami v
gradbeništvu
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o Mora imeti močne vodstvene sposobnosti, hkrati pa mora posedovati
sposobnosti za delo v skupini
o Visoko motivirani, delovni in ambiciozni

2. Vodja BIM-modela ima naslednje odgovornosti
o Zagotovitev varnega odlaganja in deljenja datotek
o Kreiranje začetnega modela
o Priprava začetnih struktur in poimenovanj datotek
o Priprava izhodišč za vse modele
o Posredovanje informacij koordinacijski skupini
o Združevanje vseh modelov v enega
o Kontrola kakovosti in točnosti modelov
o Odkrivanje projektnih napak in netočnosti
o Upravljanje z modelom skozi projekt
o Izdelava t.i. Clash - detection poročil
o Sodelovanje z ostalimi člani koordinacijske skupine

3. Vodja izvajalcev / podizvajalcev (vodja gradbišča) pri nekaterih projektih prevzame
naloge vodje BIM-modela. Naloge so zaradi tega pri obeh enake.

4. Izvajalci
o Sodelovanje z koordinacijsko skupino
o Sprejemanje odločitev o koordinaciji svojih komponent

-

Pridobivanje podatkov o zaposlenih

Podatki o zaposlenih nam omogočijo odkriti kaj nam manjka za dosego naših ciljev, ki
smo si jih z uvedbo BIM-a zastavili. Člani koordinacijske skupine morajo biti kompetentni
zaposleni, kajti že en sam slab člen lahko ogrozi dosego ciljev. Pridobiti moramo podatke o
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sposobnosti in znanjih, ki jih posedujejo zaposleni v podjetju. Pridobljeni podatki
vsebujejo tako strokovne kompetence kot tudi osebnostne lastnosti. V kolikor nimamo
dovolj kompetentnih in sposobnih ljudi znotraj podjetja, je potrebno povečati nivo znanja z
zaposlitvijo novih kadrov. V manjših podjetjih je morda dovolj že, če podjetje zaposli
enega inženirja. Nasprotno, je v večjih podjetjih včasih potreba po kadrovskem izboljšanju
v vsakem oddelku.

-

Notranji komunikacijski proces

Vsako podjetje ima vzpostavljene svoje delovne in komunikacijske procese. Veliko večino
teh procesov je potrebno pri implementaciji prilagoditi ali na novo definirati. Definirati je
potrebno samo komunikacijo med udeleženci pri BIM-procesu (sestanki, pregledi projekta,
pregledi stroškov itd.) in tok elektronskih datotek (upravljanje z modeli, dostop do
modelov, posredovanje in shranjevanje modelov itd.).
Dejstva govorijo o težavnem začetku uporabe BIM-a. Mnogi se tako poslužujejo drugačne
poti na začetku. Namesto uporabe BIM na povsem novem projektu, si kot prvi primer
uporabe vzamejo že izdelan projekt. S pomočjo BIM-orodij projekt ponovno modelirajo.
Slabost pri tem je, da praktično ni nobene povrnitve stroškov. Lahko pa ocenimo kakšen
doprinos bo imel BIM v prihodnje.

2.7.5 BIM-orodja

Potem ko imamo definiran načrt lahko začnemo premišljevati o BIM-orodjih. Potrebujemo
IT načrt (angl. Information Tehnology Implementation Plan). Omenjeni IT načrt vsebuje
podatke in informacije o strojni opremi, programski opremi in opremi za vzpostavitev
povezave z internetom. Najprej moramo popisati in ovrednotiti opremo, ki nam je že v na
voljo v podjetju.
S popisom strojne in programske opreme (Slika 21 in Slika 22) bomo ocenili razliko med
tem kaj imamo in tem kaj potrebujemo, če želimo delovati v BIM okolju. Kako natančen in
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obsežen naj bo ta popis je odvisno od nas in naših potreb. »Za začetek moramo pridobiti
naslednje informacije:
Strojna oprema:
1. Uporabnik
2. Znamka in model
3. operacijski sistem (angl. Operating system – OS)
4. bralno – pisalni pomnilnik (angl. Random access memory – RAM)
5. tip centralno procesne enote (angl. Central processing unit Type– CPU)
6. hitrost centralno procesne enote (angl. Central processing unit Speed)
7. trdi disk (angl. Hard disk drive - HDD)
8. grafična kartica (angl. Video card)

Slika 21: Primer popisa strojne opreme,povzeto po (Quigley, 2013)

Programska oprema:
1. tip programske opreme (programi za načrtovanje, programi za komunikacijo,
programi za izmenjavo datotek,…)
2. ime in različica programske opreme
3. licenca
4. uporabniki (število licenc)« (Quigley, 2013)
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Slika 22: Primer popisa programske opreme, povzeto po (Quigley, 2013)
Zahteve po novi in posodobljeni strojni opremi so generirane z razvojem programske
opreme. Strojna oprema, ki nam na začetku informacijskega modeliranja zgradb zadostuje,
nam čez nekaj časa zaradi hitrega razvoja programske opreme morda ne bo zadostovala.
Predvsem zaradi tega dejstva, varčevanje pri nakupu strojne opreme na daljši rok ni
pametna poteza. Zaradi slabe strojne opreme se čez čas lahko produktivnost znatno
zmanjša. Če nam torej sredstva za nakup oziroma posodobitev strojne opreme dovoljujejo,
je priporočljivo izbrati najboljšo opremo, nikakor pa ne samo zadostiti minimalnim
zahtevam, katere nam narekujejo programski paketi.
Izbira programske opreme je zahtevnejša od izbire strojne opreme. V današnjih časih je na
voljo ogromno programskih paketov, ki ponujajo podobne stvari in podobne možnosti.
Izbira pravih BIM-orodij mora bazirati na sledečem (AGC of America, 2005):
1. Enostavnost: programski paketi morajo biti enostavni in ne preveč kompleksni.
2. Funkcionalnost: BIM-orodja nam morajo nuditi točno to, kar želimo in rabimo.
3. Interoperabilnost: programski paketi, ki jih bomo uporabljali morajo biti
interoperabilni z ostalimi programskimi paketi, ki jih uporabljajo na primer naši
partnerji pri gradbenih projektih. Ni pametno izbrati paketov, ki jih v naši državi
praktično nihče ne uporablja, kajti interoperabilnost je lahko velika težava in ovira
pri sodelovanju med različnimi udeleženci projekta.
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4. Življenjska doba: pri izbiri programskega paketa, moramo biti prepričani, da bo
ponudnik le te obstal dlje časa na tržišču.
5. Podpora in pomoč: programi morajo vsebovati učinkovito pomoč. Za učenje
programa nam mora biti na voljo čim več gradiva.
6. Okolje: programski paket mora ustrezati naši strojni opremi in mora biti
kompatibilen z programskimi paketi naših partnerjev.
Na prvi pogled se zdi izbira prave programske opreme težka in dokaj utrujajoča naloga.
Ampak če imamo izdelan načrt in imamo idejo o tem kaj želimo, je odločitev povsem
bolj jasna in očitna. Pri programski opremi ločimo pet tipov (Quigley, 2013):
1. Programska oprema za načrtovanje
2. Programska oprema za pregled gradbenega projekta
3. Programska oprema za specifične zadeve (ocena stroškov, požarna varnost,
gradbena fizika itd.)
4. Programska oprema za izmenjevanje datotek
5. Računalništvo v oblaku
Veliko ponudnikov programske opreme nam programe ponuja v posebnih programskih
paketih ali zbirkah. V teh paketih je na voljo veliko število programov. Nekatere izmed teh
morda ne bomo nikoli potrebovali. Zato velja razmislek o nakupu teh paketov v
nasprotnem primeru bomo plačali za več kot v bistvu potrebujemo. Racionalnejši je torej
nakup natančno določenih programov, ki jih potrebujemo za dosego našega cilja. Običajno
kupujemo licenco za uporabo programske opreme. Kupimo lahko samostojno licenco za en
računalnik ali pa se odločimo za licenco, ki omogoča uporabo programa na večjem številu
računalnikov. Neupoštevanje licenčnih pogojev lahko privede do resnih težav (kazenski
pregon).
Eden izmed razlogov za neuporabo BIM je prepričanje, da je potrebno za nakup BIMorodij nameniti preveč denarja. Cena je odvisna od številnih dejavnikov. Ceni za nabavo
strojne in programske opreme moramo prišteti še stroške, ki nastanejo zaradi
izobraževanja. Cene posameznih programskih paketov je potrebno vzeti v premislek. V
združenju ameriških izvajalcev so ocenili, da je za začetek uporabe informacijskega
modeliranja zgradb dovolj vložek 5000 dolarjev. Ob tem dodajajo, da pa je vendarle
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pametneje investirati več. Številke se tako gibljejo med 10 000 in 50 000 dolarjev, odvisno
od potreb in velikosti podjetja. Vložek v opremo se povrne v zelo hitrem času, predvidoma
v času med 15 in 18 mesci.
»Ključno pri uspešni BIM implementaciji je v angažiranosti vseh zaposlenih v podjetju k
skupnemu cilju. V podjetju moramo imeti podporo izkušenejšega kadra. Podpora in
sodelovanje pa ni potrebna samo znotraj podjetja ampak tudi med vsemi udeleženci pri
projektu (investitorji, projektanti, podizvajalci). Upravljanje z podatki (BIM-modeli) mora
biti tekoče med vsemi udeleženci, kajti samo tako lahko izkoristimo vse prednosti BIM-a.
Uporaba BIM-a ni samo nakup programskega orodja, ampak je kompleksen poslovni
proces. Z inteligentno implementacijo BIM-a zaposleni sproti pridobivajo sposobnosti in
znanja, ki nam bodo v prihodnosti prinesla koristi. Za podjetje to pomeni priložnost za
izdelavo produktov na višji ravni.« (InfoComm International, 2009)

2.7.6 Parcialna / delna uporaba BIM-a

Pri pridobivanju ustreznih podatkov o sposobnosti zaposlenih, o strojni opremi in o
programski opremi je nujno, da izvajalec razume osnove BIM-procesa in njegove razlike v
primerjavi z trenutnim procesom. V današnjem procesu graditve objekta izvajalec vstopa v
projekt v kasnejših fazah. Integrirano timsko delo v tem trenutku v Sloveniji ni razširjeno.
Pri določenih projektih gradbeni izvajalci tudi sami projektirajo objekt in v takem procesu
graditve objekta lahko izvajalec lažje implementira BIM-tehnologijo v svoj proces. Način
implementacije BIM-a je odvisen le od izvajalca. Velik delež objektov se danes gradi po
pristopu DBB, zato se veliko izvajalcev odloči za delno oziroma parcialno uporabo BIM-aDelna uporaba BIM-a pomeni, da BIM uporabimo samo v določenih fazah in ne v
celotnem procesu graditve. Takih področij je veliko:
-

Marketing

-

Vizualizacije

-

Logistika

-

Tehnologija gradnje
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Ugotavljanje neskladnosti

Kje bo podjetje uporabilo BIM je odvisno od različnih dejavnikov. Podjetje mora oceniti
kje jim bo uporaba BIM-a prinesla najbolj otipljive rezultate. Prednost delne uporabe je v
nižjih stroških implementacije. V primeru negativnega doprinosa, je tako izguba podjetja
na račun uporabe BIM-a veliko manjša. Veliko izvajalskih podjetij izpostavlja, da se
uporaba BIM-a na manjših projektih ne izplača. Na podlagi tega dejstva je delna uporaba
BIM-a lahko racionalna alternativa.

2.7.7 3D-model iz 2D risb

Uporaba 3D parametričnega modeliranja skozi celoten proces graditve objekta se zdi v tem
trenutku v Sloveniji zelo oddaljena. Drugod se pri uporabi BIM-a v projektih poslužujejo
postopka, kjer 3D-modeli nastajajo iz tradicionalnih 2D CAD risb. Na trgu je ogromno
programskih paketov, ki omogočajo enostavno kreiranje 3D-modelov iz 2D risb. 3D-model
lahko nato odpremo v programski opremi za 3D modeliranje. Z BIM-procesom lahko od te
točke nadaljujemo poljubno. Ugotovimo torej lahko, da je popolnoma vseeno če je 3Dmodel kreiran iz 2D risb, ali je 3D-model modeliran od začetka. Z vidika časa in stroškov
pa temu seveda ni tako. Prednost pretvorbe 2D-risb v 3D-model je v tem, da podjetje
pridobi ogromno izkušenj iz modeliranja objektov. Take pretvorbe se redko izvajajo na
aktualnih projektih.
Nasprotno od pretvorbe 2D-risb v 3D-modele poteka 3D parametrično modeliranje.
Programskih paketov za modeliranje je na trgu izjemno veliko. Izbira pravega orodja mora
biti pogojena z cilji, ki smo si jih zastavili pri implementaciji BIM-a. Izvajalec lahko
pridobi 3D-model od projektanta. Veliko programskih paketov ponuja zastonjske
pregledovalnike. Tako lahko izvajalec enostavno in z nič stroški vizualizira objekt in iz
tega naslova pridobi nekatere prednosti. Načinov kako bo izvajalec uporabil pridobljeni
model je veliko. 3D-model lahko združimo s terminskim planom in izdelamo učinkovit
4D-model brez posebnega truda in z relativno minimalnimi stroški.
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2.7.8 Implementacija zunaj podjetja

V januarju leta 2014 je Evropski parlament sprejel odločitev za modernizacijo pravil javnih
naročil, z priporočilom uporabe orodja BIM. Predlagajo, da se BIM-tehnologije vpeljejo
pri projektih, ki se financirajo iz javnih sredstev do leta 2016 (direktiva EUPPD6). Velika
Britanija, Nizozemska, Finska, Danska in Norveška že zahtevajo uporabo BIM-a pri javnih
projektih. (Smith, 2014)
Za uspešno implementacijo BIM-a mora tudi država prispevati svoj delež. Direktiva
EUPPD je dober korak v to smer. Ni namreč naključje, da je BIM najbolj tam, kjer je tudi
država prispela k implementaciji (ZDA, Velika Britanija). Tem iniciativam morajo slediti
tudi mednarodni BIM protokoli in standardi, ki morajo biti čim bolj enotni in uporabni za
vse uporabnike po svetu.

6

EUPPD (angl. European Union Public Procurement Directive) je sklop evropskih direktiv za javno
naročanje. Cilj direktiv je poenostavitev procedur in postopkov javnega naročanja ter spodbuda k uporabi
BIM-a pri javnih naročil za gradnjo objektov.
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3 PROJEKT DEGRIP
Opis projekta
Magistrska naloga predstavlja nadgradnjo projekta DEGRIP 7 – Povezava procesov in
informacijskih modelov gradbenih objektov. Projekt je bil izbran preko javnega razpisa v
okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«. Namen programa je bil
ponuditi študentom možnost pridobitve praktičnih izkušenj, kompetenc in znanj. Ta znanja
in izkušnje so po zaključku študija ključnega pomena za lažjo vključitev v delo in za lažjo
pridobitev prve zaposlitve.
Zastavljeni nameni in cilji projekta so zahtevali interdisciplinarnost znotraj samega
projekta. Temu je sledila tudi sestava članov projekta DEGRIP, ki je prikazana v tabeli
(Tabela 3).
Tabela 3: Avtorji projekta DEGRIP
Zap.

Avtorji projekta

št.
1

Andrej Tibaut, UM Fakulteta za gradbeništvo

2

Drago Kosednar, SGP Pomgrad – Gradnje d.o.o.

3

Zoran Pučko, UM Fakulteta za gradbeništvo

4

Nenad Čuš Babić, UM Fakulteta za gradbeništvo

5

Rok Časar, študent mag. študija na UM FG

6

Vito Žalig, študent mag. študija na UM FG

7

Denis Jakoša, študent mag. študija na UM FERI

8

Urban Hlastec, študent mag. študija na UM FERI

7

Kratica izhaja iz ključnih besed: 3D-moDEli, GRadbenIštvo in Procesi
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Pred začetkom dela projektne skupine smo si zadali sledeče cilje (Tibaut, Žalig, Časar, &
Jakoša, 2014):
-

Pridobitev in analiza projektne dokumentacije

-

Izdelava 3D-modela

-

Izdelava 4D-modela

-

Spremljanje gradnje s pomočjo 4D-modela

-

Modeliranje procesa gradbenega projekta

-

Izdelava aplikacije za podporo procesa gradbenega projekta

-

Izdelava semantičnega spletnega portala za gradbeni projekt

-

Predstavitev rezultatov

Pri projektu smo obravnavali projekt podvoza v Ljutomeru in podvoza v Grlavi. Glavni
izvajalec gradbenih del na omenjenih podvozih je bilo podjetje SGP Pomgrad – Gradnje
d.o.o., ki je bilo tudi partner projekta DEGRIP.
Oba podvoza sta se izvajala v okviru »Ureditve križanj z železnico na odseku Pragersko –
Hodoš« v okviru projekta »Elektrifikacija in rekonstrukcija železniške proge Pragersko –
Hodoš«. Objekta sta projektirali dve različni projektantski podjetji. Podvoz v Ljutomeru je
projektiralo podjetje Ponting inženirski biro d.o.o., podvoz v Grlavi pa podjetje Gravitas,
podjetje za projektiranje in inženiring d.o.o.. Tehnologija gradnje je bila pri obeh podvozih
enaka. Za oba objekta velja tudi, da se je tehnologija grajenja spremenila na predlog
glavnega izvajalca. Tehnologijo postopne podrivne gradnje je zamenjala tehnologija
potiskanja prekladne konstrukcije po začasnih drsnih jeklenih nosilcih s cilindričnimi
hidravlikami.
Za pravilno in natančno izdelavo BIM-modelov je ključno dobro poznavanje projektov
(razumevanje in poznavanje načrtov objekta, razumevanje tehnologije gradnje, poznavanje
materialov). Pri tem so nam v veliko pomoč bili sodelujoči pri gradnji podvozov (Tabela
4).
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Tabela 4: Sodelujoči pri gradnji podvozov
Deležnik pri gradnji

Funkcija

Brankica Kropf, SGP Pomgrad – Gradnje d.o.o.

Vodja oddelka priprave dela in razvoja

Jožef Trstenjak, SGP Pomgrad – Gradnje d.o.o.

Vodja projekta

Silvo Tivadar, SGP Pomgrad – Gradnje d.o.o.

Vodja gradbišča

Sonja Sukič, SGP Pomgrad – Gradnje d.o.o.

Pomočnica vodje gradbišča

Izvajanje projekta
Za izdelavo 3D-modela objekta je bilo najprej potrebno pridobiti projektno dokumentacijo
(v 2D CAD zapisu). Nekaj dokumentacije smo prejeli s strani izvajalca, nekaj pa s strani
projektanta objekta. Zaradi spremembe tehnologije grajenja se je spremenila tudi projektna
dokumentacija. To je hkrati povzročilo težave pri pridobivanju dokumentacije, kajti
izvajalec na začetku ni razpolagal z vso dokumentacijo v elektronski obliki. Tako nam je
pridobitev ustrezne dokumentacije vzelo precej časa na začetku našega projekta.
Po pridobitvi dokumentacije so sledile analize dokumentacije in pregled programskih
orodij. Po natančnem in skrbnem pregledu orodij smo se odločili za uporabo programskega
paketa Autodesk (AutoCad Civil 3D, Revit, Navisworks Manage). K tej odločitvi so
najbolj botrovale izkušnje pri uporabi programa AutoCad in pa izvrstna interoperabilnost
znotraj Autodeskovega okolja.
Na začetku smo predvideli uporabo programa AutoCad Civil 3D za modeliranje voziščne
konstrukcije in železniške proge. Za prekladno konstrukcijo in keson pa smo načrtovali
modeliranje v programu Revit. Začetni načrt smo morali opustiti zaradi določenih omejitev
v programu Revit (ne omogoča enostavnega prostega modeliranja) in zaradi specifične
oblike podvoza. Tako smo celotni objekt modelirali v programu AutoCad Civil 3D.
»Os glavne ceste podvoza sestavljajo elementi v zaporedju: prema – prehodnica – krožni
lok – prehodnica – prehodnica – krožni lok – prehodnica – prema (Slika 23). Poleg tega sta
na območju podvoza načrtovana še dva priključka s košarastimi krivinami z radiji v
razmerju 2:1:3. S pomočjo geodetskih posnetkov smo definirali topografijo terena in
izdelali vzdolžni profil ceste (Slika 24). Ob upoštevanju vijačenja ceste (Slika 25) nam je
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program izrisal prečne profile na razdaljah 20 m, ki so se ujemali s pridobljenimi načrti. S
tem je bila cesta, ki nam je služila kot podloga za modeliranje podvoza določena« (Tibaut
et al., 2014)

Slika 23: Situacija
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Slika 24: Vzdolžni profil glavne ceste

Slika 25: Vijačenje glavne ceste okoli osi

Nato smo se lotili modeliranja preostalih elementov podvoza. Celotni objekt podvoza
Grlava sestavlja 128 elementov, celotni objekt podvoza Ljutomer pa sestavlja 126
elementov (Slika 26). Za potrebe izdelave 4D-modela smo posamezne elemente razdelili
glede na tehnologijo gradnje. Gradnja kesona podvoza poteka po posameznih taktih, zato
smo morali objekt v programu razdeliti natančno na take takte. Znotraj enega takta kesona
so naslednji elementi: podložni beton, temeljna plošča, leva stena, desna stena in vmesni
zidec. Modelirali smo tudi začasne elemente, ki se med gradnjo porušijo oziroma
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odstranijo (pilote pod narivno progo, jeklene zagatnice, drsne plošče, podpore za prekladno
konstrukcijo). Program AutoCad Civil 3D ne omogoča parametričnega modeliranja, zato
smo morali model prenesti v program Revit, kjer smo nato dodali ustrezne informacije in
parametre. Prenos je potekal s pomočjo formata SAT (angl. Standard ACIS Text). V Revitu
so bile dodane naslednje informacije:
-

ID elementa

-

ime elementa

-

informacije o materialih

-

vodotesnost betona

-

razred izpostavljenosti

-

volumen elementa

-

masa elementa

-

gostota elementa

-

količina armature

Slika 26: 3D-model Grlava (levo) in 3D-model Ljutomer (desno)

Od izvajalca smo na začetku projekta pridobili grob terminski plan sestavljen iz le 62
aktivnosti. V terminskem planu so bile vzpostavljene le nekatere povezave med
aktivnostmi. Ugotovili smo, da tak terminski plan ni primeren za izdelavo realnega in
učinkovitega 4D-modela. Na podlagi zapiskov iz gradbenega dnevnika smo najprej izdelali
podroben terminski plan za takt 12 (gradbišče Ljutomer). Z upoštevanjem ponavljajočega
se načina gradnje kesona smo prvotni terminski plan razširili in dopolnili. Končni
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terminski plan (izdelan v programu Microsoft Project) za gradbišče v Grlavi je vseboval
667 aktivnosti, za gradbišče v Ljutomeru pa 606 aktivnosti.
»Vse te aktivnosti smo ustrezno povezali v mrežni plan z uporabo mrežne tehnike
terminskega planiranja kritične poti (angl. Critical Path Method). Pri tem smo upoštevali
dejansko tehnologijo izvedbe, potrebne čase posameznih aktivnosti smo uskladili z
veljavnimi normativi za posamezna dela. V terminski plan smo vključili tudi zaključna
dela in aktivnosti »zapore« kot so se dejansko vršile. Končna oblika terminskega plana
tako prikazuje posamezne kritične in nekritične aktivnosti ter kritično pot izvedbe (Slika
27).« (Tibaut et al., 2014)

Slika 27: Končni terminski plan Grlava

Po izdelanem terminskem planu in 3D-modelu smo se lotili izdelave 4D-modela v
programu Navisworks Manage. Za povezovanje elementov z opravili v terminskem planu
je bilo potrebno 3D-model opremiti z dodatnimi informacijami. Vsakemu elementu smo
pripisali ID-število na podlagi katerega se nato izvede samodejno povezovanje z opravili v

Razvoj metodologije za uporabo 4D BIM med gradnjo zahtevnega infrastrukturnega objekta

Stran 58

terminskem planu. Iz ID-števila je mogoče razbrati za kateri element gre in kje na objektu
je lociran. Primer ID-števila za temeljno ploščo drugega takta v lameli 1 (Slika 28):
122
kjer je:
1 – lamela 1
2 – takt 2
2 – temeljna plošča

Slika 28: Temeljna plošča 122

Prvo število torej označuje gradbeno lamelo, drugo število označuje takt in tretje število
označuje element (1: podložni beton, 2: temelja plošča, 3: leva stena, 4: desna stena, 5:
vmesni zidec).
Navisworks Manage omogoča enostaven uvoz terminskega plana iz Microsoft Project-a.
Pred uvozom je bilo potrebno terminski plan opremiti še z dvema dodatnima stolpcema
informacij. Prva informacija nam pove katero delo se bo izvršilo na izbranem elementu
(opaževanje, vezanje armature, vgrajevanje betona, razopaževanje, nega betona), druga
informacija pa vsebuje ID število opravila (Slika 29).
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Slika 29: Aktivnost znotraj programa Microsoft Project

V terminskem planu so predvidene tudi take aktivnost, ki jim ne moremo pripisati
elementa, vendar jih moramo upoštevati v terminskem planu (tehnični pregled,
primopredaja). Ko sta bila 3D-model in terminski plan pripravljena, smo datoteki uvozili v
Navisworks Manage (uvoz datotek RVT in MPP).
Program samodejno poveže posamezne elemente 3D modela s pripadajočimi aktivnostmi v
terminskem planu na podlagi ID-števila (ukaz Auto Attach Using Rules). ID-število
elementa v programu Revit mora biti identično ID-številu elementa v programu Microsoft
Project. Posamezni vrsti dela na elementu smo določili tudi barvo (Slika 30). Na primer,
med prikazom aktivnosti »vgrajevanje betona« se pripadajoči element obarva v
transparentno zeleno, ki preide v barvo elementa.

Slika 30: Določitev barv v programu Navisworks Manage

Po končanih uvozih in povezovanju elementov z opravili smo kreirali simulacijo gradnje
kesona objekta (Slika 31 in Slika 32). (Tibaut et al., 2014)
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Slika 31: Določitev ID-opravila v programih Revit (zgoraj), MS Project (sredina) in
Navisworks Manage (spodaj)
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Slika 32: Prikaz izdelave 4D simulacije

Rezultati šest mesečnega projekta so (Tibaut et al., 2014):
-

izdelan 3D BIM-model podvoza v Ljutomeru in Grlavi

-

izdelan 4D BIM-model podvoza v Ljutomeru in Grlavi

-

dopolnjen in razširjen terminski plan za gradbišče v Ljutomeru in Grlavi

-

izdelano tehnično poročilo k terminskemu planu za obe gradbišči

-

izdelan model procesa iz terminskega plana in izdelana aplikacija za nadzor toka
podatkov in komunikacije v taktu 6

-

izdelan semantični projektni portal, ki temelji na predhodno izdelanemu modelu
znanja
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4 PRAKTIČNI DEL
4.1 EKSPERIMENT NA GRADBIŠČU: 4D BIM-MODEL MED GRADNJO
4.1.1 Opis podvoza Grlava

Objekt v Grlavi je grajen v sklopu ureditve križanj z železnico na odseku Pragersko –
Hodoš v okviru elektrifikacije in rekonstrukcije železniške proge Pragersko – Hodoš.
Dolžina podvoza (prekladne konstrukcije) znaša 10,70 m. Pred in za objektom se nahajata
kesona, v smeri Grlave dolžine 74,81 m in v smeri Krištancev dolžine 67,02 m (Slika 33).

Slika 33: Prikaz glavnih elementov objekta
Prerez podvoza je škatlasta konstrukcija. Plošča prekladne konstrukcije je debeline 85 cm
in je na obeh straneh dodatno vutasto ojačana za 30 cm. Stene prekladne konstrukcije so
debeline 1,0 m. Prekladna konstrukcija se nadaljuje s kesonoma na obeh straneh. Keson je
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odprta okvirna konstrukcija (Slika 34), ki jo sestavlja temeljna plošča različnih debelin od
120 cm do 60 cm in stene različnih debelin od 100 cm do 50 cm. Stene debeline 100 cm so
zgoraj vutasto stanjšane na 50 cm. Stene in temeljne plošče kesona so izvedene po principu
bele kadi, kar pomeni omejitev razpok na 0,2 mm, uporabo vodotesnega betona in tesnenje
delovnih stikov. V kesonu je deniveliran hodnik za pešce in invalide, ki tlorisno sledi
geometriji ceste. Hodnik od cestišča ločuje vmesni zid debeline 50 cm in različne višine od
0 cm do 260 cm. Na vrhu sten kesona in na vrhu vmesnega zida se nahaja 120 cm visoka
jeklena varnostna ograja. Objekt sestavljajo tudi stopnice, ki so dilatirane od kesona in so
namenjene za dostop pešcev do železniške postaje. Na objektu se nahajajo tudi venci s
kanaletami in hodniki širine 105 cm.

Slika 34: Osnovni elementi kesona
Del objekta je tudi črpališče, v katerega se steka voda iz zbirnega jaška. Črpališče je
tlorisnih dimenzij 8,2 x 4,3 m in globine 8,7 m. Iz črpališča se preko treh črpalk voda črpa
v vodonosnik Sirotka.
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4.1.2 Izvedba eksperimenta

Eksperiment smo izvedli na gradbišču podvoza v Grlavi. Namen eksperimenta je bil
spremljava in primerjava planiranih del z aktualnim izvajanjem del. Spremljavo smo
izvedli s pomočjo 4D BIM-modela, katerega smo izdelali v programu Navisworks
Manage. 4D BIM-model smo izdelali z združitvijo terminskega plana (izdelan v programu
Microsoft Project) in in 3D BIM-modela (izdelan v programu Revit). V sklopu
eksperimenta smo izvedli tudi testiranje mobilnih aplikacij za prikaz BIM-modelov in
aplikacij za prikaz in spreminjanje terminskih planov. V času trajanja eksperimenta smo
torej poskušali najti najhitrejšo in najenostavnejšo pot za spreminjanje 4D BIM-modela, ki
ga moramo izvesti ob morebitnih nepredvidenih dogodkih in spremembah na gradbišču.
Eksperiment se je začel v četrtek 26.2.2015 in končal v ponedeljek 9.3.2015. Tako smo
zajeli 10 delovnih dni v katerih so se izvrševala dela na lameli 1 (takt 1 in takt 2) in na
lameli A (tak 1 in takt 2). Omenjene lamele in takti so prikazani na spodnji sliki (Slika 35).

Slika 35: Prikaz lamele 1 in lamele A
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Za uspešno implementacijo BIM-a na gradbišču morajo biti programska orodja učinkovita.
Učinkovitost programov se povečuje, če ti omogočajo enostavno pregledovanje projekta in
so zadostno fleksibilni. V času eksperimenta na gradbišču smo opazili, da prihaja do
številnih sprememb pri projektu. Te spremembe se nanašajo tako na samo konstrukcijo, kot
tudi na terminski plan gradnje. Prav zaradi teh nenehnih sprememb morajo programi
omogočati hitre prilagoditve na 4D-modelu.
Že pred samim začetkom izvedbe eksperimenta smo morali prilagoditi in spremeniti
terminski plan, ki je bil izdelan pri projektu DEGRIP. Spremenili so se datumi aktivnosti in
zaporedja aktivnosti zaradi spremembe načina grajenja. Zaradi zamujanja del, se je
izvajalec odločil opustiti gradnjo po posameznih taktih. Dela so tako potekala po dveh
taktih skupaj. Na ta način se je spremenil čas trajanja aktivnosti znotraj takta. Terminski
plan smo prilagodili po navodilih vodje gradbišča in delovodje. Sprememba terminskega
plana je zahtevala tudi spremembe na 3D-modelu (zaradi gradnje dveh taktov skupaj, so se
spremenila ID-števila elementov).
Spremembe na 3D-modelu so bile za potrebe eksperimenta minimalne. Izvedli smo jih v
programu Revit. Spremembe smo shranili in jih nato z ukazom »osveži« (angl. refresh)
prenesli v 4D-model v program Navisworks. Na podoben način smo prenesli tudi potrebne
spremembe v programu Microsoft Project v program Navisworks. Programi morajo
omogočati, da potrebne korake za posodobitev 4D-modela (Slika 36), izvedemo dovolj
hitro in brez zapletov.
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Slika 36: Posodobitev 4D-modela

Po posodobitvi 4D-modela smo pričeli s spremljavo na gradbišču podvoza. S pomočjo 4D
BIM-modela smo spremljali čas izvedbe posameznih aktivnosti. Primerjali smo predviden
terminski plan z dejanskim napredovanjem del in beležili morebitne razlike in razloge,
zaradi katerih je prihajalo do odstopanj. Podatke o kvaliteti smo pridobivali iz zapisov
nadzora in najrazličnejših notranjih kontrol. Podatke za vrednotenje kvalitete smo
pridobivali na podlagi intervjujev z delovodjo in vodjo gradbišča.
Začetek spremljave na gradbišču sovpada z aktivnostjo betoniranja temeljne plošče lamele
1 (Slika 37). Po betoniranju temeljne plošče so sledila dela na stenah na obeh straneh
lamele 1.
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Slika 37: Prvi dan eksperimenta na gradbišču (26.2.2015 )

Po dokončanju lamele 1 se je nadaljevala gradnja lamele A. Podroben seznam izvedenih in
planiranih del po dnevih je prikazan v tabeli (Tabela 5). Aktivnosti, ki zamujajo po
predvidenem terminskem planu, so obarvane rdeče. Aktivnosti, ki prehitevajo predviden
terminski plan, so obarvana z zeleno barvo.
Eksperiment na gradbišču smo zaključili po desetih delovnih dneh. Zadnji dan so se
odvijala dela na stenah lamele A (vezanje armature sten).

Tabela 5: Seznam dejanskih in predvidenih del

S

Datum

Predvidena dela

26.2.2015

-

(četrtek)

plošče lamele 1

vezanje

armature

Dejanskadela
temeljne - vezanje armature temeljne plošče
lamele 1

- opaževanje temeljne plošče lamele 1

S+1

27.2.2015

temeljne

plošče

temeljne

plošče

lamele 1

- betoniranje temeljne plošče lamele 1

opaževanje
betoniranje

lamele 1

- vezanje armature sten 113 in 123 - vezanje armature sten 113 in 123

(petek)
S+2

28.2.2015
(sobota)

- opaževanje sten 113 in 123

- opaževanje sten 113 in 123
- vezanje armature stene 114
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Datum

Predvidena dela

Dejanskadela

2.3.2015

- betoniranje sten 113 in 123

- betoniranje sten 113 in 123

(ponedeljek)

- vezanje armature 114 in 124

- vezanje armature stene 114
- opaževanje stene 114

2+4

3.3.2015

- razopaževanje sten 113 in 123

- razopaževanje sten 113 in 123

(torek)

- opaževanje stene 114 in 124

- opaževanje stene 114
- betoniranje stene 114

S+5

4.3.2015

- betoniranje sten 114 in 124

(sreda)

-

vezanje

armature

- razopaževanje stene 114

temeljne - vezanje armature stene 124

plošče lamele A

- opaževanje stene 124
- vezanje armature temeljne plošče
lamele A

S+6

5.3.2015

- razopaževanje sten 114 in 124

(četrtek)

-

vezanje

armature

- opaževanje stene 124

temeljne - betoniranje stene 124

plošče lamele A

- vezanje armature temeljne plošče

- opaževanje temeljne plošče lamele A
lamele A

-

opaževanje

temeljne

plošče

lamele A
S+7

6.3.2015

-

vezanje

armature

(petek)

plošče lamele A

temeljne - razopaževanje stene 124
- vezanje armature temeljne plošče

- opaževanje temeljne plošče lamele A
lamele A

-

opaževanje

temeljne

plošče

temeljne

plošče

lamele A
S+8

S+9

7.3.2015

- betoniranje temeljne plošče -

betoniranje

(sobota)

lamele A

lamele A

9.3.2015

- vezanje armature sten lamele A

- vezanje armature sten lamele A

(petek)

Skozi celotnih obdobje eksperimenta (deset dni) smo preizkušali programsko opremo.
Ugotavljali smo kakšna je interoperabilnost med posameznimi programi, preizkušali smo
brezplačne aplikacije za prikaz modelov na tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih.
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Na tabličnem računalniku smo preizkušali različne aplikacije za urejanje in spreminjanje
terminskih planov. Seznam uporabljenih programov in aplikacij je prikazan v tabeli
(Tabela 6).
Tabela 6: Seznam uporabljenih programov
Program

Namen

Ugotovitve

Navisworks

-

kreiranje 4D-modela

Program omogoča odlično kreiranje 4D-

Manage 2015

-

baza podatkov

modelov.

-

simulacija gradnje

Navisworks

-

pregledovanje 4D-modelov

Zastonjski pregledovalnik 4D-modelov

Freedom 2015

-

izdelovanje animacij

ne omogoča funkcije »clash detective«.

Revit 2015

-

kreiranje 3D-modela

Odlična interoperabilnost z Navisworks

-

popis količin

Manage pri spremembah na 3D-modelu.

-

kreiranje terminskega plana

Odlična interoperabilnost z Navisworks

Microsoft
Project 2010

Manage pri spremembah terminskega
plana.

A360

Project

-

3D pregledovanje na

Omogoča enostavno pregledovanje 3D-

poljubni napravi

modela na poljubnih napravah.

-

odlaganje datotek

-

pregledovanje terminskega

Odlična interoperabilnost z programom

plana

Microsoft Projekt.

Schedule Free
-

spreminjanje terminskega
plana

Gantt Pro

Project Viewer

-

-

pregledovanje terminskega

Ne omogoča spreminjanje terminskega

plana

plana.

pregledovanje terminskega

Ne omogoča spreminjanje terminskega

plana

plana.

Med gradnjo pogosto prihaja do najrazličnejših nepredvidenih dogodkov, ki gradnjo
upočasnijo in podražijo. Med našim spremljanjem gradnje je prišlo do kar nekaj takšnih
dogodkov. Ti dogodki niso imeli velikega vpliva na čas izvedbe aktivnosti. Do začetka
naše spremljave je projekt skupno zamujal za en (1) teden. Razlogov za zamujanje je
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veliko in ker nimajo vpliva na naš eksperiment jih na tem mestu ne bomo omenjali. Tabela
7 prikazuje štiri nepredvidene dogodke, ki so se zgodili v času eksperimenta na gradbišču.
Tabela 7: Nepredvideni dogodki v času eksperimenta na gradbišču
Oznaka dogodka

Opis dogodka

D1

Zamujanje armaturnih palic iz železokrivnice

D2

Napaka na črpalki za beton

D3

Nezadostno število železokrivcev na dan, ko je potekalo vezanje
armature

D4

Delovna sobota, zaradi zamujanja pri posameznih aktivnostih

Kot smo že omenili, so nastale težave na gradbišču ustrezno in učinkovito odpravili. Tako
nepredvideni dogodki niso vplivali na strošek, čas, kvaliteto in varnost. Med
eksperimentom tudi ni prišlo do nobenih prekinitev del zaradi slabega vremena. Je pa
prišlo do razlik med predvidenim terminskim planom in dejanskim terminskim planom.
Tako smo začetni predvideni terminski plan morali sproti spreminjati. Sprememba
terminskega plana je kasneje zahtevala tudi posodobitev 4D-modela. Spremembe smo
najprej izvedli na tabličnem računalniku v aplikaciji Project Schedule Free in jih nato
prenesli v program Microsoft Project. Slednji je bil nameščen na prenosniku v
gradbiščnem kontejnerju. Izmenjava terminskega plana je potekala preko formata XML
(angl. Extensible Markup Language). Spremenjeni terminski plan smo v Microsoft Projectu združili s prvotnim terminskim planom ter nato posodobljen terminski plan uvozili v
Navisworks Manage. Opisani postopek, kjer smo terminski plan spremenili s pomočjo
aplikacije na tabličnem računalniku, je grafično predstavljen na sliki (Slika 38).
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Slika 38: Spreminjanje terminskega plana na tabličnem računalniku

4.1.3 Rezultati eksperimenta

Nepredvideni dogodki na gradbišču so vzroki za razlike med predvidenim terminskim
planom in dejanskim izvajanjem del. V nadaljevanju bomo predstavili in opisali dva
nepredvidena dogodka. Prvi dogodek predstavlja vzrok zaradi katerega je prišlo do
prehitevanja glede na terminski plan. Drugi dogodek predstavlja vzrok zaradi katerega je
prišlo do zamujanja glede na terminski plan.
Primer prehitevanja se je zgodil v soboto 28.2.2015. Na ta dan je bilo po terminskem planu
načrtovano opaževanje desne stene lamele 1 (ID 123 in ID 113). Do delovne sobote je
prišlo zaradi prvotno planiranega betoniranja teh istih sten v ponedeljek (beton mora
izvajalec predhodno naročiti iz betonarne). Istega dne pa se je začelo vezanje armature na
levi steni takta 1 (ID 114), kar v terminskem planu ni bilo predvideno za ta dan. Dela na
levi steni bi se morala začeti šele v ponedeljek. Tako je prišlo do prehitevanja terminskega
plana. Na sliki (Slika 39) je najprej prikazan model iz programa Navisworks Manage, ki
prikazuje posodobljen 4D-model, ki sovpada s fotografijo gradbišča prav na ta dan. Sliki
pa smo na sredini dodali še prvotno planiran 4D-model.
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Slika 39: Izvedeno NW (levo), planirano NW (sredina) in izvedeno (desno)
Primer zamujanja del pa se je zgodil v ponedeljek (S+4) . Za ta dan je bilo po terminskem
planu predvideno vezanje armature levih sten lamele 1 (ID 114 in ID 124), ampak se je
zaradi pomanjkanja armaturnih palic (armatura ni pravočasno prispela iz železokrivnice)
izvajalo samo vezanje armature leve stene (ID 114) znotraj omenjene lamele 1. Vezanje
armature za preostalo steno v lameli 1 (ID 124) se je izvajalo z dvodnevnim zamikom. Ker
pa se je v ponedeljek že začelo tudi opaževati levo steno (ID 114), je bilo zamujanje
praktično izničeno. S pravilnimi in hitrimi spremembami zaporedja gradnje je izvajalec
preprečil vpliv nepredvidenega dogodka na morebitno večdnevno podaljšanje gradnje
lamele 1. Slika 40 prikazuje 4D-model (Navisworks Manage), ki sovpada s fotografijo
gradbišča na ta dan. Na sredini slike je planiran 4D-model.
Ob nepredvidenih dogodkih, ki lahko imajo za posledico časovno podaljšanje del in s tem
povečanje stroškov, je potrebno hitro in učinkovito odreagirati. Prepoznati in oceniti vpliv
nepredvidenega dogodka na izvajanje nadaljnjih del je ena izmed prednosti digitalne
spremljave gradnje. S pomočjo tabličnega računalnika smo še v istem trenutku, ko smo
zaznali nepredviden dogodek (okvara črpalke za beton, zamujanje armature), spremenili
terminski plan in ga prenesli na računalnik v gradbiščnem kontejnerju. Tam smo
posodobljen terminski plan vnesli v program za izdelavo 4D BIM-modela. Tako smo v treh
korakih prišli do posodobljenega 4D BIM-modela. Posodobljen model nam je služil za
oceno časovnega vpliva nepredvidenega dogodka na nadaljnja dela.
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Slika 40: Izvedeno NW (levo), planirano NW (sredina) in izvedeno (desno)

4.1.4 Vrednotenje rezultatov eksperimenta
V predhodnem poglavju smo že omenili, da smo tekom eksperimenta na gradbišču, zaznali
in opazili štiri nepredvidene dogodke. Vsak nepredvideni dogodek ima vzrok in posledico.
V splošnem so vzroki za nepredvidene dogodke zelo različni in največkrat jih lahko z
dobrim predvidevanjem preprečimo v fazi terminskega planiranja gradnje. Posledice
nepredvidenih dogodkov pa je potrebno čim bolj omiliti in pri tem nam 4D BIM-model
lahko zelo pomaga. S spremljanjem 4D BIM-modela preko tabličnega računalnika lahko
ob nepredvidenem dogodku hitro simuliramo nadaljnji potek del in poiščemo rezerve in
priložnosti za omilitev posledic za nadaljnji potek gradnje. Reakcije na nepredvidene
dogodke, s katerimi preprečimo posledice so lahko:
a) Povečanje resursov
b) Sprememba zaporedij aktivnostih, ki jih predvidimo v terminskem planu
c) Sprememba tehnologije
Model nam je lahko v pomoč tudi pri predhodni detekciji in razkoraku med predvidenim
terminskim planom in dejanskim terminskim planom.
Z uporabo 4D BIM-modela tako lahko preprečimo časovne izgube ob nepredvidenih
dogodkih in s tem posledično zmanjšamo dodatne stroške. Ugotovili smo, da uporaba 4Dmodela ne zadostuje za obravnavo varnosti in kvalitete med gradnjo.
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Tabela 8: Evidenca nepredvidenih dogodkov na gradbišču
Oznaka

Naziv

dogodka dogodka

Podroben opis

Detekcija

Razlogi za

Opis vpliva na ostale

Povezava z

ID

dogodka

dogodka

dogodek

aktivnosti

aktivnosti

elementa

terminskega plana
D1

Pozna dobava Pred začetkom
armature

Delovodja

Zamuda pri

Zamujanje aktivnosti

aktivnosti (S+2?

dobavi

vezanje armature stene

Ali je bilo to že 1

armature iz

124

dan prej?) vezanja

železokrivnice

armature sten je

do gradbišča

Vezanje armature

124

Betoniranje

112 in

bilo ugotovljeno,
da na gradbišče ni
dostavljena vsa
potrebna
armatura.
D2

Okvara na

Pred začetkom

črpalki za

betoniranja

beton

temeljne plošče je
prišlo do okvare
črpalke.

Delovodja

Mehanska

Ni bilo vpliva na ostale

napaka

aktivnosti (podaljšan
delovni čas)

122
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Podroben opis

Detekcija

Razlogi za

Opis vpliva na ostale

Povezava z

ID

dogodka

dogodka

dogodek

aktivnosti

aktivnosti

elementa

terminskega plana
D3

Nezadostno

Ob pričetku

število

aktivnosti vezanja

Delovodja

železokrivcev armature temeljne

Odsotnost

Ni vplivalo na ostale

vodje delovne

aktivnosti

Vezanje armature

A12 in
A22

ekipe

plošče lamele A
je prišlo do
odsotnosti vodje
delovne ekipe.
D4

Prehitevanje

Na dodatni

predvidenega

Delovodja

Dodatni

Sprememba terminskega

delovni dan so se

delovni dan

plana (prestavljena

terminskega

izvajale

(delovna

aktivnost iz S+4 na S+2)

plana

aktivnosti, ki so

sobota)

in s tem preprečitev

bile predvidene za

daljšega zamujanja zaradi

naslednji delovni

nepredvidenega dogodka

dan.

D1

Vezanje armature

114
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Tabela 9: Analiza dogodka
Oznaka

Oznaka

dogodka

posledične

Opis akcije kot odziva na dogodek

akcije
D1

Zaradi pozne dobave armature se je delovodja na gradbišču

P1

odločil spremeniti zaporedje gradnje. Namesto načrtovane
gradnje obeh levih (ID 114 in ID 124) sten v taktu 1 in 2, se je
gradila samo ena stena (ID 114) v taktu 1.
D2

Okvarjeno črpalko za beton so v eni urinadomestili z drugo

P2

črpalko.
D3

P3

Odsotnega vodjo delovne ekipe je nadomestil delovodja. Tako
so preprečili morebitne posledice izostanka.

D4

S prehitevanjem terminskega plana so vnaprej preprečili

P4

posledice neplaniranega dogodka D1.

Tabela 10: Uporaba 4D-modela v zvezi z dogodkom
Oznaka

Kako je bil uporabljen 4D-model

dogodka
D1

Uporabnost 4D-modela pri odzivu na dogodek.

D2

Nepredvideni dogodek ni imel pomembnega vpliva ne na izvajanje aktivnosti,
kot tudi ni imel vpliva na prihodnje aktivnosti. 4D-model v tem primeru ni bil
uporabljen.

D3

Uporabnost 4D-modela pri odzivu na dogodek.

D4

S pomočjo 4D-modela smo ugotovili, da bo prišlo do prehitevanja del, tako
smo lažje prepoznali vpliv na prihodnje aktivnosti.

Razvoj metodologije za uporabo 4D BIM
med gradnjo zahtevnega infrastrukturnega objekta

Stran 77

4.1.5 Ugotovitve eksperimenta

Ugotovitev št.1: S spremljanjem 4D BIM-modela preko tabličnega računalnika lahko ob
nepredvidenem dogodku hitro simuliramo nadaljnji potek del in poiščemo rezerve in
priložnosti za omilitev vpliva dogodka.
Ugotovitev št.2: Model nam je lahko v pomoč tudi pri predhodni detekciji in razkoraku
med aktualnim terminskim planom in planiranim terminskim planom.
Ugotovitev št.3: S 4D-modelom ne moremo spremljati kvalitete in varnosti
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4.2 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
V Sloveniji je uporaba informacijskih modelov gradbenih objektov v izvajalskih gradbenih
podjetjih še precej v povojih. Z anketnim vprašalnikom v sklopu magistrskega dela smo
želeli preveriti poznavanje BIM-a in pridobiti podatke za kvantitativno raziskavo s čimer
želimo boljše razumeti eksperiment na gradbišču. Sestavili smo anketni vprašalnik in ga
uporabili med zaposlenimi v podjetju SGP Pomgrad d.d. in člani Slovenskega združenja za
informacijsko modeliranje v gradbeništvu (krajše Združenje siBIM). Vzorec je obsegal 30
anketirancev. Z anketnim vprašalnikom smo zajeli različne profile zaposlenih v podjetju in
združenju. Funkcije anketirancev smo prikazali spodaj (Tabela 11).
Tabela 11: Funkcije anketirancev
N

Funkcija anketirancev

N

Funkcija anketirancev

1

pomočnik vodje gradbišča

16

samostojni strokovni sodelavec

2

gradbeni delovodja

17

projektant

3

tehnolog

18

BIM načrtovalec

4

vodja visokih gradenj

19

projektant –BIM manager

5

direktor

20

direktor

6

strokovni sodelavec v pripravi dela

21

vodja projektov

7

pomočnik odgovornega vodje del

22

strokovni svetovalec

8

vodja gradbišča

23

vodja projektov

9

vodja projekta

24

vodja projektov

10

vodja oddelka priprave dela in razvoja

25

kalkulant – komercialist

11

vodja projekta

26

odgovorni projektant

12

projektant

27

arhitekt

13

raziskovalec

28

projektant arhitekt

14

projektant strojnih inštalacij

29

direktor

15

arhitekt

30

projektant

Anketni vprašalnik je sestavljen iz 10 vprašanj, ki so razdeljena v tri sklope. Sklop A je
sestavljen iz treh splošnih vprašanj o BIM-u. Sklop B sestavljajo vprašanja povezana z
eksperimentom na gradbišču, sklop C pa sestavljajo vprašanja o BIM-u v izvajalskih
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gradbenih podjetij. Zaradi majhnega števila anketirancev (n=30), bomo pri analizi
anketnega vprašalnika uporabili statistične metode za male vzorce.
4.2.1 Kvantitativna analiza anketnega vprašalnika

SKLOP A: Poznavanje BIM-a
Sklop A je bil sestavljen iz treh vprašanj, ki se nanašajo na splošno poznavanje BIM-a.
Vprašanja so bila sledeča (PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK):
1. Kakšno je vaše poznavanje BIM-a?
2. Označite razloge zaradi katerih bi začeli uporabljati BIM?
3. Ovrednotite spodnje trditve.
Posamezna odgovore smo najprej ovrednotili s pomočjo koeficienta relevantnosti RII
(angl. Relative Importance Index). Omenjeni koeficient smo izračunali po sledeči enačbi:
∑𝑾

𝑹𝑰𝑰 = 𝑨(𝑵)

( 2)

kjer je:
W – ocena odgovora
𝐴 – najvišja ocena odgovora
𝑁 – število anketirancev

Odgovore na vprašanja smo razvrstili v range, kjer prvo mesto pripada najbolj
relevantnemu odgovoru, zadnje mesto pa najmanj relevantnemu odgovoru. Pri prvem
vprašanju so anketiranci ocenjevali svoje poznavanje BIM-a. Rezultati so prikazani v
spodnjem grafu (Slika 41). Iz odgovorov lahko zaključimo, da anketiranci dobro poznajo
BIM, saj so samo štirje anketiranci odgovorili, da ne poznajo in ne uporabljajo BIM.
Poznavanje BIM-a s strani članov Združenja siBIM ni presenetljivo, saj zduženje
sestavljajo strokovnjaki, ki se aktivno udejstvujejo na področju informacijskega
modeliranja. Medtem, ko lahko dobro poznavanje BIM-a s strani podjetja SGP Pomgrad
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d.d., pripišemo sodelovanju podjetja pri projektu DEGRIP. Zaposleni so imeli vpogled v
izvajanje projekta, na koncu pa so bili rezultati projekta in tudi rezultati eksperimenta na
gradbišču predstavljeni znotraj podjetja. Tako so razpolagali z informacijami s katerimi v
drugačnih okoliščinah ne bi.

Ocenite svoje poznavanje BIM-a
13%
Poznam in uporabljam
BIM

47%

Poznam BIM

40%
Ne poznam in ne
uporabljam BIM

Slika 41: Ocena poznavanja BIM-a
Pri drugem vprašanju smo anketirance spraševali o razlogih zaradi katerih bi začeli
uporabljati BIM. Več kot 60 % anketirancev je odgovorilo, da bi BIM začeli uporabljati
zaradi prednosti, ki jih prinaša njegova uporaba. Ostali bi začeli uporabljati BIM zaradi
zahteve investitorja in ker BIM uporabljajo ostali deležniki pri projektih. Anketiranci se
torej močno zavedajo prednosti, ki jih prinaša uporaba BIM-a. Eden izmed anketirancev bi
se odločil za uporabo BIM-a samo zaradi tega, ker BIM uporablja konkurenčno podjetje.
Pri tretjem vprašanju so anketiranci odgovarjali na splošne trditve o BIM-u. Rezultati so
predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 12). Trditve smo ovrednotili, pri čemer prvo mesto
zaseda trditev, ki je za anketirance najbolj relevantna (z RII=0,888889). Vrstni red smo
določili glede na koeficient relevantnosti, katerega smo izračunali po enačbi (2).
Tabela 12: Vrednotenje trditev o BIM-u
Trditev
BIM je odgovor na težave v gradbeništvu
BIM pozitivno vpliva na produktivnost

RII

Razvrstitev

0,688889
0,566667

2
6
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Trditev
BIM prinaša največ prednosti investitorjem
S pomočjo BIM-a se strošek in čas graditve objektov zmanjšata
Tradicionalni procesi v gradbeništvu so dovolj dobri
BIM pozitivno vpliva na kreativnost v fazi projektiranja
BIM ni preveč kompleksen
BIM ni samo sopomenka za 3D CAD načrtovanje
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RII

Razvrstitev

0,666667
0,888889
0,422222
0,6
0,6
0,544444

3
1
8
4,5
4,5
7

Anketiranci so se zelo strinjali s trditvama, da se s pomočjo BIM-a strošek in čas graditve
objektov zmanjšata in da je BIM odgovor na težave v gradbeništvu, ki so povezane s
prekoračitvijo časa in stroškov. Anketiranci so si dokaj enotni tudi pri trditvi, da BIM
največ prednosti prinaša investitorjem. Temu pritrjujejo tudi številni drugi strokovnjaki
(Jones & Bernstein, 2012). Najmanj se anketiranci strinjajo s trditvijo, da so trenutni
tradicionalni procesi v gradbeništvu dovolj dobri. Zadnji rezultat ne preseneča, glede na to
v kakšnem stanju se trenutno nahaja gradbeništvo v Sloveniji. Mnogi so namreč mnenja,
da proces, v katerem ponudnik pridobi posel na podlagi najnižje ponudbe, ni pravilen.

SKLOP B: Nepredvideni dogodki na gradbišču
V sklopu B smo od anketirancev pridobivali povratne informacije o izvedenem
eksperimentu na gradbišču. Vprašanja so bila sledeča (PRILOGA A: ANKETNI
VPRAŠALNIK):
1. Ocenite vpliv nepredvidenega dogodka na definirane parametre, če ne uporabljamo
4D BIM-modela (1- majhen vpliv, 5- velik vpliv).
2. Ocenite, kako je lahko 4D BIM-model na gradbišču uporaben ob različnih
nepredvidenih dogodkih (1- neuporaben, 5 - zelo uporaben).
3. Ocenite vpliv uporabe 4D BIM-modela na podane parametre (1 – majhen vpliv, 5velik vpliv).
Pri prvem vprašanju smo anketirance spraševali kakšen vpliv imajo nepredvideni dogodki
(D1, D2, D3 in D4), ki so se zgodili v času eksperimenta, na definirane parametre (čas,
strošek, kvaliteta in varnost), če ne uporabljamo 4D BIM-modela. Rezultati so prikazani v
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spodnji tabeli (Tabela 13). Števila v tabeli predstavljajo izračunane povprečne vrednosti
porazdeljenih ocen s strani anketirancev.
Tabela 13: Vpliv parametrov na nepredvidene dogodke, če ne uporabljamo 4D BIMmodela
Oznaka dogodka
D1
D2
D3
D4

Nepredviden dogodek
Pozna dobava armature
Okvara na črpalki za beton
Nezadostno število železokrivcev
Prehitevanje/zamujanje terminskega
plana

Čas
4,416
4,375
4,458

Strošek
3,625
3,583
3,542

Kvaliteta
2,167
3
3

Varnost
1,708
1,75
2,25

3,75

3,292

2,708

2,167

Iz rezultatov razberemo, da imajo nepredvideni dogodki največji vpliv na čas in stroške. Ta
rezultati ni presenetljiv, kajti posledica vsakega nepredvidenega dogodka je bilo zamujanje
del, v enem primeru celo prehitevanje del. Stroški na drugi strani pa so tesno povezani s
časom, bodisi z zamujanjem, bodisi s prehitevanjem. Povečanje časa gradnje objekta
pomeni hkrati povečanje stroškov. Na drugi strani pa pomeni zmanjšanje časa gradnje
objekta zmanjšanje stroškov. Po mnenju anketirancev imajo nepredvideni dogodki
najmanjši vpliv na varnost na gradbišču.
Pri drugem vprašanju sklopa so anketiranci ocenjevali uporabnost 4D BIM-modela ob
nepredvidenih dogodkih. Rezultati so prikazani v tabeli (Tabela 14).
Tabela 14: Uporabnost 4D BIM-modela ob nepredvidenih dogodkih
Oznaka dogodka
D1
D2
D3
D4

Nepredviden dogodek
Pozna dobava armature
Okvara na črpalki za beton
Nezadostno število železokrivcev
Prehitevanje/zamujanje terminskega plana

RII
0,738462
0,507692
0,684615
0,830769

Razvrstitev
2
4
3
1

Anketiranci uporabnost 4D BIM-modela najbolj vidijo pri prehitevanju ali zamujanju
terminskega plana v primerjavi s planiranim terminskim planom. Najmanj se jim zdi BIMmodel relevanten pri dogodku okvare črpalke za beton in nezadostnemu številu
železokrivcev. Odgovori nam jasno pokažejo prednosti 4D BIM-modela. S pomočjo 3D- in
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4D-modela hitreje najdemo možnosti prilagoditve terminskega plana in s tem lahko
vplivamo na zmanjšanje stroškov pri zamujanju del.
Pri zadnjem vprašanju iz tega sklopa so anketiranci ocenjevali vpliv 4D BIM-modela na
definirane parametre. Rezultate smo prikazali v tabeli (Tabela 15). Največji vpliv ima
model na parameter čas in strošek, najmanj pa na kvaliteto in varnost.
Tabela 15: Vpliv 4D BIM-modela na definirane parametre
Definirani parametri
Čas
Strošek
Kvaliteta
Varnost

RII
Razvrstitev
0,827586
1
0,82069
2
0,689655
3
0,565517
4

SKLOP C: Prednosti, slabosti in ovire uporabe BIM-a
V sklopu C so anketiranci odgovarjali na vprašanjih o prednostih, slabosti in ovirah BIM-a.
Vprašanja so bila sledeča (PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK):
1. Podane izzive/prepreke pri implementaciji BIM-a v izvajalska gradbena podjetja
ocenite od 1 do 5 (1-najmanjši izziv, 5- največji izziv).
2. Naštete prednosti BIM-a ocenite glede na pomembnost (1- najmanj pomemben, 5najbolj pomemben).
3. Naštete razloge, zaradi katerih je implementacija BIM-a v podjetja počasna, ocenite
glede na pomembnost (1- najmanj pomemben, 5- najbolj pomemben).
4. V podjetju opravljam funkcijo
Vsa vprašanja v tem sklopu so imela podane trditve in odgovore, anketiranci pa so jih
morali oceniti na skali od 1 do 5. Na podlagi teh ocen smo nato za vsak odgovor izračunali
RII in odgovore rangirali od 1 do 11.
Pri prvem vprašanju sklopa je bila naloga anketirancev oceniti podane izzive in prepreke
od 1 do 5 (1- najmanjši izziv, 5- največji izziv). Rezultati ocen so prikazani v tabeli
(Tabela 16).
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Tabela 16: Ocena izzivov pri implementaciji BIM-a
Izziv/prepreka

RII

Stroški programske opreme
Stroški strojne opreme
Stroški zaradi zaposlitve novega kadra
Stroški za izobraževanje obstoječega kadra
Razvoj novega procesa znotraj podjetja

0,66
0,586667
0,693333
0,686667
0,826667

Razvrstitev
4
5
2
3
1

Rezultati anketnega vprašanja kažejo, da anketiranci vidijo večji izziv pri razvoju novega
procesa znotraj podjetja, kot pa pri stroških vpeljevanja BIM-a v podjetje. Tako so
anketiranci potrdili številna mnenja strokovnjakov, da je razvoj novega procesa, največji
izziv pri implementaciji. Anketiranci, uporabniki in potencialno bodoči uporabniki BIM-a,
se torej zavedajo glavnega izziva, ki se skriva v spreminjanju tradicionalnih postopkov in
procesov.
Pri drugem vprašanju iz sklopa C, smo anketirance spraševali katere prednosti BIM-a so
zanje najpomembnejši. Rezultati v tabeli (Tabela 17) kažejo, da je največja prednost BIMa v zmanjšanju napak pri projektih. Veliko prednost vidijo tudi v lažjem ugotavljanju
neskladij v načrtih pred gradnjo objekta. To nam sporoča, da je ena glavnih prednosti BIMa v programih s katerimi modeliramo BIM-modele (prednosti programov: sprememba na
modelu se samodejno izrazi na vseh risbah, popis količin neposredno iz modela,
centralizirano shranjevanje vseh podatkov o objektu, itd.). Ti programi prav tako
omogočajo številne analize (ugotavljanje neskladij v modelih, virtualna gradnja) s pomočjo
katerih se bistveno zmanjšajo napake pred gradnjo objekta.
Najmanj pomembne trditve za anketirance so tiste povezane z izboljšanjem varnosti in
marketingom.
Tabela 17: Pomembnost prednosti BIM-a
Prednosti BIM-a
Zmanjšanje napak pri projektih (risbe, tehnična poročila, popisi količin)
Tesnejše sodelovanje s projektanti, investitorji, podizvajalci,…
Zmanjšanje napak in popravil na objektih
Zmanjšanje stroškov gradnje
Zmanjšanje časa graditve objekta

RII
0,946667
0,853333
0,906667
0,833333
0,733333

Razvrstitev
1
7
4
9
13
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Prednosti BIM-a
Marketing
Hitra priprava stroškov v začetni fazi
Popis količin neposredno iz BIM-modela
Lažja priprava stroškov za različne variante projekta
Sprememba na modelu se samodejno odrazi na vseh risbah
Boljša vizualizacija objekta za boljše razumevanje le-tega
Centralizirano shranjevanje vseh podatkov in informacij o objektu
Izboljšanje varnosti na gradbišču
Lažje ugotavljanje neskladij v načrtih pred gradnjo objekta
Virtualna gradnja objekta (4D BIM-model)
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RII
0,706667
0,786667
0,873333
0,826667
0,92
0,846667
0,9
0,593333
0,926667
0,82

Razvrstitev
14
12
6
10
3
8
5
15
2
11

Zadnje vprašanje v anketnem vprašalniku nam podaja odgovor zakaj je implementacija
BIM-a v podjetja počasna (Tabela 18). Po mnenju anketirancev je največji razlog za to
neuporaba BIM-a s strani ostalih deležnikov pri projektih in nerazumevanje BIM-a v
vodstvu podjetja. Še enkrat več, je analiza odgovorov pokazala, da anketiranci stroškov
programske in strojne opreme ne vidijo kot glavni razlog za neuporabo BIM-a. Podobno
trditev smo potrdili že pri prvemu anketnem vprašanju v sklopu C. Najmanj pomemben
vzrok za počasno implementacijo, pa je po mnenju anketirancev nedorečeno lastništvo
BIM-modela.
Tabela 18: Razlogi za počasno implementacijo BIM-a v podjetja
Razlogi
Stroški programske / strojne opreme
Nerazumevanje BIM-a v vodstvu podjetja
Potreben čas za izobraževanje kadra
BIM pri manjših projektih ni ekonomsko upravičen
Pomanjkanje BIM-standardov in priročnikov
Nerazrešena in nedorečena pravna vprašanja
Neuporaba BIM-a s strani ostalih deležnikov
Ne-interoperabilnost med različno programsko opremo
Nedorečeno lastništvo BIM-modela

RII
0,633333
0,793333
0,693333
0,64
0,753333
0,573333
0,813333
0,666667
0,6

Razvrstitev
7
2
4
6
3
9
1
5
8
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4.3 VALIDACIJA HIPOTEZ S SPEARMANOVIM KOEFICIENTOM KORELACIJE
Na osnovi anketnega vprašalnika smo sestavili pet hipotez s katerimi smo želeli ugotoviti
vzročno posledične povezave med uporabo 4D BIM-pristopa in aktivnostmi v fazi gradnje
objekta.
Tabela 19: Prikaz hipotez
Oznaka

Hipoteza

H1

Ali večja/pogostejša uporaba virtualne gradnje zmanjša čas graditve objekta?

H2

Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k boljši vizualizaciji objekta za
boljše razumevanje le-tega?

H3

Ali izdelava in uporaba 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k lažjemu
ugotavljanju neskladij v načrtih pred gradnjo objekta?

H4

Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k boljšemu marketingu?

H5

Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k zmanjšanju napak in
popravil na objektih?

Spearmanov koeficient korelacije ali Spearmanov ρ (grška črka rho) koeficient je kazalec,
ki prikazuje neparametrsko statistično povezanost dveh spremenljivk (x in y). Koeficient,
ki je poimenovan po angleškem psihologu Charlesu Spearmanu, opiše kako dobro sta dve
spremenljivki povezani med seboj. Vrednost Spearmanovega koeficienta lahko zavzame
vrednost na intervalu od -1 do +1 pri čemer -1 pomeni popolno negativno povezanost, +1
pa popolno pozitivno povezanost dveh spremenljivk (Slika 42).

Slika 42: Pomen vrednosti Spearmanovega koeficienta korelacije
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Pred izračunom koeficienta je potrebno podatke pridobljene iz ankete razvrstiti v range. V
magistrski nalogi smo največji vrednosti spremenljivke pripisali rang 1, najmanjši
vrednosti spremenljivke pa rang n (n predstavlja število parov). V primerih, ko smo imeli
enake vrednosti spremenljivk, smo izračunali srednjo vrednost ranga. Torej, če sta
vrednosti spremenljivk enaki, njuna pripadajoča ranga povprečimo, na primer (2+3)/2=2,5.
Spearmanov koeficient se izračuna po dveh formulah in sicer glede na vrednosti rangov:
a) Vse vrednosti rangov so različne
b) Vrednosti rangov se ponovijo

Za primer a) se formula glasi:
𝜌 =1−

6 ∙ ∑ 𝑑𝑖2
𝑛 ∙ (𝑛2 − 1)

kjer je:
𝑑𝑖 – razlika rangov i-tega para
𝑛 – število parov

Za primer b) se formula glasi:
𝜌=

∑𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
̅̅̅2
√∑𝑖(𝑥𝑖 − ̅̅̅
𝑥)2 ∙ ∑𝑖(𝑦𝑖 − 𝑦)

kjer je:
𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 – vrednost ranga i-tega para
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4.3.1 Izračun Spearmanovega koeficienta korelacije za hipoteze

V nadaljevanju bomo predstavili postopek izračuna Spearmanovega koeficienta. Izračun
koeficienta nam bo služil za ovrednotenje naše prve trditve (1H) in sicer ali uporaba 4D
BIM-modela (virtualna gradnja) vpliva na zmanjšanje časa graditve objekta. Pri izračunu
smo upoštevali rezultate vseh tridesetih anketirancev (N=30).
V našem primeru je spremenljivka x neodvisna in predstavlja oceno prednosti BIM-a pri
drugem vprašanju anketnega vprašalnika v sklopu C: Virtualna gradnja objekta (4D BIMmodel).
N (št. anket)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

3

3

5

5

5

4

4

5

3

4

4

5

4

3

5

N (št. anket)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

X

2

5

3

5

4

4

3

3

5

4

5

4

5

5

4

6
7
8
9
10
11
4
4
5
3
4
4
17,5 17,5 6,5 26 17,5 17,5

12
5
6,5

13 14
4
3
17,5 26

15
5
6,5

27
4
17,5

28
5
6,5

Spremenljivkam x smo dodelili range:
i
X
Rang (𝒙𝒊 )
i
X
Rang (𝒙𝒊 )

1
3
26

2
3
4
3
5
5
26 6,5 6,5

5
5
6,5

16 17 18 19 20
21
2
5
3
5
4
4
17,5 6,5 26 6,5 17,5 17,5

22
3
26

23 24 25
3
5
4
26 6,5 17,5

26
5
6,5

29 30
5
4
6,5 17,5

Naslednji korak je bil izračun srednje vrednosti in izračun standardnega odklona rangov:
𝑛

1
𝑥̅ = ∙ ∑ 𝑥𝑖 = 15,5
𝑛
𝑖=1

Srednja vrednost

Standardni odklon

∑𝑛𝑖=1(𝑥1 − 𝑥̅ )2
√
𝑠𝑥 =
= 8,292082
𝑛−1
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Sledilo je odštevanje rangov in srednjih vrednosti:
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

X

3

3

5

5

5

4

4

5

3

4

4

5

4

3

5

6,5 17,5

Rang (𝒙𝒊 )

26

26

6,5

6,5

17,5

6,5

26

17,5

17,5

6,5

17,5

26

6,5

10,5

10,5

-9

-9

-9

2

2

-9

10,5

2

2

-9

2

10,5

-9

i

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

X

2

5

3

5

4

4

3

3

5

4

5

4

5

5

4

Rang (𝒙𝒊 )

17,5

6,5

26

6,5

17,5 17,5

26

26

6,5

17,5

6,5

17,5

6,5

6,5

17,5

̅)
(𝒙𝒊 − 𝒙

14,5

-9

10,5

-9

10,5

10,5

-9

2

-9

2

-9

-9

2

̅)
(𝒙𝒊 − 𝒙

2

2

Postopek smo ponovili pri odvisni spremenljivki y. Spremenljivko y so v našem primeru
predstavljale vrednosti ocen prednosti BIM-a pri drugem vprašanju sklopa C: Zmanjšanje
časa graditve objekta.
N (št. anket)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Y

3

3

5

4

5

3

3

4

4

4

4

5

5

4

3

N (št. anket)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Y

2

3

4

3

2

4

3

5

2

3

4

2

5

5

4

Spremenljivkam x smo dodelili range:
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Y

3

3

5

4

5

3

3

4

4

4

4

5

5

4

3

Rang (𝒚𝒊 )

22

22

4

12,5

4

22

22

12,5

12,5

12,5

12,5

4

4

12,5

22

i

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Y

2

3

4

3

2

4

3

5

2

3

4

2

5

5

4

28,5

22

12,5

22

28,5

12,5

22

4

28,5

22

12,5

28,5

4

4

12,5

Rang (𝒚𝒊 )

Naslednji korak je bil izračun srednje vrednosti in izračun standardnega odklona rangov:
𝑛

1
𝑥̅ = ∙ ∑ 𝑦𝑖 = 15,5
𝑛
𝑖=1

Srednja vrednost

Standardni odklon

∑𝑛 (𝑦1 − 𝑦̅)2
𝑠𝑦 = √ 𝑖=1
= 8,452708
𝑛−1
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Sledilo je odštevanje rangov in srednjih vrednosti:
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Y

3

3

5

4

5

3

3

4

4

4

4

5

5

4

3

Rang (𝒚𝒊 )

22

22

4

12,5

4

22

22

12,5

12,5

12,5

12,5

4

4

12,5

22

̅)
(𝒚𝒊 − 𝒚

6,5

6,5

-11,5

-3

-11,5

6,5

6,5

-3

-3

-3

-3

-11,5

-11,5

-3

6,5

i

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Y

2

3

4

3

2

4

3

5

2

3

4

2

5

5

4

Rang (𝒚𝒊 )

28,5

22

12,5

22

28,5

12,5

22

4

28,5

22

12,5

28,5

4

4

12,5

̅)
(𝒚𝒊 − 𝒚

13

6,5

-3

6,5

13

-3

6,5

-11,5

13

6,5

-3

13

-11,5

-11,5

-3

V naslednjem koraku smo pomnožili razlike rangov in srednjih vrednosti za x in y
spremenljivko.
i
̅) ∙ (𝒚𝒊 − 𝒚
̅)
(𝒙𝒊 − 𝒙
i
̅) ∙ (𝒚𝒊 − 𝒚
̅)
(𝒙𝒊 − 𝒙

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

68,25

68,25

103,5

27

103,5

13

13

27

-31,5

-6

-6

103,5

-23

-31,5

-58,5

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

188,5

-58,5

-31,5

-58,5

26

-6

68,25

-120,75

-117

13

27

26

103,5

103,5

6

Sledil je izračun vsote zmnožkov:

Vsota zmnožkov

∑ ((𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) ∙ (𝑦𝑖 − 𝑦̅)) = 528
𝑖

Na koncu je sledil izračun Spearmanovega koeficienta:
𝛒 koeficient

∑𝑖((𝑥𝑖 −𝑥̅ )∙(𝑦𝑖 −𝑦̅))
𝑛−1

𝑠𝑥 ∙ 𝑠𝑦

= 𝟎, 𝟐𝟓𝟗𝟕𝟔𝟑

Na podlagi izračunanega Spearmanovega koeficienta lahko ugotovimo zmerno povezavo
med dvema spremenljivkama. V našem primeru tako lahko potrdimo trditev, da pogostejša
uporaba 4D BIM-modela zmanjša čas graditve objektov.
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4.3.2 Ročna kontrola izračuna Spearmanovega koeficienta korelacije

Z vstavljanjem vrednosti rangov v enačbo (4) smo preverili postopek izračuna
Spearmanovega koeficienta v prejšnjem poglavju. Rezultat se popolnoma ujema.
𝜌=

∑𝑖(𝑥𝑖 −𝑥̅ )∙(𝑦𝑖 −𝑦̅)
̅̅̅2 ∙∑𝑖(𝑦𝑖 −𝑦)
̅̅̅2
√∑𝑖(𝑥𝑖 −𝑥)

=

((26−15,5)∙(22−15,5))+((26−15,5)∙(22−15,5))+((6,5−15,5)∙(4−15,5))+((6,5−15,5)∙(12,5−15,5))+
√((26−15,5)2 +(26−15,5)2 +(6,5−15,5)2 +(6,5−15,5)2 +(6,5−15,5)2 +(17,5−15,5)2 +(17,5−15,5)2 +(6,5−15,5)2 +
((6,5−15,5)∙(4−15,5))+((17,5−15,5)∙(22−15,5))+((17,5−15,5)∙(22−15,5))+((6,5−15,5)∙(12,5−15,5))+
√((26−15,5)2 +(17,5−15,5)2 +(17,5−15,5)2 )∙((6,5−15,5)2 +(17,5−15,5)2 +(26−15,5)2 +(6,5−15,5)2 +(30−15,5)2 +
((26−15,5)∙(12,5−15,5))+((17,5−15,5)∙(22−15,5))+((17,5−15,5)∙(22−15,5))+((6,5−15,5)∙(4−15,5))+
√((6,5−15,5)2 +(26−15,5)2 +(6,5−15,5)2 +(17,5−15,5)2 +(17,5−15,5)2 +(26−15,5)2 +(26−15,5)2 +(6,5−15,5)2 +
((17,5 − 15,5) ∙ (4 − 15,5)) + ((26 − 15,5) ∙ (12,5 − 15,5)) + ((6,5 − 15,5) ∙ (22 − 15,5)) + ((30 − 15,5) ∙ (28,5 − 15,5)) +
√((17,5 − 15,5)2 + (6,5 − 15,5)2 + (17,5 − 15,5)2 + (6,5 − 15,5)2 + (6,5 − 15,5)2 + (17,5 − 15,5)2 ) ∗ ((22 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 +
((6,5 − 15,5) ∙ (22 − 15,5)) + ((26 − 15,5) ∙ (12,5 − 15,5)) + ((6,5 − 15,5) ∙ (22 − 15,5)) + ((17,5 − 15,5) ∙ (22 − 15,5)) +
√((4 − 15,5)2 + (12,5 − 15,5)2 + (4 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (12,5 − 15,5)2 + (12,5 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 +
((17,5 − 15,5) ∙ (12,5 − 15,5)) + ((26 − 15,5) ∙ (22 − 15,5)) + ((26 − 15,5) ∙ (4 − 15,5)) + ((6,5 − 15,5) ∙ (28,5 − 15,5)) +
√((12,5 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (4 − 15,5)2 + (4 − 15,5)2 + (12,5 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (28,5 − 15,5)2 +
((17,5 − 15,5) ∙ (22 − 15,5)) + ((6,5 − 15,5) ∙ (12,5 − 15,5)) + ((17,5 − 15,5) ∙ (22 − 15,5)) + ((6,5 − 15,5) ∙ (4 − 15,5)) +
√((22 − 15,5)2 + (12,5 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (4 − 15,5)2 + (28,55 − 15,5)2 + (22 − 15,5)2 + (12,5 − 15,5)2 +
((6,5 − 15,5) ∙ (4 − 15,5)) + ((17,5 − 15,5) ∙ (12,5 − 15,5))
√((22 − 15,5)2 + (4 − 15,5)2 + (4 − 15,5)2 + (12,5 − 15,5)2

= 𝟎, 𝟐𝟓𝟗𝟕𝟔𝟑

Spearmanov koeficient smo preračunali še s pomočjo funkcije CORREL v programu
Microsoft Excel. Rezultati so se popolnoma ujemali z rezultati postopka izračuna v
poglavju 4.3.1..
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4.3.3 Analiza preostalih hipotez

Po enakem postopku kot v poglavju 4.3.1 smo izračunali Spearmanove koeficiente tudi za
preostale hipoteze. Dobljeni rezultati so predstavljeni v tabeli (Tabela 20).

Tabela 20: Izračunani Spearmanovi koeficienti
Hipoteza

ρ koeficient

X:

Ali izdelava 4D BIM-modela

0,513861

Virtualna gradnja objekta (4D BIM-model)

(virtualna gradnja) prispeva k

Y:

boljši vizualizaciji objekta za

Oznaka
H2

Spremenljivki

Boljša vizualizacija objekta za boljše boljše razumevanje le-tega?
razumevanje le-tega
H3

X:

Ali izdelava in uporaba 4D BIM-

Virtualna gradnja objekta (4D BIM-model)

modela

(virtualna

gradnja)

Y:

prispeva

k

lažjemu

0,309635

Lažje ugotavljanje neskladij v načrtih pred ugotavljanju neskladij v načrtih

H4

gradnjo objekta

pred gradnjo objekta?

X:

Ali izdelava 4D BIM-modela

Virtualna gradnja objekta (4D BIM-model)

(virtualna gradnja) prispeva k

Y:

boljšemu marketingu?

0,201965

Marketing

H5

X:

Ali izdelava 4D BIM-modela

Virtualna gradnja objekta (4D BIM-model)

(virtualna gradnja) prispeva k

Y:

zmanjšanju napak in popravil

Zmanjšanje napak in popravil na objektih

na objektih?

0,24959
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Na podlagi izračunanih Spearmanovih koeficientov pri H3 in H5 ugotovimo zmerno
povezanost med spremenljivkama. Iz tega sklepamo, da ima izdelava 4D BIM-modela
pozitiven vpliv na zmanjšanje napak med samo gradnjo in predhodnim odkrivanjem
neskladij v načrtih. Najmanj ujemanja opazimo med izdelavo 4D BIM-modela in
marketingom (H4). Največjo povezanost med spremenljivkama (zmerno do močno)
dobimo pri hipotezi H2. Anketiranci so torej mnenja, da pogostejša uporaba virtualne
gradnje objekta prispeva k boljšemu razumevanju le-tega. Virtualni prikaz same gradnje
objekta nam pomaga pri razumevanju faz gradenj na objektu. S tem postanemo
učinkovitejši in hitrejši pri predhodnem in trenutnem odpravljanju posledic nepredvidenih
dogodkov.
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H2 ; 0,513861

0,6
0,5

H3; 0,309635

ρ koeficient

0,4

H1; 0,259763
0,3

H4; 0,201965

H5; 0,24959

0,2
0,1
0
H1 Ali večja/pogostejša uporaba virtualne gradnje zmanjša čas graditve objekta?
H2 Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k boljši vizualizaciji objekta za boljše
razumevanje le-tega?
H3 Ali izdelava in uporaba 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k lažjemu ugotavljanju
neskladij v načrtih pred gradnjo objekta?
H4 Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k boljšemu marketingu?
H5 Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k zmanjšanju napak in popravil na
objektih?

Slika 43: Prikaz vrednosti ρ koeficienta

S Spearmanovim koeficientom korelacije smo torej iskali jakost posamezne povezave med
spremenljivkami. Grafično so rezultati za vseh pet hipotez prikazani na Slika 43. Zaradi
majhnosti vzorca (N=30) smo opravili sklepanje na podlagi malih vzorcev. Na podlagi
tabele (PRILOGA B: SPEARMANOV KOEFICIENT KORELACIJE) lahko z manj kot
5% in tudi z manj kot 1% zavrnemo ničelno hipotezo, da izdelava 4D BIM-modela ne
prispeva k boljši vizualizaciji objekta za boljše razumevanje le-tega.
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5 ZAKLJUČEK
5.1 UGOTOVITVE
Za splošno izboljšanje stanja slovenskega gradbeništva, se bo v sedanjosti in prihodnosti
potrebno opreti na napredne koncepte in tehnologije. Samo vztrajanje na tradicionalnih
pristopih bo gradbeništvo pahnilo v še večji zaostanek za preostalimi industrijami.
Eksperiment na gradbišču nam je podal zanimive ugotovitve in potrdil številne prednosti
uporabe 4D BIM-modelov v fazi gradnje objekta. Kljub relativno kratkemu času
spremljanja gradnje podvoza (10 dni) smo s pomočjo modela zaznali štiri nepredvidene
dogodke:
D1: Pozna doba armature
D2: Okvara na črpalki za beton
D3: Nezadostno število železokrivcev
D4: Prehitevanje predvidenega terminskega plana
Ugotovili smo, da s pomočjo 4D BIM-modela, lahko že vnaprej predvidimo posledice
nepredvidenih dogodkov in jih s tem omilimo. Pri tem ne povzročimo podaljšanja gradnje
niti morebitnega povečanja stroškov gradnje. Izdelani 4D BIM -model je omogočal
spremljavo planiranega in dejanskega poteka gradnje.
Z anketnim vprašalnikom smo preverili poznavanje BIM-a (informacijskega modeliranja
gradbenih objektov) v Sloveniji. Vzorec je obsegal zaposlene podjetja Pomgrad d.d. in
člane združenja siBIM. Glavna ugotovitev je, da anketiranci v BIM-u vidijo orodje, s
katerim se lahko čas in stroški gradnje bistveno zmanjšajo. S tem smo potrdili eno glavnih
prednosti BIM-a, ki jo navajajo številni strokovnjaki iz gradbenega področja. Spodbudna je
tudi ugotovitev, da za anketirance stroški niso glavna ovira, pri implementaciji BIM-a v
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podjetju. Z analizo rezultatov anketnega vprašalnika smo ugotovili, da anketiranci
prepoznavajo prednosti BIM-a, kar je pomembno dejstvo pri še večji uporabi
informacijskega modeliranja v slovenskem gradbenem sektorju.
Rezultate anketnega vprašalnika smo uporabili za preverjanje hipotez:
H1: Ali večja/pogostejša uporaba virtualne gradnje zmanjša čas graditve objekta?
H2: Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k boljši vizualizaciji objekta
za boljše razumevanje le-tega?
H3: Ali izdelava in uporaba 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k lažjemu
ugotavljanju neskladij v načrtih pred gradnjo objekta?
H4: Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k boljšemu marketingu?
H5: Ali izdelava 4D BIM-modela (virtualna gradnja) prispeva k zmanjšanju napak in
popravil na objektih?
Hipoteze smo preverjali z uporabo Spearmanovega koeficienta korelacije pri čemer smo
uporabili pravila majhnih vzorcev (n=30). Hipoteze smo tvorili iz različnih trditev (x in y
spremenljivka) iz anketnega vprašalnika. Nato smo preverili povezanost teh spremenljivk.
Najmočnejšo povezavo med spremenljivkama smo ugotovili pri drugi hipotezi (H2) in s
tem potrdili močno povezavo med uporabo 4D BIM-modela in boljšo vizualizacijo objekta
za boljše razumevanje le-tega.

5.2 PRILOŽNOSTI IN IZZIVI
Eksperiment na gradbišču nam je kljub svoji časovni omejenosti in omejenosti pri stopnji
razvoja modela podal številne prednosti informacijskega modeliranja. S tem smo morda
naredili majhen korak k še večji uporabi BIM-a v slovenskih gradbenih podjetjih. Izdelava
BIM-modelov večje stopnje razvoja pred samim pričetkom gradnje in spremljanje celotne
gradnje objekta je zagotovo nekaj kar predstavlja izziv za prihodnost. Šele s takim
pristopom bomo odkrili pravo vrednost BIM-tehnologij. Nedvomno je rešitev za slovensko
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gradbeništvo v večji uporabi naprednih konceptov in pristopov in k temu je potrebno
strmeti na vseh ravneh.
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7 PRILOGE
7.1 PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK
Anketni vprašalnik magistrskega dela »Razvoj metodologije za uporabo 4D BIM med
gradnjo zahtevnega infrastrukturnega objekta«.
Prosimo, da spodnja vprašanja preberete in nanje premišljeno odgovorite. Odgovori bodo
služili pri nadaljnjem delu v okviru magistrske naloge.
Vito Žalig
Gradbeništvo BMAG, Gradbene konstrukcije
Datum anketiranja: 22.3.2016

SKLOP A (Splošno)
1. Kakšno je vaše poznavanje BIM-a?
Poznam in uporabljam BIM.
Poznam BIM.
Ne poznam in ne uporabljam BIM-a.

2. Označite razloge zaradi katerih bi začeli uporabljati BIM?
Zahteva investitorja.
Zaradi prednosti, ki jih prinaša uporaba BIM-a.
BIM uporablja konkurenca.
BIM uporabljajo ostali deležniki pri projektih.
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3. Ovrednotite spodnje trditve.
Zelo se Deloma se Se
strinjam strinjam

ne

strinjam

BIM je odgovor na težave v gradbeništvu.
BIM negativno vpliva na produktivnost.
BIM prinaša največ prednosti investitorjem.
S pomočjo BIM-a se strošek in čas graditve
objektov zmanjšata.
Tradicionalni procesi v gradbeništvu so dovolj
dobri.
Negativen vpliv BIM-a na kreativnost v fazi
projektiranja.
BIM je preveč kompleksen.
BIM

je

samo

sopomenka

za

3D

CAD

načrtovanje.

SKLOP B (Gradbišče)
1. Ocenite vpliv nepredvidenega dogodka na definirane parametre, če ne uporabljamo
4D BIM-modela (1- majhen vpliv, 5- velik vpliv).
Čas
Pozna dobava armature.
Okvara na črpalki za beton.
Nezadostno število železokrivcev.
Prehitevanje planiranega terminskega
plana.

Strošek

Kvaliteta Varnost
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2. Ocenite, kako je lahko 4D BIM-model na gradbišču uporaben ob različnih
nepredvidenih dogodkih (1- neuporaben, 5 - zelo uporaben).
1

2

3

4

5

Pozna dobava armature.
Okvara na črpalki za beton.
Nezadostno število železokrivcev.
Prehitevanje planiranega terminskega plana.

3. Ocenite vpliv uporabe 4D BIM-modela na podane parametre (1 – majhen vpliv, 5velik vpliv).
1
Čas
Strošek
Kvaliteta
Varnost

2

3

4

5
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SKLOP C (BIM)
1. Podane izzive/prepreke pri implementaciji BIM-a v izvajalska gradbena podjetja
ocenite od 1 do 5 (1-najmanjši izziv, 5- največji izziv).
1

2

3

4

5

Stroški programske opreme.
Stroški strojne opreme.
Stroški zaradi zaposlitve novega kadra.
Stroški za izobraževanje obstoječega
kadra.
Razvoj novega procesa znotraj podjetja.

2. Naštete prednosti BIM-a ocenite glede na pomembnost (1- najmanj pomemben, 5najbolj pomemben).
1 2 3
Zmanjšanje napak pri projektih (risbe, tehnična poročila, popisi
količin).
Tesnejše sodelovanje s projektanti, investitorji, podizvajalci, itd.
Zmanjšanje napak in popravil na objektih.
Zmanjšanje stroškov gradnje.
Zmanjšanje časa graditve objekta.
Marketing
Hitra priprava stroškov v začetni fazi.
Popis količin neposredno iz BIM-modela.
Lažja priprava stroškov za različne variante projekta.
Sprememba na modelu se samodejno odrazi na vseh risbah.
Boljša vizualizacija objekta za boljše razumevanje le-tega.
Centralizirano shranjevanje vseh podatkov in informacij o
objektu.
Izboljšanje varnosti na gradbišču.
Lažje ugotavljanje neskladij v načrtih pred gradnjo objekta.
Virtualna gradnja objekta (4D BIM-model).

4 5
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3. Naštete razloge, zaradi katerih je implementacija BIM-a v podjetja počasna,
ocenite glede na pomembnost (1- najmanj pomemben, 5- najbolj pomemben).
1
Stroški programske / strojne opreme.
Nerazumevanje BIM-a v vodstvu podjetja.
Potreben čas za izobraževanje kadra.
BIM pri manjših projektih ni ekonomsko upravičen.
Pomanjkanje BIM-standardov in priročnikov.
Nerazrešena in nedorečena pravna vprašanja.
Neuporaba BIM-a s strani ostalih deležnikov .
Interoperabilnost med različno programsko opremo.
Nedorečeno lastništvo BIM-modela.

4. V podjetju opravljam funkcijo:

2

3

4

5
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