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Leveranser fra modell
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12 km hovedløp fordelt på to løp

7 km rampetunneler fordelt på fire løp

Trafikverket er byggherre

AF gruppen er entreprenør

Norconsult rådgiver

NOAB og NOAS

Förbifart Stockholm 
FSE305
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Hva ønsker Trafikverket seg?

Fagmodeller og tegninger

Hva ønsker AF Gruppen seg?

Digitale løsninger basert på erfaringer fra Norge

Så mye som mulig fiks ferdig til å ta i bruk

Vi løser oppgaven etter byggherren- og kundens ønsker

Våre elementmodeller løser

Innhenting av priser

Elementproduksjon

Stikning

Kontroller

Kundemål - Prosjektmål
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Hvordan modellere 19km x 2 med veggelementer 

og tilhørende objekter på en effektiv måte?

Utfordring
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Hvordan gjøre dette på en måte som gir 

verdi/merverdi for produksjonen?

Svaret på utfordringen? Her må det 

programmeres.



Revit family

Parametriske enkeltobjekter importert til Revit

Dynamo for Revit

Visuelt programmeringsverktøy

Basert på VIPS-fil og linje for normalprofil

VIPS importeres som SAT

Normalprofil importeres som punkter og linje genereres

Pythonkode beregner tilpasningselementer

Resultat

Utplassering av veggelementer
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Stikningsdata

Leveres som .kof filer 

Hvordan gjenbruke modellen til fordel for produksjonen?
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Elementnummerering

Leveres som .ifc filer

Elementbredder

Leveres som Excel-tabell og i .ifc



Utvikling av script ca. to uker til sammen

Kan modellere alle 12557 veggelementer og bolter på ei arbeidsuke

Det vil si ca. 90 000 objekter på ei uke

Vanskelig å si noe om manuell utsetting

…men tviler på at modellene hadde vært ferdig nå

Modellene ville blitt veldig unøyaktige

Målinger
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Ja! …med annet script

Vi effektiviserer for oss og for dere…

Fungerer det i norske tunneler?
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.sos…
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Every day we improve everyday life


