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udeležencev, sodelovanje in interdisciplinarno delo, da bi lahko zadovoljili funkcionalne, tehnične,
ekonomske in okoljske zahteve. Integralno načrtovanje, informacijska komunikacijska tehnologija in
standardizacija so ključnega pomena za obvladovanje kompleksnosti projektov in znanj projektnih ekip.
Integrirani pristop in uporaba informacijskih orodij sta prikazana na konkretnem primeru proizvodnoposlovnega objekta, v okviru katerega smo izdelali: načrt izvedbe BIM, modele in sumacije ter analizo
izbranih trajnostnih vidikov. Za izdelavo načrta izvedbe BIM pristopa smo uporabili LOD Planner. V
načrtu izvedbe BIM so opisane podrobnosti izvedbe in pravila pristopa BIM. Skladno z načrtom izvedbe
BIM smo izdelali tudi 3D, 4D, 5D BIM model ter prikazali modele uporabe. Pri izdelavi modelov smo
uporabili naslednja orodja: ArchiCAD, Navisworks in CostX.
Analiza na osnovi modelov vključuje izbrane vidike trajnostne gradnje ter analizo dnevne svetlobe. Za
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1
1.1

1

UVOD
Opis problema

Gradbeništvo sodi med najpomembnejše panoge in bistveno vpliva na gospodarsko rast. Gradbeni
projekti so kompleksni, interdisciplinarni in ciljno usmerjeni investicijski procesi. Za izvedbo in
dolgotrajno uporabo gradbenih objektov je potrebno veliko sredstev. Ker z gradbenimi objekti
posegamo v naravo, je izjemno pomemben učinkovit strokovni in družbeni nadzor nad gradbenimi
posegi. Slabo zasnovani, izvedeni, vodeni in upravljani gradbeni projekti dolgoročno vplivajo na
kakovost razvoja celotne družbe ter zahtevajo dodatna sredstva za vzdrževanje, obnovo in uporabo [6].
Investicijski proces definiramo kot uresničevanje investicije, ki zajema vse aktivnosti od ideje do
normalne uporabe objektov. Projekt je ciljno usmerjen. Cilj je doseganje načrtovanih učinkov.
Investicijski proces je časovno omejen in ima svoj proračun, zato morajo stroški ostati znotraj planiranih
sredstev, določena pa je tudi kakovost. Udeleženci v investicijskem procesu so naslednji: investitor –
naročnik, projektant, revident, izvajalec in nadzornik. Udeleženci vseh strok v investicijskem procesu
so odgovorni za ekonomsko učinkovitost svojega dela in s tem tudi celotnega investicijskega procesa.
Osnovne faze investicijskega procesa so: faza načrtovanja (prehodna faza, investicijska dokumentacija,
izdelava projektne dokumentacije), faza izvedbe in faza obratovanja investicije Planirani učinki
investicij so cilji projektov, katere se dosega s projektnim vodenjem oz. projektnim menedžmentom [3].
V okvirju magistrskega dela se bomo usmerili k transparentnem vodenju investicijskih procesov, zato
je pomembno izpostaviti definicijo transparentnosti in definicijo investitorja oz. naročnika v
investicijskem procesu.
Pojem transparentnost predstavlja pregledno, razvidno, javno oz. ne skrito delovanje nekega organa,
organizacije, pravne ali fizične osebe. V odnosih z javnostmi je transparentnost ključnega pomena v
odnosu med organizacijo, podjetjem, posameznikom ali institucijo ter javnostmi in mediji. V najširšem
pomenu je tovrstna transparentnost odprtost pri delovanju in komuniciranju, ki všteva predvsem
odgovornost pošiljatelja za posredovana sporočila prejemniku, pravočasnost, zanesljivost, dostopnost
in točnost informacij ter spoštovanje etičnih kodeksov in predpisov (zakonodaje in internih pravil).
Organizacija, podjetje ali institucija, pravna ali fizična oseba, ki si prizadeva za krepitev zaupanja in
ohranjanje ugleda svojih storitev ali izdelkov, bo stremela k transparentnosti na vseh ravneh svojega
delovanja in poslovanja [32].
Investitor je udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali
prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam [33].
Investitor je oseba, ki financira gradbeni objekt, predstavi svoje želje in zahteve. Investitor sklene
pogodbo za projektiranje, projektni menedžment ter izvedbo. Projektni menedžment predstavlja
vodenje, koordinacijo projekta ter zastopanje investitorja. Pogodba za izvedbo je lahko sklenjena z enim
glavnim izvajalcem ali z več izvajalci. Pogodba je lahko sklenjena z glavnim izvajalcem na način ključ
v roke ali po obračunu dejanskih količin.
Investitor od projektantov pričakuje naslednje: strokovnost, natančno definirano projektno nalogo,
medsebojno sodelovanje vseh strok oz. udeležencev pri projektiranju ter kvalitetno izdelano projektno
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dokumentacijo. Projektni menedžment investitorja koordinira in zastopa v investicijskem procesu.
Investitorju pripravi finančno analizo projekta, študije izvedljivosti gradnje, terminske plane, prikaže
tok denarja skozi celotno gradbeno investicijo, vodi fazo razpisa in zastopa investitorja pri pogajanjih.
Pri izbiri izvajalca ima največji vpliv znesek končne ponudbe, toda poleg tega investitor zahteva še
kvaliteto izvedbe, tehnično sposobnost izvajalca ter upoštevanje pogodbenih terminskih planov.
Kvaliteto izvedbe, strokovnost in doslednost investitor zahteva tudi od gradbenega nadzora.
Za izpolnjevanje investitorjevih pričakovanj in medsebojno sodelovanje vseh udeležencev pri projektu
imamo danes na voljo BIM tehnologijo, ki nam omogoča interdisciplinarno delo strokovnega
projektnega tima in investitorja. BIM tehnologija nam omogoča izdelovanje digitalnih 3D modelov
stavb, katere lahko nadgrajujmo še z dodatnimi dimenzijami kot sta čas in strošek. 4D BIM je model,
kjer je četrta dimenzija čas in so elementi v modelu povezani s terminskim planom. 5D BIM model pa
ima dodatno še peto dimenzijo, ki je povezana s stroški izvedbe elementov in kalkulacijami stroškov
nabave materiala, delovne sile in porabe sredstev.
Iz analiz porabe sredstev in časa v gradbeništvu [2] je razvidno, da 70 % projektov preseže predvidene
časovne roke, kar posledično privede do velikih denarnih izgub. 72 % projektov preseže predvidene
stroške.
Izvedene ankete v ZDA so pokazale, da več kot polovica anketiranih investitorjev pri oceni projektantov
in izvajalcev na prvo mesto postavlja dobro komunikacijo pred tehnično dovršenostjo in upoštevanjem
rokov [5].
Z vsako izgradnjo gradbenega objekta vplivamo na okolje. Gradbena industrija tekom gradnje
predstavlja 40 % celotne svetovne porabe vseh materialov in surovin. Med gradnjo in uporabo gradbenih
objektov se potroši približno 40 % celotne proizvedene energije in naravnih virov v svetu.
Gradbeni odpadki po končanih življenjskih ciklusih objektov predstavljajo 40 % delež vseh odpadkov
na svetu [22].
Študije so pokazale, da stanovanjske in nestanovanjske stavbe porabijo 38 % celotne energije, industrija
33 % ter promet 28 % (grafikon 1) [7]. Posledično so tudi emisije ogljikovega dioksida izjemno velike,
ki jih povzročajo ti sektorji, zato se zaredi izjemnih povišanj koncentracij toplogrednih plinov danes
soočamo z izrazitimi klimatskimi spremembami.
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Grafikon 1: Prikaz porabe energije ZDA [7]

V magistrskem delu je predstavljeno še integralno načrtovanje na primeru industrijskih oz. proizvodno
- skladiščno poslovnih stavb. Projektiranje industrijskih stavb je izjemno kompleksna naloga, kjer je
pomembno medsebojno sodelovanje vseh strok, da bi se zadostile investitorjeve zahteve pri takšnih
objektih.
Primarna zahteva investitorjev proizvodno – skladiščno poslovnih objektov sta funkcionalnost in
ekonomičnost med gradnjo in uporabo objekta. Na začetku projektiranja je izjemno pomembna dobro
definirana projektna naloga, ki bo definirala tehnološki proces obravnavanega objekta in zajemala vse
funkcionalne sklope, zahtevane s strani investitorja.
Pri projektiranju takšnega objekta je poleg funkcionalnosti in ekonomičnosti potrebno upoštevati tudi
trajnostne vidike gradnje. Znotraj takšnega objekta se nahajajo uporabniki, katerim moramo zagotoviti
toplotno ugodje, zadostno osvetlitev, kakovosten zrak ter zaščito pred hrupom. Ob samih tehnoloških
procesih v objektu, velikih količinah uporabljenega materiala in energije, potrebnih za izgradnjo,
uporabo in porušitev moramo vedno misliti na okolje.
1.2

Namen dela in cilj naloge

Namen magistrskega dela je preučiti uporabo informacijskega modela za transparentno vodenje
investicijskih procesov skladno z zahtevami naročnika. S tem namenom so v magistrski nalogi v
teoretičnem delu opisani pojmi BIM, integralno načrtovanje ter trajnostni vidiki. Preučen je tudi primer
celostne zasnove proizvodno-skladiščno poslovnega objekta, ki je dober primer trajnostne gradnje v
industriji. Prikazane so prednosti uporabe pristopov BIM pri načrtovanju industrijskih objektov.
V drugem delu je prikazana uporaba pristopa BIM na primeru proizvodno – skladiščno poslovnega
objekta pri stroškovni, časovni in trajnostni analizi. Na začetku je definiran načrt za izvedbo pristopa
BIM s pomočjo spletnega orodja LOD Planner, ki opisuje podrobnosti izvedbe BIM. Izdelan je 3D
model, ki je nadgrajen s časovno in stroškovno komponento (4D in 5D BIM model).
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V okvirju trajnostne gradnje je analizirana poraba energije, dnevna svetloba ter tri variante izvedbe
zunanjega netransparentnega stavbnega ovoja z okoljskega in stroškovnega vidika. Na koncu je še
teoretično predstavljena uporaba BIM po izgradnji za namene vzdrževanja, sanacij in rekonstrukcij
objekta. V praktičnem delu naloge so uporabljena različna programska orodja (ArchiCAD, Navisworks,
CostX).
Cilji magistrske naloge so:
I.
preučitev pomena in uporabe BIM,
II.
preučitev pomena integralnega vodenja projektov in vidikov trajnostne gradnje,
III.
preučitev trajnostne gradnje in uporabe procesov BIM pri načrtovanju industrijskih objektov,
IV.
prikaz uporabe BIM na praktičnem primeru – izdelava načrta za izvedbo pristopa BIM,
V.
prikaz uporabe BIM na praktičnem primeru – izdelava 3D BIM, 4D BIM, 5D modelov BIM,
VI.
prikaz uporabe BIM na praktičnem primeru – analiza okoljskih vidikov in dnevne svetlobe.
1.3

Metoda dela in struktura naloge

Magistrsko delo je razdeljeno na sledeče faze:
• teoretična študija informacijskega modeliranja objektov (BIM),
• teoretična študija integralnega načrtovanja in integrirane izvedbe projekta,
• teoretična študija trajnostne gradnje in vidikov trajnostne gradnje,
• teoretična študija celostne zasnove proizvodno – skladiščno – poslovnega objekta,
• opis zasnove obravnavanega primera,
• izdelava 3D BIM modela na podlagi prejetih načrtov,
• prikaz uporabe BIM na primeru proizvodno – poslovnega objekta,
• zaključek.
V teoretičnem delu so definirani pojmi kot so BIM, načrt izvedbe pristopa BIM, integralno načrtovanje
in integrirana izvedba projekta, trajnostna gradnja ter je prikazana študija celostne zasnove proizvodno
– skladiščno poslovnega objekta.
V praktičnem delu smo na podlagi prejetih načrtov izdelali 3D BIM model proizvodno – poslovnega
objekta s pomočjo programa ArchiCAD. Spletno programsko orodje LOD Planner smo uporabili za
izdelavo načrta za izvedbo pristopa BIM. Z uporabo različne programske opreme smo na primeru
prikazali izdelavo različnih analiz. Program ArchiCAD smo uporabili za izdelavo stroškovne ocene
izvedbe nosilne konstrukcije, energetske analize in analize okoljskih vidikov. Velux Daylight Visualizer
je uporabljen za analizo dnevne svetlobe poslovnega dela. Stroškovna analiza izvedbe
netransparentnega stavbnega ovoja je narejena s pomočjo Excel-a. Za terminsko planiranje sta
uporabljena MS Project in Navisworks. Popis del je narejen s programom CostX.
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BIM – INFORMACIJSKO MODELIRANJE STAVB

Na gradbeno panogo imata velik vpliv informacijska doba in digitalizacija. Dvodimenzionalne načrte in
3D modele so danes zamenjali informacijski modeli, ki za vsak element vsebujejo informacije o njihovih
lastnostih ter njihov vizualni prikaz. Za razliko od CAD programov s pomočjo BIM-a operiramo z
elementi, ki vsebujejo informacije in jih lahko prikažemo v 2D in 3D načinu. Poleg programske opreme
je BIM tudi proces, pri katerem sodelujejo projektanti iz različnih strok, izvajalec in investitor skozi vse
faze projekta
Eden največjih problemov tradicionalnega načrtovanja je ta, da je potrebno spremembe v enem projektu
ročno popraviti v vseh ostalih projektih. Se pravi, da arhitekturna sprememba vpliva na projekt gradbene
konstrukcije, strojnih in elektro inštalacij. Po drugi strani sprememba gradbenih konstrukcij vpliva tudi
na projekt arhitekture ter strojnih in elektro inštalacij. S takšnimi posegi se izgublja veliko časa, ki zaradi
neskladja in napak v projektih privedejo do težav in dodatnih del pri izvedbi.
Odgovor in rešitev na takšen način dela ponuja BIM pristop, ki bo predstavljen v nadaljevanju.
2.1

BIM – splošno

Definicija. Kratica BIM (angl. Building Information Modeling) predstavlja informacijsko modeliranje
stavb. »Informacijski model stavbe je digitalni zapis in predstavitev informacij o konkretni stavbi za
komunikacijo med udeleženimi v gradbenem projektu. Model BIM vsebuje geometrijske in
negeometrijske informacije, ki jih potrebujejo in izdelajo arhitekti in inženirji za načrtovanje, analizo,
simulacije, vizualizacije in dokumentacijo tako v fazah pred gradnjo, med njo kot po njej. Geometrijske
informacije določajo digitalni 3D model stavbe, sestavljen iz elementov, ki so digitalni ekvivalent pravih
elementov stavb od temeljev do strehe. Negeometrijski del določa dodatne informacije o stavbi in njenih
elementih ter lastnostih, ki se nanašajo na funkcijo, obliko in material« [5].
V tem modelu se zapisujejo, shranjujejo in posodabljajo podatki skozi celotno življenjsko dobo objekta,
od faze načrtovanja, izvedbe, delovanja vse do rušitve objekta.
2.2

Dimenzije modela BIM

Sodobno načrtovanje zahteva celosten pristop, ki poleg zakonsko predpisanih bistvenih kriterijev
upošteva tudi celostne kriterije v smislu umestitve stavbe v prostor, oblikovne in funkcionalne kriterije,
ustreznost tehničnih rešitev glede izvedljivosti, energetske učinkovitosti, stroškovne učinkovitosti in
trajnostne gradnje [5].
Različne dimenzije modela BIM nam omogočajo spremljanje objekta skozi celotno življenjsko dobo od
načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in na koncu vse do razgradnje objektov po koncu njihove življenjske
dobe. Že v začetnih fazah projekta lahko s pomočjo 3D modela izdelamo različne variante zasnove,
inženirske analize ter ocene vrednosti del. Napake ali probleme ki se odkrijejo v začetnih fazah projekta
povečujejo kakovost in zmanjšujejo stroške izvedbe. S pomočjo procesa BIM lahko 3D model
povežemo s časom oz. terminskim planom in tako dobimo 4D model. 4D model nam omogoča detajlni
pregled nad časom izvedbe, s katerim lahko učinkovito planiramo kapaciteto tehnologije gradnje. Tako
se izognemo časovnim konfliktom, ki nastajajo med gradnjo. Model lahko naprej nadgradimo, tako da
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elementom pripišemo način izvedbe ter stroške izvedbe in materiala. Tako nadgrajen model imenujemo
5D model. V 5D modelu je narejena povezava med posameznimi gradniki in opisno postavko v popisu
del. S takšnim modelom imamo časovni in finančni pregled nameravane izvedbe. Med gradnjo in po
gradnji model sproti nadgrajujemo z informacijami o dejansko vgrajenih elementih in o uporabljenih
materialih. Nato se ta model v nadaljevanju uporablja za vzdrževanje objekta. Model dejanskega stanja
oz. model, ki je nadgrajen z informacijami o obratovanju in vzdrževanju, se uporablja skozi celoten
življenjski cikel objekta.
V nadaljevanju so prikazane definicije dimenzij modela BIM, kot so definirani v IZS priročniku [1].
BIM 3D. Predstavlja 3D-model gradnje, ki zajema vse geometrijske podatke modela in posameznih
gradnikov v medsebojni povezanosti. Uporablja se za vizualizacijo gradnje, detekcijo kolizij ter izdelavo
prefabriciranih gradnikov.
BIM 4D. Predstavlja 3D-model z določeno časovno dimenzijo, to je s terminskim planom izgradnje
gradnikov modela. Uporablja se za menedžment in planiranje gradnje, vizualizacijo terminskega plana
gradnje in simulacijo gradnje.
BIM 5D. Predstavlja 4D-model z določeno vrednostjo (ceno) posameznih gradnikov in celotnega
modela (ocenjeno ali definirano). Uporablja se za popis količin, sprotno vrednotenje stroškov gradnje
(na osnovi posameznih gradnikov).

Slika 1: Podatki v modelu 5D BIM [8]

Iz zgoraj opisanih BIM dimenzij je razvidno, da lahko BIM tehnologijo na različne načine uporabimo
skozi celotno življenjsko dobo gradbene investicije.
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Kot prikazuje slika 2, je življenjski cikel gradbene investicije sestavljen iz naslednjih faz:
- projektiranje – načrti,
- kontrola kakovosti projekta,
- energetska analiza objekta,
- projektna dokumentacija,
- terminsko planiranje,
- kalkulacije,
- upravljanje in vzdrževanje.

Slika 2: Življenjski cikel gradbene investicije [2]

Izdelava informacijskega modela se začne ob projektni nalogi oz. idejni zasnovi, nato pri projektiranju
izdelujemo 3D model, pri katerem elementi vsebujejo vse geometrijske in dodatne informacije kot so
funkcija in material. Model se med projektiranjem tudi optimizira oz. izdelujemo različne inženirske
analize. Model se nadgradi s strojnimi elementi in elektro napeljavami. V naslednjem koraku dodamo
še časovno in stroškovno dimenzijo. Po končani dejanski izgradnji objekta se model uporablja za potrebe
vzdrževanja in upravljanja. Model z vsemi informacijami o elementih, ki so dejansko vgrajeni v objektu,
se uporablja do konca življenjske dobe oz. razgradnje objekta.
Pri procesu BIM je investitor prisoten skozi celoten življenjski cikel gradbene investicije, od zasnove,
projektiranja in izgradnje pa vse do uporabe, obratovanja, rekonstrukcije ter prenove. Projektanti so
prisotni v fazah zasnove in projektiranja, izvajalci vse do konca izgradnje, nato pa upravljalci z objektom
upravljajo do končne življenjske dobe.
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2.3

Stopnja določenosti modela – LOD (angl. Level of Development)

American Institute of Architects (AIA) je leta 2008 v okviru pogodbenih dokumentov definirala različne
stopnje določenosti modela – LOD (angl. Level of Development). Stopnja določenosti elementa modela,
se uporablja za enotno razumevanje informacijskih zahtev v različnih fazah projekta. Razvitost modela
je določena z natančnostjo geometrijskih atributov modela BIM in negeometrijskih atributov (npr.
nosilni ali nenosilni zidovi) [1].

Slika 3: Prikaz stopnje razvitosti elementov
Preglednica 1: Opisi stopnje določenosti elementov v modelu BIM [1]

Stopnja razvitosti
LOD 100
LOD 200

LOD 300
LOD 350
LOD 400

LOD 500

Opis stopnje
Element v modelu podaja osnovne informacije o gradnji (površina, orientacija,
lokacija, cena na kvadratni meter)
Element v modelu z arhitekturnimi gradniki, npr. plošče (brez armature),
zunanje stene, notranje stene in osnovno stavbeno pohištvo, kot so generični
gradniki, s približnimi dimenzijami, količinami in orientacijami.
Element v modelu z arhitekturnimi gradniki. Gradniki so iz knjižnice BIMgradnikov s točnimi količinami in so v (klasifikacijskem) sistemu.
Vsi gradniki modela so detajlirani in v sistemu, so v interakciji z drugimi
sistemi gradnje, primerni so za dobavitelje in proizvajalce.
Stopnja določenosti elementov, ki je primerna za izdelavo in vgradnjo. Poleg
natančnih količin, oblik, velikosti, lokacije in orientacije vsebuje še
informacije potrebne za vgradnjo
Stopnja določenosti elementov, ki je primerna za vzdrževanje in obratovanje
objekta.

LOD 100 se uporablja kot konceptualni model za umestitev v prostor, variantne rešitve zasnove, študije
osončenosti stavbnega ovoja ter za oceno vrednosti idejne zasnove, katera vsebuje osnovne podatke o
površinah, volumnih, ipd. Ocena vrednosti pri idejni fazi projekta se pripravi glede na namembnost
posameznega dela objekta, cena pa se določi na kvadratni meter.
LOD 200 – 300 se uporablja za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), stroškovno analizo in oceno
različnih opcij izvedbe za posamezni konstrukcijski sklop ter energetsko analizo, ki je narejena na
podlagi geometrije in določenih sistemov. Pri tej stopnji določenosti se izdelajo informativni razpisi,
pridobijo cene ter pripravi grob terminski plan izvedbe.
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LOD 300 – 400 se uporablja pri projektu za izvedbo (PZI). Pri tej stopnji izdelamo projektantski
predračun oz. popis del za vse segmente del, pregledne primerjalne analize cen ter ocene vrednosti glede
na predhodne faze projektiranja, dejanske energetske simulacije, simulacijo in optimizacijo poteka
gradnje ter pripravimo dokumentacijo za razpis.
LOD 500 predstavlja projekt izvedbenih del (PID). Pri tej stopnji je model BIM nadgrajen z
informacijami, potrebnimi za obratovanje in vzdrževanje.
2.4

Zrelost pristopa BIM

Pristop BIM je skup napredne tehnologije, procesov in naravnanosti, ki omogoča celovito zasnovo,
izvedbo in upravljanje z objekti v virtualnem informacijskem modelu [31].
Pristop BIM povezuje udeležence, tehnologijo oz. programsko opremo in strategijo pri projektiranju,
izgradnji in vzdrževanju, skozi celoten življenjski cikel objekta. Slika spodaj prikazuje grafični prikaz
pristopa BIM.

Slika 4: Grafični prikaz BIM pristopa [30]

Stopnje zrelosti BIM pristopa (angl. Levels) so razdeljene v štiri nivoje (BIM na stopnja 0 do BIM na
stopnji 3)
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Slika 5: Stopnje zrelosti BIM pristopa [9]

BIM na stopnji 0 (angl. BIM Level 0) – predstavlja stopnjo pred informacijskim modeliranjem stavb oz.
pristop, pri katerem se uporabljajo 2D CAD (angl. Computer Aided Design) orodja za izdelavo načrtov.
Komunikacija med udeleženci v projektu ter izmenjava informacij je potekala v papirni ali elektronski
obliki.
BIM na stopnji 1 (angl. BIM Level 1) –uporabljajo se 2D CAD in 3D modeli. 2D CAD načrti se
uporabljajo za projektno dokumentacijo, medtem ko se 3D modeli uporabljajo za vizualizacijo. Med
udeleženimi v projektu ni sodelovanja oz. vsaka stroka deluje zase in ohranja svoje informacije.
BIM na stopnji 2 (angl. BIM Level 2) – stopnja pri kateri udeleženci v projektu medsebojno sodelujejo.
Vsak udeleženec v projektu uporablja 3D model, ampak ni nujno, da vsi delajo na enem modelu, temveč
vsak na svojem. Za komunikacijo in izmenjavo podatkov se uporablja IFC format datotek. IFC (angl.
Industry Foundation Classes) je odprt in mednarodno priznan format, ki omogoča izmenjavo informacij
med različnimi programi (orodji).
BIM na stopnji 3 (angl. BIM Level 3) – predstavlja integralno delo vseh disciplin z uporabo enotnega,
skupnega modela projekta, ki se nahaja v skupnem informacijskem okolju CDE (angl. Common Data
Environment). Vsi udeleženci v projektu lahko dostopajo do projekta in urejajo isti model. S tem
pristopom se odpravijo tveganja za konflikte med informacijami. Takšen sistem dela je znan kot »Open
BIM«.

2.5

Udeleženci v projektu BIM

Za učinkovit in kakovosten projekt morajo arhitekti, gradbeniki, strojniki, geodeti in mnogi drugi
strokovnjaki tesno sodelovati z investitorji in izvajalci. Vsi udeleženci tvorijo projektni tim, ki s
sodelovanjem rešuje projektne naloge in razvija arhitekturne, inženirske in tehnične rešitve. Rezultat
takšnega pristopa je funkcionalen, ekonomičen in trajnosten objekt.
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Tehnologija BIM nam omogoča, da vsi udeleženci v projektu sodelujejo v vseh fazah. S tem lažje
sledimo spremembam zaradi zahtev investitorja ali samega projektiranja. Napake ali neusklajenosti med
projekti se rešujejo v fazi projektiranja, ko so stroški sprememb še relativno majhni. Natančnost, ki jo
zahteva projektiranje z uporabo tehnologije BIM, posledično vodi do cenovno relativno natančnega
ocenjevanja vrednosti del že v začetnih fazah in tudi stroškovnega sledenja vrednosti same gradbene
investicije.

Slika 6: Sodelovanje projektne skupine v procesu BIM [10]

Slika 6 prikazuje povezavo med deležniki v procesu BIM. Povezanost in sodelovanje udeležencev v
procesu BIM deluje komplicirano in razpršeno, toda v realnosti gre za centralizirano bazo informacij o
gradbenem objektu ter centraliziran sistem izmenjave podatkov. Puščice prikazujejo komunikacijo.
Vsaka stroka oz. udeleženec v projektu obdeluje svoj model in razvija rešitve v tesni komunikaciji z
ostalimi. Vse skupaj se shranjuje in je vidno v skupnem centraliziranem modelu celotnega projekta. Za
izmenjavo informacij se uporablja odprti standard za izmenjavo podatkov, imenovan IFC.
Podatki se izmenjujejo čez vse faze projekta, kar pomeni da bo končen rezultat usklajen in natančen
model. Število napak in neusklajenosti bo veliko manj, kar pomeni hitrejšo in kvalitetno gradnjo.
Investitorji in upravljavci. BIM prinaša velike prednosti za investitorje, saj omogoča medsebojno
sodelovanje udeležencev različnih strok v vseh fazah v projektu, zmanjšuje napake in spremembe pri
izvedbi kar vodi do učinkovitega in zanesljivega procesa, ki zmanjšuje čas in stroške projekta.
S pomočjo modela BIM dobi investitor več informacij o projektu in stavbo tudi bolje razume, pregleda
variante izvedbe in detajlov ter primerja stroške; tako je med gradnjo in po njej negativnih presenečenj
veliko manj [5].
Investitorji informacijski model uporabijo za:
- večjo vrednost stavbe,
- krajši rok izvedbe,
- zanesljivo in natančno oceno stroškov investicije,
- zagotovitev skladnosti programa z analizami stavbe,
- optimizacijo upravljanja in vzdrževanja.
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Arhitekti in inženirji. S tradicionalnim načrtovanjem arhitekti in projektanti veliko časa vložijo za
izdelavo projektne dokumentacije. BIM omogoča, da se projektna skupina osredotoči na projektiranje,
reševanje problemov ter optimizacijo. Neposredno sodelovanje projektne skupine na istem
informacijskem modelu omogoča celostno in usklajeno delo brez napak.
Za arhitekte in inženirje prinaša BIM število prednosti:
- izdelava variantnih rešitev,
- model idejne zasnove se uporabi za nadaljnje delo,
- uporaba modela med vsemi udeleženci v projektu,
- boljša komunikacija in sodelovanje med udeleženci v projektu,
- odkrivanje napak in reševanje problemov in detajlov v fazi projektiranja,
- boljša vizualizacija,
- višja kvaliteta projektiranja in produktivnost – manj časa in energije se uporabi na pripravo
dokumentacije,
- hitra in kakovostna priprava projektne dokumentacije,
- sledljivost spremembam - spremembe se samodejno posodobijo na več prikazih, načrtih,
- boljša predstavitev investitorju,
- izdelava različnih študij – osončenost, osvetljenost, energija,
- hitrejše potrjevanje s strani investitorja,
- natančni popisi del in ocene vrednosti del,
- izdelava terminskih planov.
Izvajalci. Pri tradicionalnem pristopu se izvajalec vključuje v projekt po razpisu za določeni segment
del. Izvajalec ponudbo naredi na podlagi popisa del, ki je narejen na podlagi projekta za izvedbo (PZI).
Po procesu odpiranja in analizi prejetih ponudb se običajno izbere ponudnik z najnižjo ceno. Ker se
izbere ponudnik z najnižjo ceno, je lahko kvaliteta izvajalca vprašljiva.
Proces BIM vključuje v fazo projektiranja oz. modeliranja tudi izvajalce. Izvajalci z svojimi izkušnjami
in znanjem iz prakse veliko pripomorejo k tehničnim rešitvam različnih problemov z vidika izvedbe.
Takšen pristop omogoča odkrivanje in reševanje napak, odkrivanje kolizij že v fazi projektiranja In s
tem zmanjšanje dodatnih in ponavljajočih se del pri izvedbi. Dosežemo tudi boljšo koordinacijo in
organizacijo na gradbišču s pomočjo 4D modela. Ta model omogoča boljšo razporeditev delovnih ekip
na gradbišču in pravočasno nabavo materiala.

2.6

Načrt izvedbe pristopa BIM

Na začetku vsakega projekta naročnik oz. investitor določi zahteve in želje. Enako tudi pri procesu BIM
investitor opredeli kaj zahteva in kaj pričakuje. Investitorjeva naloga pri procesu BIM je, da določi, kaj
zahteva, vključno z izdelavo modela BIM, oz. EIR (angl. Employers Information Requirements). Na
začetku projekta se točno definira in opredeli, kaj vse se bo oddalo naročniku oz. investitorju in izdela
načrt za izvedbo pristopa BIM oz. BEP (angl. BIM Execution Plan).
Načrt izvedbe BIM je načrt, v katerem so opisane podrobnosti izvedbe pristopa BIM, ki ga pripravi
ponudnik. Ločimo načrt za izvedbo pred pogodbo ali ponudbeni načrt za izvedbo BIM-a (angl. precontract BEP) in načrt za izvedbo po podpisu pogodbe (angl. post-contract BEP) ali načrt izvedbe BIM.
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V ponudbenem načrtu za izvedbo pred pogodbo ponudnik predstavi predlog pristopa BIM, ponudnik
predstavi njegove kapacitete in kompetence. Izvedbeni načrt za izvedbo BIM-a zahteva naročnik [1].
Načrt izvedbe BIM (BEP) pripravlja ponudnik v sodelovanju z naročnikom in je odgovor na projektno
nalogo, v njem pa so definirane tudi naročnikove informacijske zahteve. Podane informacije in zahteve
so osnova za pripravo izvedbenega načrta za BIM. Načrt za izvedbo pristopa BIM se odda običajno na
začetku projekta, toda glede na pogodbo se ga lahko dopolnjuje tudi med projektom [1].
Načrt za izvedbo pristopa BIM se uporablja z namenom, da bi se procesi načrtovanja, izvajanja in
upravljanja objektov izvedli kakovostno in natančno z uporabo modela BIM. Načrt se ustvari in se začne
razvijati v zgodnji fazah projekta ter se med samim procesom dodatno razvija, spreminja in nadgrajuje
čez vse projektne faze. S pomočjo načrta zagotovimo učinkovito in transparentno vodenje procesa BIM.
Z načrtom so jasno opredeljene odgovornosti udeležencev projektnega tima od začetka do konca
projekta.
Načrt izvedbe pristopa BIM vsebuje informacije o projektu, projektni skupini, uporabi modelov BIM,
vlogi in odgovornosti udeležencev, pogodbenem terminskem planu, seznamu programske opreme,
informacijskih izmenjavah, pravilih o poimenovanju datotek, stopnji razvoja modela, ipd.
Izdelava načrta izvedbe BIM pristopa prinaša sledeče prednosti: [29]
- vsi udeleženci jasno razumejo strateške cilje projekta in implementacije ter vzpostavijo
kakovostno medsebojno komunikacijo,
- sodelujoče organizacije in podjetja razumejo in sprejmejo svoje vloge na projektu in s tem tudi
odgovornosti, ki jih le-te prinašajo,
- projektna skupina lahko definira proces implementacije, ki ustreza specifičnim načinom dela in
prakse posameznih udeležencev,
- plan izpostavi vse dodatne vire znanj in možnosti izobraževanj, ki zagotavljajo uspešno
implementacijo BIM-a za doseganje želenih ciljev,
- plan služi vsem bodočim udeležencem projekta in jim omogoča lažji prehod in izvajanje
zastavljenega BIM-procesa projekta,
- s planom se definirajo pogodbene obveznosti, ki zagotavljajo, da vsi udeleženci izpolnijo svoje
obveznosti,
- plan procesa omogoča merjenje napredka in doseganja zastavljenih ciljev že med samim
izvajanjem dela.
Ključno vlogo za uspešen projekt BIM razen same tehnologije oz. informacijskega orodja imata tudi
vzpostavitev inovativnega procesa z določenimi pravili. Načrt za izvedbo pristopa BIM bo zmeraj
specifičen za vsak projekt posebej ker je odvisen od projektnih in investitorjevih zahtev.
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INTEGRALNO TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE

Pospešene gospodarske, politične in družbene spremembe, veliko število predpisov, zahteve
trajnostnega razvoja ter razvoj tehnologije povečujejo kompleksnost projektiranja in izvedbe objektov.
Z večanjem obsega in velikosti gradbenega projekta se število udeležencev v procesu načrtovanja
poveča, zato je multidisciplinarno delo in učinkovito odločanje v projektni skupini ključnega pomena
za izpolnjevanje vseh funkcionalnih, tehničnih, ekonomskih in okoljskih ciljev projekta. To zahteva
nove načine projektiranja (načrtovanja) ter implementacije informacijskih orodij za obvladovanje
kompleksnosti projektov in upravljanje s sposobnostnimi (znanjem) projektnega tima [14].
Tesno in stalno sodelovanje multidisciplinarne projektne skupine omogoča učinkovito reševanje
problemov in sprejemanje odločitev v zgodnjih fazah projekta. Tako je projektna skupina osredotočena
na ustvarjanje kvalitetnega objekta, ki bo funkcionalen, ekonomičen in trajnosten, kar pomeni, da so
cilji investitorja in uporabnika zadovoljeni.
3.1

Integralno načrtovanje in integrirana izvedba projekta

Pri študiji sledeče točke je bilo v tuji in slovenski literaturi zasledeno veliko različnih terminov z
načeloma enakimi pomeni, zato bosta v magistrski nalogi obravnavana in uporabljena sledeča dva
pojma:
Integralno načrtovanje (angl. Integrated Design Process – IDP). Postopek za optimizacijo elementov,
ki so sestavni del gradbenih projektov in njihovih medsebojnih odnosov na vedno večjih področjih, z
namenom učinkovite in uspešne uporabe virov.
Napredek tega postopka niso tehnične ali programske spremembe, vendar spremembe pri izdelavi
projektov. Cilj integriranega načrtovanja so učinkovita zasnova in izvedba, kar rezultira k visoko
učinkovitim stavbam. Postopek vključuje: poslovni odnos, visoko stopnjo zaupanja, vključenost
sodelujočih ter razporeditev tveganj [12].
Integrirana izvedba projekta (angl. Integrated project Delivery – IPD). Pristop za združevanje ljudi,
sistemov, poslovne strukture in prakse v postopek, ki izkorišča znanje in vpoglede vseh udeležencev, da
ti optimizirajo projektno nalogo, zmanjšajo količino odpadkov in povečajo učinkovitost objekta skozi
vse faze načrtovanja, izdelave in gradnje [12].
Integralno načrtovanje povzeto po obeh definicijah se razume kot pristop za združevanje strokovnjakov
različnih strok, ki tesno sodelujejo v vseh fazah projekta od načrtovanja do izvedbe. Udeleženci
projektnega tima so investitor, arhitekti, inženirji, izvajalci, uporabniki ter specializirani svetovalci.
Tesno sodelovanje strokovnjakov v začetnih fazah omogoča, da se problemi, napake ter spremembe
rešujejo že v zgodnjih fazah, ko je to najbolj učinkovito in ko so stroški sprememb majhni. K problemom
in reševanju le-teh se pristopa celostno, ne pa z individualnega strokovnega kota. Neusklajene rešitve
prinesejo k slabi kakovosti projekta in izvedbe ter negativno vplivajo na učinkovitost objekta in notranjo
kakovost bivalnega ugodja.
V idejni fazi se izdelujejo različne projektne rešitve pri katerih se izvede finančna, tehnična in izvedbena
analiza. Skozi ves čas je investitor seznanjen z delom projektne skupine, na koncu pa se izbere rešitev,
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ki je najbolj smiselna iz funkcionalnega, finančnega, tehničnega in izvedbenega vidika. Končni izdelek
je tudi trajnosten, kar pomeni manjši vpliv na okolje ter večja kakovost bivanja in zadovoljstvo
uporabnikov.
Projektna dokumentacija se pripravlja usklajeno, s čimer se zmanjša obseg dodatnih del v fazi izvedbe
zaradi sprememb in s tem tudi stroški dodatnih del. Sprotno sodelovanje med izvedbenimi inženirji
(nadzor, vodja gradbišča) in izvajalci omogoča usklajeno in pravočasno izvedbo. Investitor skozi faze
projekta ima popoln pregled nad investicijo. Slika 7 prikazuje Macleamy krivuljo: angažiranje
udeležencev v gradbenem projektu v različnih fazah [4].

Slika 7: MacLeamy krivulja: angažiranje udeležencev v projektu v različnih fazah [4]

Pri idejnih fazah projekta so možnosti za spremembe zelo velike, stroški teh sprememb pa morajo biti
minimalni, zato zgodnja vključitev ključnih deležnikov projekta z majhnimi stroški omogoča, da se
projektne rešitve optimizirajo in prinesejo ključne odločitve za naslednje faze projekta. Spremembe so
možne tudi v kasnejših fazah, vendar zahtevajo veliko količino vloženega dela in s tem tudi dodatne
visoke stroške.
Preglednica 2: Primerjava med tradicionalnim in integralnim procesom [4]
Tradicionalni proces zasnove
Integralni proces zasnove
Člani ekipe sodelujejo samo takrat, ko je to Vsi sodelujejo od začetka projekta.
potrebno.
Malo časa, energije in sodelovanja v zgodnjih Veliko časa in energije, vložene v začetni fazi.
fazah.
Odločitve sprejema majhno število ljudi.
Na rešitve ima vpliv celoten projektna delovna
skupina.
(se nadaljuje…)
Linearni proces.
Ponavljalni proces.
Sistemi so obravnavani kot samostojne enote. Celostno gledanje na projekt.
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Omejena optimizacija.
Ni pravega sodelovanja med ljudmi.
Poudarek na začetnih stroških.
Projekt zaključen, ko je objekt zgrajen.

Večja možnost optimizacije sistemov.
Sinergija.
Upoštevani življenjski stroški objekta.
Proces poteka tudi v fazi uporabe objekta.

Pri integrirani izvedbi projekta se tveganje deli na vse udeležence v projektu, vendar se tako deli tudi
dobiček. Pogodba se medsebojno sklene med vsemi udeleženci. Z delitvijo tveganja in dobička skozi
projektno nalogo se dobiček lahko poveča ali zmanjša glede na rezultat. Če projekt ne presega
investicijskega proračuna, se integralni projektni skupini razdeli dodaten dobiček, če pa projekt vrednost
presega, se dobiček zmanjša. Integralno delo s tem vzpodbuja tesno in stalno komunikacijo ter
intenzivno sodelovanje med udeleženci ter vzpodbuja razvijanje inovativnih rešitev.

Slika 8: Integrirana izvedba projekta [8]

Medsebojno sodelovanje in zaupanje med udeleženci v projektu lahko vodi izvedbo projekta od
načrtovanja do gradnje in izvedbe v najkrajšem možnem času. Obseg dodatnih del v času izvedbe se
močno zmanjša. Izbor izvajalca ne sme temeljiti na najnižji ceni (kvantiteta in kvaliteta).
V Sloveniji je trenutno bolj pogosto uveljavljen naročniški pristop, pri katerem investitor v začetni fazi
izbere projektanta (projektantsko podjetje), ki izdela projektno dokumentacijo. Potem se na osnovi
pridobljenih ponudb za izvedbo del izbere glavnega izvajalca. To je linearni postopek, pri katerem se
projektiranje in izvedba ne ujemata (prekrivata). Investitor posebej sklene pogodbo s projektantsko
firmo in z glavnim izvajalcem, kar pomeni, da projektant in izvajalec nista v nikakršnem pogodbenem
odnosu.

Slika 9: Naročniški pristop: projektiranje - ponudba - izvedba [8]

V praksi takšen pristop lahko privede do mnogih problemov. Na koncu se lahko zgodi, da zgrajeni objekt
za investitorja ni ekonomsko upravičen in trajnosten, ki naj bi sicer po izdelavi projektne dokumentacije
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bil. Pri tem pristopu se izvajalec vključi šele v končni fazi projekta. Tekom izdelave ponudbe izvajalec
lahko ugotovi, da je material določen v projektni dokumentaciji težko dobavljiv in dostopen, kar
posledično pomeni, da bo izvajalec povečal stroške. Zatem investitorju lahko tudi predlaga zamenjavo
materiala z manj kvalitetnim, to pa lahko pomeni menjavo projektne dokumentacije, izgubo časa,
nekvaliteten izdelek ter podaljševanje začetka graditve objekta.
V primerjavi z naročniškim pristopom, ima integrirana izvedba projekta vse potenciale, da se na koncu
zadovolji funkcionalnim, estetskim, ekonomičnim in trajnostnim zahtevam. Usklajenost, aktivno
sodelovanje in zaupanje celotne projektne skupine, ki jo tvorijo investitor, projektanti, izvajalci in tudi
lokalne skupnosti, vodi k uspešnemu in kvalitetnemu projektu.
3.2

Trajnostna gradnja in vidiki trajnostne gradnje

Številne klimatske katastrofe s katerimi se sooča človeštvo v zadnjih letih, so nastale zaradi klimatskih
sprememb. Klimatske spremembe so nastale kot rezultat prekomernega onesnaževanja okolja. Z
energetskimi krizami je prišlo do manjšanja zalog fosilnih goriv, po drugi strani pa njihove cene rastejo.
Tudi poraba energije strmo narašča in ravno največji delež njene porabe imajo stavbe. Stavbe porabijo
40 % odstotkov skupne energije EU, industrija 28 % ter transport 32 %.
EU v okviru trajnostne gradnje izvaja strategijo Evropa 2020. V okvirju tega cilja vzpodbuja energetsko
učinkovitost stavb, zmanjševanje toplogrednih plinov in uporabo energije iz obnovljivih virov.
Trajnostna gradnja je del trajnostnega razvoja, pri katerem gre za uravnoteženje okoljskih, ekonomskih,
socialnih in zdravstvenih vidikov. Pomemben je celoten življenjski cikel objekta, od pridobivanja
surovin za gradnjo, transporta, predelave materialov, procesa gradnje, obstoja in delovanja stavbe do
faze, ko je stavbo potrebno odstraniti in po možnosti reciklirati ter znova uporabiti določene materiale.
V vseh fazah življenjskega cikla obstaja težnja po zmanjševanju vplivov na okolje, rabe pitne vode,
uporabe naravnih neobnovljivih virov in energije. Pri načrtovanju stavb se upoštevajo bioklimatski
pristopi, spodbuja se izkoriščanje obnovljivih virov energije, kakor tudi raba trajnostnih materialov, ki
izhajajo iz bližnje okolice in za katerih nastanek se ne porabi veliko energije [15].
Pri strošku gradbene investicije se predvsem razmišlja o začetni investiciji oz. strošku nakupa zemljišča,
stroškom projektiranja in izgradnje, toda v življenjski dobi stavbe je potrebno razmišljati tudi o stroških
ogrevanja, hlajenja, vzdrževanja, obnove ter na koncu same rušitve in reciklaže materialov.
Zaradi visokih stroškov, ki jih je potrebno plačati med uporabo stavbe, se je začelo razmišljati in ukrepati
na državni ravni. Vzemimo za primer Nemčijo, katera vsako leto iz proračuna v javne stavbe vloži okoli
štiri milijarde evrov. Dejstvo je, da strošek gradnje pomeni 20-30 % vseh stroškov v življenjski dobi
stavbe, zato je v sodelovanju z nemškim združenjem za trajnostno gradnjo (DGNB) vzpostavila BNB
standard (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen). Ta standard opisuje postopke, materiale, nivoje
kakovosti in zahteve, pri stavbah financiranih iz javnega proračuna in upošteva vse vidike trajnostne
gradnje. Za razliko od klasične, zakonsko predpisane gradnje, so stroški gradnje po BNB standardu v
povprečju okoli 2 % višji, vendar se ti stroški povrnejo že v prvih letih obratovanja [16].
Mednarodna organizacija za raziskave in inovacije v gradbeništvu CIB je leta 1994 definirala cilje
trajnostne gradnje (angl. Sustainable construction) kot »ustvarjanje in upravljanje z zdravim delovnim
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in bivalnim okoljem, ki temelji na učinkoviti rabi virov in ekološko varni zasnovi objekta.«. Zasnovala
je tudi sedem principov trajnostne gradnje (preglednica 3), ki naj bi vplivali na odločitve tekom faze
načrtovanja in izvedbe ter skozi celotni življenjski cikel objekta [17].
Preglednica 3: Principi trajnostne gradnje [17]

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

zmanjšanje porabe virov (redukcija),
ponovna uporaba virov (večkratna uporaba),
uporaba obnovljivih materialov (reciklaža),
zaščita narave (narava),
omejevanje toksičnih plinov (toksini),
upoštevanje načela celotnega življenjskega cikla objekta (ekonomija),
osredotočenje na kvaliteto (kvaliteta).

Trajnostne stavbe poleg manjše porabe energije, izpustov toplogrednih plinov, manjšemu pridelovanju
nevarnih odpadkov, moraj zagotoviti tudi kvalitetno notranje bivalno okolje. Kvalitetno notranje bivalno
in delovno okolje zagotovimo s primerno osvetljenostjo, dobro kakovostjo zraka in s toplotnim ter
zvočnimi udobjem.
Pri načrtovanju trajnostne stavbe je potrebno upoštevati trajnostne vidike in sicer okoljske, ekonomske,
družbene in zdravstvene. Trenutno sta v ospredju okoljski in ekonomski vidiki, vendar dejstva že
dokazujejo, da sta enako pomembna tudi družbeni in zdravstveni vidik. V preglednici 4 so prikazani
vidiki trajnostne gradnje.
Preglednica 4: Vidiki trajnostne gradnje [17]

Okoljski vidiki

Ekonomski vidiki

Družbeni in zdravstveni
vidiki

Učinkovita raba energije in vode, zmanjšanje izpustov CO2 in reciklaža
materialov.
Vplive objekta na okolje ocenjujemo po metodologiji LCA (angl. Life
Cycle Assessment)
Stroškovna analiza ki pokriva fazo proizvodnje gradbenih materialov in
komponent, fazo gradnje stavbe, fazo uporabe in fazo na koncu
življenjskega kroga.
Analiza življenjskega cikla stavbe se izvede po metodologiji LCC
(angl. Life Cycle Cost).
Kvaliteta bivalnega in delovnega okolja ki se zagotovi s primerno
osvetljenostjo, kakovostjo zraka ter s toplotnim, vizualnim in zvočnim
udobjem.

Najbolj znane metode vrednotenja trajnostne gradnje so britanska BREEM (angl. Building Research
Environmental Assessment Method), ameriška LEED (angl. Leadership in Energy and Environmental
Design) ter nemška metoda DGNB (nem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Metodi
BREEAM in LEED obravnavata večinoma okoljske vidike, medtem ko DGNB obravnava tudi
ekonomske in družbeno-sociološke vidike. Pomembno je omeniti, da je izdelava oz. pridobitev
omenjenih certifikatov precej draga.
Okoljske in ekonomske vidike se ocenjuje po ustrezni metodologiji, po drugi strani pa družbeni in
zdravstveni vidik težko izmerimo. Družbeni ter zdravstveni vidik se ocenjuje glede na vplive na zdravje,
navade in zadovoljstvo uporabnikov. Načeloma se ju ocenjuje na podlagi različnih vprašalnikov oz. na
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podlagi ocene kvalitete bivalnega okolja s strani uporabnika. Ravno tako je tudi s stroški oz. prihranki,
saj se denarne prihranke zaradi upoštevanja okoljskih in ekonomskih vidikov lahko prikaže, medtem ko
je prihranke zaradi boljše storilnosti in manjšega števila bolniških izostankov težje izračunati. Dejstvo
je, da ljudje povprečno preživijo skoraj 80 odstotkov dneva v notranjem okolju, zato sta udobje ter
kakovost bivalnega in delovnega okolja tudi dva izmed najpomembnejših faktorjev pri trajnostnem
načrtovanju. Preglednica 5 prikazuje metode vrednotenja po posameznih kategorijah.
Preglednica 5: Primerjava metodi vrednotenja trajnostne gradnje [13]
Ekološki vidiki
Ekonomski vidiki
Družbeni vidiki
Funkcionalni vidiki
Tehnični vidiki
Postopek načrtovanja
Gradnja
Uporaba
Lokacija

BREEAM
58.5%
0.0%
14.0%
5.0%
5.0%
1.0%
7.0%
4.0%
5.5%

LEED

DGNB
64.0%
0.0%
14.5%
0.5%

22.5%
22.5%
16.0%
6.5%

0.0%
2.0%
8.0%
1.5%
9.5%

22.5%
5.0%
3.0%
2.0%
ločena ocena

Legenda
delež kategorije > 31%
delež kategorije 11% < 31%
delež kategorije < 10%
kategorija ni zastopljena

3.3

Integralno projektiranje industrijskih objektov

Industrija je enako kot gradbeništvo ena izmed najpomembnejših sekundarnih dejavnosti. Sekundarni
sektor je priložnost za zaposlitev in vir zaslužka. Industrijski sektor predstavlja dejavnost, pri kateri se
iz pridobljenih surovin proizvaja nove izdelke. Prodaja končnih izdelkov prinaša večji dohodek kot
prodaja surovin.. Poznamo naslednje tipe industrijskih objektov (objekti, kjer se odvijajo splošni
industrijski postopki): objekti prehrambne industrije, industrije plastike, farmacevtske industrije in še
drugi tipi industrijskih objektov.
Projektiranje industrijskih objektov je izrazito kompleksna naloga, kjer je pomembno, da projektanti
razumejo tehnološki proces proizvodnje, ki je specifičen za vsako proizvodnjo posebej, zato je
pomembno, da se k projektni nalogi pristopa celostno. Projektna naloga opisuje dejavnost, ki se bo
izvajala v objektu in funkcionalnost sklopov, ki jih določi investitor. Pred začetkom načrtovanja je
potrebno izdelati tehnološki načrt oz. načrt tehnologije, ki se bo izvajala v objektu.
3.4

Integralni pristop k načrtovanju in vodenju projekta

Industrijski projekti so definirani s projektno nalogo, ki od projektantov zahteva veliko mero tehničnega
znanja in organizacijskih sposobnosti. Zato je pomembno, da se k projektu z vidika funkcionalnosti,
ekonomije ter trajnosti pristopi integralno. Vsi sodelujoči strokovnjaki pri projektu skupaj z
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investitorjem stalno sodelujejo v vseh fazah projekta, od načrtovanja do izvedbe in zagona proizvodnje.
Na takšen način se razvijajo inovativne rešitve v stalnem, odprtem in transparentnem dialogu [19].
Na začetku projektnega procesa projektna skupina z investitorjem razpravlja o naslednjih zadevah:
- lokacija nameravane gradnje,
- tehnološki proces in oprema,
- funkcionalni sklopi,
- nakladalni doki,
- žerjavna proga,
- talna plošča – stopnja ravnosti,
- vertikalni in konstrukcijski elementi,
- požarni sektorji,
- temperaturni režimi oz. zahteve za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje,
- zahteva o širitvi objekta,
- urnik delovanja proizvodnje,
- proračun investicije.
Arhitekt med drugim poskrbi za umestitev stavbe v prostor, prostorsko organiziranost funkcionalnih
sklopov kot so logistične in distribucijske površine, energetski prostori, proizvodnja, skladišče, socialne
površine in upravni prostori. Tlorisi industrijskih stavb so pogosto kvadratni, kar omogoča, da so poti
tehnološkega procesa krajše in s tem so tudi krajše poti za napeljavo. Naloga statika in kalkulanta je tudi
izbrati najbolj optimalno konstrukcijo, saj vrednost nosilne konstrukcije pri celotni investiciji
predstavlja večji del stroškov. Projektiranje industrijskih objektov zahteva posebno pozornost pri
projektiranju gradbene konstrukcije (velikih razponi) in izbira najbolj primernega materiala za nosilno
konstrukcijo. Naloge strojnih in elektro inženirjev so pogosto vezane na tehnološki proces. Notranjo
tehnologijo in strojno opremo optimizirajo glede na zahteve tehnološkega procesa in samih zaposlenih.
Do zdaj je bilo med glavnimi interesi proizvodnih podjetij povečanje produktivnosti, zanesljivosti,
prilagodljivosti in kakovosti industrijskega procesa, toda v zadnjih časih se je povečala tudi potreba po
energetski učinkovitosti industrijskega procesa in pogona ter optimizacija življenjskega cikla objekta.
Za izboljšanje učinkovitosti proizvodnih pogonov so potrebne informacije o proizvodnem procesu,
spremembi toplote v napravah ter zmogljivosti. Industrijski objekti porabijo veliko več energije, zato so
zmogljiva orodja pomembna pri projektiranju, saj omogočajo optimizacijo gradbene konstrukcije,
sistemov za ogrevanje, prezračevanje in klimatske naprave in proizvodnih sistemov.
Za doseganje trajnostnih rešitev pri industrijskih objektih je celovit pristop k projektu oz. integralno
načrtovanje ključnega pomena. Zaradi visoke cene energentov je produktivnost proizvodnega procesa
poglavitni cilj investitorja. Z integralnim pristopom lahko obravnavamo več različnih trajnostnih
ukrepov – učinkovita raba surovin, zmanjšanje emisij, energetska učinkovitost, učinkovit tehnološki in
proizvodni proces, manjša poraba obnovljivih virov energije [18].
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Primer celostne zasnove proizvodno -– skladiščno poslovnega objekta [19]

Za konkretni primer funkcionalnega, ekonomičnega in trajnostnega objekta bo v nadaljevanju prikazan
proizvodno – skladiščno - poslovni objekt Saxonia – Franke, ki je bil zgrajen v Poslovni coni Žirovnica
leta 2012. Poslovna cona je locirana ob glavni cesti in je manj kot 5 km oddaljena od avtocestnega
priključka.
Celostna zasnova in vodenje gradnje je rezultat sodelovanja arhitektov in inženirjev iz podjetja Protim
Ržišnik Perc d.o.o, skupaj z zunanjimi sodelavci. K projektiranju in vodenju projektov so strokovni tim
skupaj z investitorjem pristopili integralno. Nakup zemljišča in proces projektiranja je trajal približno
pol leta, medtem ko je gradnja objekta do selitve proizvodnje trajala manj kot eno leto.
Podatki o objektu:
- Namembnost: proizvodnja plastičnih izdelkov za avtomobilsko, gradbeno in elektro industrijo
- Tlorisne dimenzije: 75x50 m
- Višina: 10 – 13 m
- Etaže: P/P+2N
Objekt je zasnovan tako, da je razdeljen na proizvodni, skladiščni in upravno proizvodni del. Logistika
znotraj objekta je optimizirana tako, da so horizontalne in vertikalne poti ter povezava med proizvodnjo,
montažo in skladiščenjem kratke in učinkovite.
Integralno načrtovanje. Projekt se je izvajal integralno oz. v tesnem in stalnem sodelovanju med
investitorjem, projektno skupino in izvajalci v vseh fazah projekta. V idejnih fazah projekta so izvedeni
različni koncepti zasnove, ki so cenovno preverjeni s poizvedovalnimi razpisi. S tem so projektne rešitve
predstavljene in argumentirane iz finančnega, tehničnega, trajnostnega in izvedbenega vidika. Projektna
dokumentacija je bila narejena usklajeno, zato so bile v fazi izvedbe potrebne le manjše spremembe, kar
je bistveno vplivalo na zmanjšanje dodatnih del. Pravočasno sodelovanje izvajalcev z ostalim
projektnim timom je omogočilo usklajeno izvedbo brez časovnih zamikov.
Delovno okolje in udobje uporabnikov. Interier in poslovni prostori so oblikovani in opremljeni s
poudarkom na akustiki, naravni svetlobi, pretočnosti zraka in izboru materialov, ki so neškodljivi za
zdravje uporabnika. Zaposlenim je v sklopu socialnih prostorov namenjeno precej več prostora, kot jih
predpisujejo pravilniki. Večnamenski prostori so opremljeni s kuhinjo, ki jih uporabniki koristijo za
sprostitev, druženje in izobraževanje. Za odmor in druženje zaposlenih so namenjeni tudi opremljeni
deli ter strešni vrt, ki ima poleti funkcijo naravnega senčila za poslovne prostore na južni strani fasade.
Gradbena konstrukcija. Statični izračuni za več različnih variant nosilne konstrukcije so bili narejeni
že v idejni fazi. Istočasno so bile izdelane stroškovne ocene posameznih variant in izvedeni
poizvedovalni razpisi. Zaradi takšnega pristopa medsebojnega sodelovanja arhitekta, statika, kalkulanta
in izvajalcev se je v fazi načrtovanja in razvoja arhitekture objekta izdelalo najbolj optimalno
konstrukcijo. Objekt je v konstrukcijskem smislu z dilatacijami razdeljen na tri ločene dele. Nosilna
konstrukcija proizvodnega dela je jeklena, upravno-proizvodnega dela je klasično monolitna
armiranobetonska ter nosilna konstrukcija skladiščnega dela pa je montažno armiranobetonska.
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V proizvodnji je zahtevan odprt prostor s čim manjšim številom in čim manjšimi dimenzijami stebrov,
saj ti omejujejo transportne poti in postavitev strojev. V ta namen je bila izbrana jeklena nosilna
konstrukcija. Uporaba kvalitetnejšega jekla je omogočila, da se z majhnimi prerezi elementov
premostijo veliki razponi. Za strešno konstrukcijo so uporabljeni satasti strešni nosilci, s katerimi se
zmanjša teža strešne konstrukcije ter so posledično potrebni tudi manjši stebri in temelji pod njimi.
Izbira satastih nosilcev je tudi omogočila prehod inštalacij skozi nosilce.
Izvedba nosilne konstrukcije upravno-proizvodnega dela je klasično monolitno armiranobetonska, saj
taka konstrukcija omogoča izvedbo velikih konzolnih razponov, ki so izvedeni v tem delu objekta zaradi
komunikacijskih zahtev. Plošča nad pritličjem je preko nateznih medokenskih slopov obešena na
zgornje plošče in nosilce. Konstrukcija skladiščnega dela je montažno armirano betonska, saj takšna
konstrukcija omogoča premostitev velikih razponov brez motečih stebrov znotraj skladišča.
V konstrukcijo celotnega objekta je bilo vgrajeno približno 2.900 m3 betona, 345 ton armature in 171
ton jekla.
Z izborom konstrukcijskih sistemov je zagotovljena požarna varnost funkcionalnih sklopov (skladišče,
proizvodnja, montaža in uprava).
Električne inštalacije. Inženirji električnih inštalacij so si pri načrtovanju postavili dva izziva – in
sicer, kako zagotoviti proizvodnjo s čim manjšo porabo električne energije in kako omogočiti enostavno
premeščaje proizvodnih naprav. Poraba električne energije se je zmanjšala s tremi ukrepi:
• Lastna transformatorska postaja
• Tehnologija fluorescenčnih in LED svetil
• Zbiralni napajalni sistem – fleksibilnost pri postavitvi proizvodnih naprav
K zmanjšanju porabe električne energije največ doprinese napajanje objekta z visoko napetostjo (20
kV), ki se na nizko napetost transformira v lastni transformatorski postaji, nameščeni v proizvodnem
prostoru. Vgrajen je en transformator (moč 1.250 kVA), ob večjih potrebah po električni energiji pa je
sicer možno vgraditi še enega enake zmogljivosti.
Vgradnja sodobnih sistemov razsvetljave, ki bazira na tehnologiji fluorescenčnih in LED svetil. Zaradi
24-urnega dela v prostorih proizvodnje in v pisarnah, kjer so običajno prisotni zaposleni, je nameščena
razsvetljava, ki se prižiga s stikali. V prostorih, kjer zaposleni niso stalno pristni, pa se razsvetljava
prižiga preko IR senzorjev.
Fleksibilnost pri postavitvi proizvodnih naprav v proizvodnem delu je rešena z zbiralnim napajalnim
sistemom. Sistem je sestavljen iz dveh hrbteničnih zbiralk in prečne zbiralke, ki so nameščene pod
stropom vzdolž proizvodne hale. S tem sistemom je omogočen enostaven priklop električnih naprav
kjerkoli v prostoru.
Dodajanje in premeščanje naprav ne predstavlja dodatnih stroškov za elektroinštalacijski material. Za
spremljanje delovnih procesov in povezanost objekta z zunanjim svetom so vgrajeni sodobni
informacijski komunikacijski sistemi. Varnost objekta je zagotovljena z vgrajenimi sistemi za
odkrivanje in javljanje požara, vloma ter video nadzorom in kontrolo pristopa.
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Strojne inštalacije. Učinkovita uporaba energetski virov je bila izziv za inženirje strojnih inštalaciji
pri načrtovanju. V ta namen je zasnovan koncept za maksimalno izrabo odpadne vode. Za potrebe
odvajanja toplote iz tehnološkega procesa sta predvidena dva hladilna krogotoka z različnim
temperaturnim režimom.
Hlajenje hidravlike strojev in kompresorjev za proizvodnjo komprimiranega zraka se izvede s hladilnim
krogom višjega temperaturnega režima. Hladilni krog z nižjim temperaturnim režimom je namenjen
hlajenju strojev za brizganje plastike. Hlajenje vode v zimskem času se izvaja prosto, medtem ko je pri
visokih zunanjih temperaturah za izboljšanje odvajanja toplote v okolico predvideno pršenje vode v
območju prenosnika toplote. V času obratovanja proizvodnje se energija potrebna za ogrevanje objekta
uporabi iz najtoplejšega hranilnika hladilnega sistema. Poslovni prostori se ogrevajo s talnim, skladišče
pa s toplozračnim ogrevanjem. Za boljše temperaturno ugodje zaposlenih v poletnem času skozi sistem
talnega ogrevanja kroži hladna voda. Voda z nekoliko višjim temperaturnim režimom, ki prihaja iz
hladilnega kroga kompresorjev se vsako leto izkorišča za ogrevanje sanitarne tople vode. V pisarnah je
nameščeno mehansko prezračevanje z rekuperacijo. Rekuperator zagotavlja več kot 80 % izkoristek
vračanja odpadne toplote. Prostori v proizvodnji se prezračujejo z naravnim prezračevanjem, za
intenzivno prezračevanje oz. odvajanje toplote pa so vgrajeni strešni ventilatorji. Dva podzemna
rezervoarja sta namenjena za zagotavljanje požarne vode in zbiranje deževnice. Deževnica se uporablja
za tehnološko vodo in sanitarno vodo v toaletnih prostorih.
Načrtovani prihranki pri ogrevanju objekta in pripravi tople vode znašajo 12.000 EUR letno. Količina
preostale odpadne vode je zadostna, da se lahko ogreva še kakšen sosednji objekt.

Slika 10: Sistem izkoriščanja odpadne toplote

Aktualna tehnična oprema, katero se uporablja za proces brizganja plastike, ni problematična z vidika
škodljivih emisij. V tehnološkem procesu brizganja plastike se velik delež električne energije pretvori v
toploto. Z integralnim pristopom so strojni in elektro inženirji razvili rešitev, kako maksimalno izrabiti
odpadno toploto. Z omenjenimi trajnostnimi rešitvami je zagotovljeno kvalitetno udobje in učinkovita
raba energetskih virov.
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Prednosti uporabe BIM procesa pri projektiranju industrijskih objektov

Prednosti procesa BIM za različne udeležence v projektu so navedeni v točki 2.5. V nadaljevanju bo
prikazano, katere ključne prednosti prinaša proces BIM pri projektiranju industrijskih stavb glede na
točko 4.2.
Interoperabilnost. Sodelovanje projektne skupine je izjemno pomembno pri projektiranju industrijskih
objektov. Iz primera je jasno razvidno, kako se inovativne rešitve razvijajo na osnovi sodelovanja med
različnimi strokami. Sodelovanje arhitekta, statika in kalkulanta je pripeljalo do optimalne nosilne
konstrukcije objekta, po drugi strani pa so elektro in strojni inženirji skupaj zasnovali koncept, ki
omogoča maksimalno izrabo odvečne toplote.
Vse rešitve in optimizacije je potrebno utemeljiti funkcionalno, izvedbeno in stroškovno. Brez
medsebojnega sodelovanja je težko izvesti sodoben industrijski objekt. Tukaj nam proces BIM ponuja
rešitev za izmenjavo podatkov preko skupnega modela. Informacije se delijo med celotno projektno
skupino in so vsi z njimi seznanjeni.
V praksi so na voljo različni zapisi podatkov, kar je tudi logično, saj bo vsak udeleženec uporabljal
programsko orodje, ki je najbolj učinkovito za njegov segment dela. Proces BIM v ta namen ponuja IFC
odprti standard, ki je namenjen izmenjavi informacij med različnimi programskimi orodji. To omogoča
enostavno izmenjavo podatkov, informacij ter modelov čez vse projektne faze. Na enak način v procesu
sodeluje tudi investitor, zato je s tem omogočeno hitrejše potrjevanje projektnih rešitev, manj nesoglasij
in manj ponavljajočega dela. Model, ki je ustvarjen s povezovanjem več različnih modelov v enega,
imenujemo federacijski model BIM.
Odkrivanje kolizij – manj skritih napak. Projektiranje industrijskih objektov zahteva kvalitetno
koordinacijo in usklajevanje med projektom arhitekture, gradbenih konstrukcij ter elektro in strojnih
inštalacij. Konflikti in napake, ki se ne odkrijejo v fazi projektiranja, povzročajo podaljševanje izvedbe.
Reševanje napak pri izvedbi je lahko nekvalitetno, ker se zahteva hitre rešitve in odločitve. Napake
zaradi neusklajenosti projektov v času izvedbe pripeljejo do dodatnih del, ki jih izvajalec zaradi
podaljševanja časa zaračuna z višjimi stroški. Človeške napake med projektiranjem se bodo dogajale
tudi pri procesu BIM, vendar jih s pomočjo orodij BIM zmanjšamo na minimum. Orodja BIM
omogočajo avtomatsko zaznavanje konfliktov, zato se večino napak popravi in reši že v fazi
projektiranja, ko je to veliko cenejše.
Transparentnost investicije in kontrola stroškov. Večina investitorjev čez projektne faze zahteva
sledenje stroškom. Projektna skupina investitorju prikazuje stroškovno sledenje med projektnimi
fazami. Investirane inovativne rešitve je potrebno tudi stroškovno oceniti, saj se v glavnem na podlagi
cene odloči ali se rešitev potrdi ali zavrže.
Ocena vrednosti del se naredi za vsak različen koncept, ki se predstavi investitorju. Proces BIM nam
tudi na tem področju olajša delo. Z orodji BIM hitro in zanesljivo ocenjujemo stroškovno in terminsko
izvedbo del različnih variant konstrukcijskih sklopov. Količine se avtomatsko izvažajo iz modela, tako
da tudi številne spremembe in optimizacije ne predstavljajo veliko dodatnega dela za izdelavo ocene
vrednosti del.
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Študija izvedljivosti – inženirske analize. Objekt mora izpolnjevati vse bistvene zahteve glede
mehanske odpornosti in stabilnosti, varnosti pred požarom, varnosti pri uporabi, zaščite pred hrupom,
varčevanja z energijo in ohranjanja toplote. Kvalitetno projektiranje sodobnega industrijskega objekta
zahteva izdelavo različnih študij. Iz prikazanega primera je jasno, da so številne študije pripomogle k
rezultatom, da objekt zadostuje tudi zahtevam funkcionalnosti, ekonomičnosti in trajnosti. Orodja BIM
uporabljamo za simulacije in analizo učinkovitosti stavbe. Z njimi lahko izdelujemo analize
konstrukcijskih sklopov, energetske analize, analize dnevne svetlobe in razsvetljave, analize za
prezračevanje, akustiko, osončenost, analize za zbiranje deževnice, odstranjevanje odpadkov in druge.
Možnost izdelovanja analiz na digitalnem modelu omogoča optimizirati in zmanjšati stroške skozi
celotni življenjski cikel stavbe.
Trajnost. Dejanski primer je dokaz, da je tudi industrijski objekt lahko trajnosten. Inovativne rešitve
projektantov glede na specifičnost procesov obravnavane proizvodnje so zagotovile visoko udobje
zaposlenih in učinkovito izrabo energetskih virov. Proces BIM nam omogoča, da se trajnostni vidiki
obravnavajo že v začetnih fazah projektov. Analize in študije izvedljivosti nam omogočajo, da se lahko
investitorju prikaže, da je vlaganje v trajnosten industrijski objekti tudi ekonomski upravičen.
V naslednji točki bodo prikazani postopki uporabe procesa BIM na obravnavanem proizvodnoskladiščnem poslovnem objektu.
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PRIMER UPORABE BIM ZA INTEGRALNO ZASNOVO PROIZVODNO –
POSLOVNEGA OBJEKTA

Za primer prikaza uporabe BIM za integralno zasnovo je izbran proizvodno – skladiščni poslovni objekt.
Zasnova proizvodno – skladiščnih poslovnih objektov se začne s spoznavanjem tehnoloških procesov
in opremo, ki bo nameščena v notranjosti objekta. Investitor postavi svoje zahteve oz. seznani projektni
tim o tehnološkem procesu, dostavi seznam in dimenzije strojev ter zahteve glede števila prostorov v
poslovnem delu. V obravnavanem objektu se bo izvajala dejavnost brizganja plastike za potrebe
elektroindustrije, avtomobilske industrije ipd. Večji del objekta je namenjen proizvodnji in skladiščenju
vhodnih in končnih izdelkov. Industrijski objekti mora v projektni dokumentaciji poleg vseh potrebnih
načrtov in elaboratov vsebovati tudi tehnološki načrt.
Pri industrijskih objektih je izjemno pomembna tudi požarna odpornost konstrukcije. Objekti morajo
biti projektirani tako, da ne ogrožajo človekovega zdravja in življenja ter okolja. Pri izdelavi študije
požarne varnosti je potrebno imeti vpogled v tehnološki načrt, kjer se nahaja tudi seznam gorljivih
materialov, ki so prisotni v posameznih prostorih objekta.
4.1

Programska zasnova

Investitor namerava na izbrani lokaciji zgraditi proizvodno – skladiščno poslovni objekt za lastne
potrebe. Objekt je namenjen izdelavi izdelkov iz plastike, skladiščenju in upravi podjetja. Investitor
zahteva, da je večji del prostora namenjen proizvodnji in skladiščenju vhodnih materialov in končnih
izdelkov, manjši del objekta pa bo namenjen poslovni dejavnosti.
V proizvodno – skladiščnem delu je zelo pomembno, da so v prostorih vgrajene naprave, ki so potrebne
za izvajanje tehnološkega postopka, tehnološki postopek pa mora potekati nemoteno.
V nadaljevanju je prikazan povzetek investitorjevih zahtev:
- objekt naj bo programsko razdeljen na poslovni, proizvodni in skladiščni del,
- proizvodno – skladiščni del naj bo enoetažen,
- tehnološka oprema mora biti ustrezno postavljena in orientirana (dimenzije strojev dostavi
investitor),
- v proizvodno – skladiščnem delu naj se predvidijo sledeči prostori: proizvodnja, mlini, skladišča
embalaže, končnih izdelkov in orodij, prostor za pripravo in distribucijo materiala, vzdrževanje
orodja in pakiranje,
- v poslovnem prostoru naj se predvidijo sledeči prostori: pisarne, delavnica, garderobe,
sanitarije, arhiv, čajna kuhinja (okvirne površine prostorov dostavi investitor),
- proizvodnja in skladišče se ne ogrevata,
- stopnja izkoriščenosti obravnavane parcele za gradnjo naj bo maksimalna in manjša od
največjega dovoljenega faktorja zazidanosti na obravnavanem območju,
- stroškovno sledenje različnih projektnih faz,
- izdelava različnih opcij izvedbe,
- osnovni terminski plan za izvedbo del.
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Lokacija in orientacija objekta

Lokacija nameravanega posega se nahaja v industrijski coni Naklo. Objekt je postavljen tako, da so
transparentni elementi stavbnega ovoja poslovnega dela orientirani proti jugozahodu, transparentni
elementi proizvodnega proti jugovzhodu in sledišče proti severozahodu.

Slika 11: Lokacija obravnavanega primera [Google Maps]

Industrijski objekt povzroča tudi hrup zaradi tovornih vozil in delovanje strojev v objektu, zato je objekt
potrebno umestiti čim dlje od stanovanjskih objektov. Oddaljenost obravnavanega primera od
stanovanjskih objektov je približno 290 m (slika 12), kar pomeni, da je potrebno upoštevati mejne
vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom [20]:
• L dan = 58 dBA,
• L večer = 58 dBA,
• L noč = 58 dBA.

Slika 12: Oddaljenost obravnavanega primera od stanovanjskih objektov [21]

28

4.3

Radošević, L. 2018. Uporaba BIM za integralno zasnovo proizvodno – poslovnih objektov s primerom.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

Geološko meteorološke značilnosti lokacije

Preučitev zemljišča na kateremu bo objekt zgrajen je izveden s pomočjo Atlas okolja [21]. Ugotovljene
so naslednje geološko – meteorološke značilnosti:
Preglednica 6: Geološko meteorološke značilnosti lokacije

Povprečna letna temperatura zraka 1971 – 2000
Povprečna letna najvišja dnevna temperatura zraka 1971 – 2000
Povprečna letna najnižja dnevna temperatura zraka 1971 – 2000
Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971-2000
Povprečno število dni s snežno odejo v sezoni 1971–2000
Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni 197-2000
Največja snežna obtežba s povratno dobo 50 let
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - zima 1971-2000
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - pomlad 1971-2000
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - poletje 1971-2000
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - jesen 1971-2000
Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi 1994-2001
Projektni pospešek tal

8-10°C
14-16°C
4-6°C
1500-1600 mm
Sp. meja 50 dni
100-150 cm
1.5-2 kN/m2
240-280 ur
480-520 ur
740-780 ur
400-420 ur
0-1 m/s
0.2g

Objekt bo zgrajen na zemljišču ki leži na območju ki ni erozijo in poplavno ogroženo. Nevarnosti
spuščanja emisij v površinske vode ni, ker v bližini ni površinskih vodotokov.
4.4

Zasnova objekta

Obravnavani objekt je funkcionalno razdeljen na dva dela in sicer na poslovni in proizvodno-skladiščni
del. Proizvodno – skladiščni del je enoetažen, manjši poslovni del pa dvoetažen. V proizvodnoskladiščnem delu se nahajajo proizvodnja, mlini, skladišče (za embalažo, končne izdelke in orodja),
prostor za pripravo in distribucijo materiala, vzdrževalna orodja, pakiranje. V pritličju poslovnega dela
so pisarna, merilnica, delavnica, garderoba in jedilnica, v 1. nadstropju pa so pisarne, sanitarije, čajna
kuhinja, arhiv ter prostor za sprejem.
Tlorisni gabariti stavbe:
Etažnost:
Etažne višine:
Maksimalna kota objekta:

53,00x50,30 m
del P, del P+1
pritličje ± 0,00 m
1. nadstropje +4,50 m
+ 12,50 m nad koto pritličja
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Slika 13: Prikaz funkcionalnih sklopov obravnavanega primera

4.5

Tehnični opis objekta

Projektirana nosilna konstrukcija je montažna armiranobetonska, sestavljena iz AB montažnih stebrov,
nosilcev ter prednapetih votlih plošč (PVP). Montažne armiranobetonske elemente se predhodno izdela
v tovarni, nato pripelje na gradbišče in se jih montira. Čaše in pete temeljev bodo monolitno
armiranobetonsko izvedeni oz. betonirani na licu mesta. Enako bodo izvedene še stene stopniščnega
jedra in jaška dvigala.
Ravna streha bo imela minimalni naklon. Netransparentni del stavnega ovoja bo izveden iz
toplotnoizolativnih sendvič panelov, poslovni del objekta pa bo imel strukturno stekleno fasado.
Transparentni del stavbnega ovoja bo iz aluminijastih okvirjev z visoko izolativno troslojno
zasteklitvijo. Debelina toplotne izolacije na strehi bo 20 cm ter na fasadi 15 cm. Sestava strešne
konstrukcije in fasade je navedena v preglednici 7.
Notranje stene v proizvodno skladiščnem delu so delno zidane, delno suho-montažne ter delno izvedene
iz sendvič panelov, pri poslovnem delu pa bodo notranje stene suho-montažne. Stene na mejah požarnih
sektorjev bodo požarno odporne. Finalni tlak v proizvodnem in skladiščnem delu bo iz epoksi tlakov.
Pri takšni namembnosti dela objekta je izjemno pomembno, da je material vgrajen v finalni tlak trden
in neobčutljiv na mehanske poškodbe, čistila in dezinfekcijska sredstva ter vodoneprepusten, obenem
pa tudi negorljiv, nedrseč in ponuja ugodno počutje uporabnika.
Za netransparentni del stavnega ovoja so predvideni fasadni toplotnoizolativni sendvič paneli, medtem
ko je na poslovnem delu (jugozahod in jugovzhod) predvidena strukturna steklena fasada. Transparentni
deli stavbnega ovoja bodo imeli aluminijaste okvirje in bodo zastekljeni s troslojno zasteklitvijo.
Toplotna prehodnost okna mora dosegati Uw = 1,6 W/m2K. Ker na oknih in zasteklitvah ni predvidenih
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zunanjih senčil, mora troslojno steklo imeti naslednje lastnosti: prepustnost svetlobe 60 % ter
prepustnost toplote 29 %.
Preglednica 7: Sestave konstrukcijskih sklopov
TLAKI
T01 - Pritličje
Proizvodnja/Skladišče
Epoksi tlak
AB talna plošča
PE folija
Toplotna izolacija – XPS
Hidroizolacija
Tampon
T02 - Pritličje Poslovni del
Keramika/Epoksi tlak
Cementni estrih
Sistemska plošča
Toplotna izolacija – EPS
Hidroizolacija
Hladni bitumenski premaz
Podložni beton
Tampon
T03 - Nadstropje Poslovni del
Keramika/Tekstilna obloga
Cementni estrih
Sistemska plošča
Toplotna izolacija – EPS
PVP plošča

deb. [cm]
25
3

deb. [cm]
8
2
8

10
deb. [cm]
1
7
2
5
25

STENE
Z01 - Zunanja Fasadna Panel
Fasadni pločevinasti panel
Jeklena podkonstrukcija
Z02 - Zunanja Fasadna Panel
Fasadni pločevinasti panel
Jeklena podkonstrukcija
Toplotna izolacija – mineralna
volna
OSB plošča
Strešna folija
Z03 - Zunanja Fasadna
Betonska
AB stena
Hladni bitumenski premaz

deb. [cm]
15
deb. [cm]
15
20
2

deb. [cm]
20

Hidroizolacija
Toplotna izolacija – XPS
Cementna malta
Fasadni omet
Z04 - Notranja ločilna
porobetonska
Notranji omet
Porobetonski zidak
Notranji omet
Z05 - Notranja ločilna MK

10

deb. [cm]
20
deb. [cm]

Mavčnokartonska plošča 2x1.25
cm
Kovinska podkonstrukcija +
mineralna volna
Mavčnokartonska plošča 2x1.25
cm
Z06 - Notranja ločilna MK
(EI30,EI60)
Mavčnokartonska plošča 2x1.25
cm
Kovinska podkonstrukcija +
mineralna volna
Mavčnokartonska plošča 2x1.25
cm

deb. [cm]

Z07 - Notranja ločilna MK

deb. [cm]

Mavčnokartonska plošča 2x1.25cm
Kovinska podkonstrukcija +
mineralna volna
Mavčnokartonska plošča 2x1.25cm
Z08 - Notranja Ločilna Panelna
Požarno odporni pločevinasti panel

2.5
10
2.5

2.5
5
2.5

2.5
15
2.5
deb. [cm]
10

STREHA
S01 - Streha
Strešna hidroizolacijska folija
Ločilni sloj
Toplotna izolacija – mineralna
volna
Parna zapora
Samonosilna pločevina

deb. [cm]

20

15

Radošević, L. 2018. Uporaba BIM za integralno zasnovo proizvodno – poslovnih objektov s primerom.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo.

4.6

31

Načrt izvedbe pristopa BIM

Projektne informacije in zahteve investitorja se lahko spreminjajo skozi faze projekta. Informacije
pridobljene v začetnih fazah je potrebno nadgrajevati in usklajevati s celotnim projektnim timom. Med
projektnimi fazami se število udeležencev v projektnem timu spreminja in vsi morajo biti seznanjeni s
projektnimi informacijami, zahtevami in cilji. Z načrtom BIM pristopa postavimo projektna pravila, s
tem pa udeleženci v projektnem timu jasno razumejo in poznajo svoje vloge in naloge za doseganje
ciljev na projektu.
Za obravnavani primer smo izdelali načrt za izvedbo pristopa BIM s pomočjo spletnega orodja LOD
Planner. LOD Planner nam omogoča, da je izvedbeni načrt dinamičen in interaktiven dokument ki se ga
lahko nadgrajuje, spreminja čez vse projektne faze in je dostopen in viden celotnem projektnem timu in
investitorju ter povezan z informacijskim modelom. LODPlanner omogoča načrtovanje in izdelavo
načrta za izvedbo BIM pristopa v oblaku. Omogoča nam vizualno načrtovanje in planiranje podrobnosti
projekta, usklajevanje, določitev odgovornosti udeležencev ter spremljanje samega izvajanja projekta.
Uporabimo ga lahko za izdelavo načrta za izvedbo pristopa BIM, določitev obsega dela in izvedbe
nadzora nad potekom projekta. Pri izdelavi načrta smo se orientirali odgovorili na vprašanja prikazana
v preglednici 8.
Preglednica 8: Vidiki za izdelavo načrta za izvedbo BIM pristopa

KAJ?
ZAKAJ?
KDAJ?
KDO?
KATERI?
KAKO?

Projektne informacije
Uporaba modela BIM
Mejniki, roki
Vloge in odgovornosti
Zahtevane informacije, pogoji in definicije
Kontrola kakovosti projekta, klasifikacija elementov, formati datotek,
protokol izmenjave podatkov, sodelovanje, usposabljanje
KJE? Izmenjava in shranjevanje informacij

Orodje je enostavno za uporabo. Znotraj orodja so na voljo že nekatere podloge za izdelavo načrta. Pri
izdelavi načrta za izvedbo BIM pristopa v obravnavanem primeru smo podloge znotraj orodja prevedli
in jih izpolnili s pripadajočimi podatki. Slike 14, 15 in 16 prikazujejo nekatere projektne informacije in
delo s pomočjo orodja LOD Planner, medtem ko je celoten načrt prikazan v prilogi B. Končen dokument
se lahko prikaže tudi v pdf. formatu.
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Slika 14: LOD Planner - Informacije o lokaciji objekta

Slika 15: LOD Planner - Projektna skupina

Slika 16: LOD Planner - Osnovne informacije o projektu
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Modeliranje objekta

Model BIM je izdelan s programom ArchiCAD na osnovi prejetih 2D načrtov. Najprej pripravimo
delovno okolje programa, določimo merske enote, število in višina nadstropij, lokacijo ter osnovne
podatke o projektu. Slika 17 prikazuje komunikacijska okna nastavljenih podatkov za merske enote,
nastavitve nadstropji ter lokacije. V nadaljevanju je postavljena osnovna mreža (angl. Grid Element),
katera nam olajša postavitev določenih elementov (slika 18).

Slika 17: Definiranje merskih enot, višin nadstropij ter lokacije

Slika 18: Prikaz osnovne mreže modela

Pred samim modeliranjem je potrebno pripraviti osnovno knjižnico materialov in konstrukcijskih
sklopov, ki se jo med modeliranjem ustrezno dopolnjuje (slika 19). Materialom so pripisane vse
pomembne karakteristike, konstrukcijske sklope pa se ustrezno poimenuje.
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Slika 19: Definiranje materialov

Modeliranje se je začelo z izdelavo temeljev, vertikalne in horizontalne nosilne konstrukcije ter
zunanjega ovoja in strehe. Potem so bile modelirane notranje predelne stene, tlaki talne in medetažne
konstrukcije ter zunanje in notranje stavbno pohištvo. Med modeliranjem se vsakemu elementu pripiše
karakteristične informacije.
Vse informacije vnesene v model so potrebne za nadaljnje delo, kot so popisi del in terminski plani.
Elementi so tudi ustrezno ločeni na sloje (angl. Layers), kar nam je v pomoč pri lažjem pregledu projekta
ter ločitvi in seštevanju potrebnih količin. Pomembno je, da smo med modeliranjem natančni in enotni.
Posamezna vrsta elementov se mora modelirati z enakimi elementi v modelu. Slika 20 prikazuje 3D
prikaz temeljne grede in komunikacijsko okno, iz katerega so vidne informacije pomembne za omenjeni
element.
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Slika 20: 3D pogled in pripadajoče informacije - temeljna greda

Med modeliranjem je potrebno biti izjemno pozoren na izdelavo elementov, da se bodo elementi na isti
način tudi dejansko izdelali na gradbišču. Neustrezno in nepravilno narejen model prinaša številne
probleme pri izdelavi popisov del, ki bo narejen med BIM procesom.
V modelu objekta so tudi določeni prostori z orodjem Zone. S pomočjo ukaza Zone označimo prostore
v 2D pogledu in dodamo opise, ki se nanašajo na namembnost prostora, podatek o površini ter tipu
zaključnega tlaka. Prostori v objektu so ločeni na proizvodni, skladiščni in poslovni del. Pri poslovnem
delu so tudi z drugimi barvami ločeni prostori glede na namembnost (pisarne, sejna soba, jedilnica,
garderobe, komunikacije in ostali prostori). Seznam prostorov in grafični prikaz nam omogočata lažjo
predstavitev investitorju ter ju uporabimo za projektno dokumentacijo (slika 21). Seznam prostorov je
prikazan v prilogi A. Sivo pobarvani del je proizvodni, zeleno skladiščni in rdeče poslovni del.

Slika 21: Prikaz funkcionalnih sklopov objekta - proizvodnja, skladišče in poslovni del
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Znotraj programa lahko naredimo sheme ter popis del stavbnega pohištva. Na enostaven način tako
dobimo sheme ter vse potrebne informacije za izdelavo ponudbe. V pripravljeni tabeli lahko prikažemo
vse informacije o vratih in oknih, kot so podatki o dimenzijah, materialih kril in podbojev, požarni
odpornosti, podatki o kljuki in ključavnici, toplotni prehodnosti zasteklitve ter ostalem. Poleg
tekstualnih informacij prikažemo še 2D simbol ter 3D izgled vrat in oken.
Na koncu modeliranja je narejeno avtomatsko preverjanje napak oz. zaznavanje kolizij (angl. Clash
Detection) s pomočjo programa Navisworks. Program nam avtomatsko prikaže, kje se v modelu
pojavljajo prekrivanja oz. trki različnih gradbenih elementov. V program smo uvozili .ifc datoteko
modela, le-ta pa je zaznal napake prekrivanja porobetonske predelne stene s strešnimi AB montažnim
nosilcem.
Napaka je prikazana na sliki 22. Znotraj programa lahko tudi beležimo različne komentarje o napakah,
ki jih potem v programu za modeliranje popravimo. Trenutno model vsebuje samo gradbeno
konstrukcijo oz. arhitekturo objekta. Zaznavanje napak je izjemno pomembno takrat, ko v istem modelu
poleg arhitekture, dodamo še strojne in elektro inštalacije. Program nam zazna vse konflikte in
prekrivanja elementov, tudi tiste katerih človeško oko nebi zaznalo. Tako nam je računalniško orodje
uspelo poiskati in rešiti napako, ki se zgodila v fazi izvedbe in posledično povzročila dodatne stroške
ter podaljšan rok same izvedbe.

Slika 22: Zaznavanje napake – prekrivanje predelne stene s strešnim nosilcem
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Slika 23: Zaznavanje napake – prekrivanje stropa s prezračevalnimi kanali [8]
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PRIMERI UPORABE MODELA BIM PROIZVODNO – POSLOVNEGA OBJEKTA

V tem poglavju so prikazani primeru uporabe BIM za:
• stroškovno oceno izdelave nosilne konstrukcije,
• energetsko analizo,
• analizo okoljskih vidikov in stroškov netransparentnega stavbnega ovoja,
• terminsko planiranje,
• popis del in projektantski predračun.
5.1

Stroškovna ocena izvedbe nosilne konstrukcije

Ena najpomembnejših zahtev investitorja je stroškovno sledenje različnim projektnim fazam. Fazi
idejne zasnove in idejnega projekta sta najbolj optimalni za izdelavo različnih optimizacij. Projektna
skupina pri idejni zasnovi razvija različne koncepte zasnove, ki morajo biti stroškovno ovrednotene.
Ocena vrednosti je pri idejni fazi pripravljena na podlagi namembnosti posameznega dela objekta.
Pri idejnem projektu se izdeluje stroškovno analizo in oceno različnih opcij izvedbe za posamezne
konstrukcijske sklope. Projektni tim razvija različne opcije, ki se jih funkcionalno in stroškovno
analizira. To delo opravljeno z informacijskim modelom prinaša veliko število prednosti, glede na
tradicionalen način. Proces BIM nam omogoča da razvijamo veliko število različnih rešitev, ki jih tudi
zelo hitro stroškovno ocenimo.

Slika 24: 3D pogled nosilne konstrukcije in temeljev

Za prikaz izdelave stroškovne ocene izvedbe del za nosilno konstrukcijo s pomočjo procesa BIM na
obravnavanem modelu bo prikazan postopek izdelava študije za različno izvedbo AB stebrov. Primerjali
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bomo izvedbo monolitnih in prefabriciranih AB stebrov. V programu ArchiCAD je za vse elemente
ustvarjen dodaten parameter, ki vsebuje informacijo o ceni posameznega elementa (slika 25). Ravno
tako je ustvarjena dodatna formula, ki za posamezni element, v tem primeru steber (ang. Coulmn), glede
na kubaturo elementa določi ceno. Končna vrednost monolitne izvedbe stebra je seštevek cene
vgrajenega betona, cene opaža in cene armature, dokler je za prefabriciran element upoštevana cena po
kosih. Za monolitno izvedbo je upoštevana cena 400 €/m3 ( armatura 1 €/kg, beton 95 €/m3, štiristranski
opaž 20 €/m2) ter za montažno 550 €/m3.

Slika 25: Pripisane informacije o ceni različne izvedbe AB stebrov

Spremembe pri projektiranju nosilne konstrukcije in izbiri materiala ter ceni se avtomatsko generirajo v
pripravljeni tabeli, ki je končni izdelek za predstavitev ocene vrednosti del. Slika 26 prikazuje rezultate
stroškovne analize izvedbe.
Opazimo lahko, da je cena monolitne izvedbe dražja od cene montažne in s tem tudi časovno daljša za
izvedbo, kar ni presenetljivo. Pri obravnavanem primeru izvedba AB stebrov ni bila vprašljiva, saj je
nosilna konstrukcija zasnovana tako, da ni velikih razponov, ki jih AB montažna konstrukcija nebi
mogla prenesti. Za različne primere objektov, kjer imamo veliko večje razpone in montažna konstrukcija
pri nekaterih funkcionalnih sklopih ne pride v poštev ali primerjamo druge materiale za nosilno
konstrukcijo, je prikazan način rešitev, kako s pomočjo procesa BIM statik in kalkulant hitro in
zanesljivo pridejo do najbolj optimalne konstrukcije.
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Slika 26: Prikaz ocene vrednosti izvedbe za vertikalno NK - stebri

Znotraj programa s pomočjo žive povezave med geometrijo elementa in podano ceno se samodejno
prikazujejo rezultati v predhodno pripravljenih tabelah. S spremembami geometrije elementa se
samodejno posodablja tudi strošek izvedbe. Pri spremembi materiala je potrebno zamenjati tudi ceno.
Takšen način dela je veliko hitrejši in natančnejši v primerjavi z ročnim načinom vnosa količin v
Excelovo tabelo ter omogoča izdelavo večjega števila študij optimizacij. Avtomatizacija znotraj
programa nam omogoča da se več časa ukvarjamo z optimizacijo prerezov nosilne konstrukcije ter izbiro
materiala ki je trenutno v tem aktualnem času najbolj ugodna.
V fazi idejnega projekta, ko se je nosilna konstrukcija uskladila med statikom in arhitektom lahko s
pomočjo programa naredimo popis del. Na obravnavanem primeru je s pomočjo programa ArchiCAD
narejen popis del za izvedbo AB montažne konstrukcije. Slika 27 prikazuje del popisa, medtem ko je
celoten popis za izvedbo AB montažne konstrukcije prikazan v prilogi C. Po izvozu preglednice iz
programa ArchiCAD, končni izgled popisa del je dodatno urejen s pomočjo programa Excel.
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Slika 27: Popis del - AB montažna konstrukcija

5.2

Energetska analiza

Obravnavani primer smo analizirali in optimizirali tudi z vidika trajnosti. Enako kot pri ostalih
kompleksnih objektih se v industrijske stavbe vgrajuje izjemno veliko število materialov. S tem
namenom v okviru magistrske naloge ni izdelana le energetska analiza oz. analiza porabe energije za
delovanje stavbe, ampak so analizirani tudi materiali z okolijskega vidika (vgrajena energija in emisije
CO2). Podatki o vgrajeni energiji in ogljikovem odtisu posameznih materialov so pridobljeni iz baze
podatkov, ki se nahaja znotraj programa ArchiCAD.
Najprej je pripravljen model za izdelavo energetske analize, narejene s pomočjo vtičnika Eco Designer
STAR. Podatki o lokaciji in orientaciji objekta so že določeni na začetku modeliranja. Objekt je potrebno
razdeliti na temperaturne cone oz. določiti temperaturne režime za prostore v objektu. Na začetku
energetske analize smo določili vse potrebne vhodne podatke, kot so podatki o HVAC sistemih (angl.
Heating, ventilating and air conditioning system) oz. sistemih ogrevanja, prezračevanja in klimatske
naprave, urniki delovanja stavbe, podatki o notranjih virih in razsvetljavi. Podatke o U faktorjih program
izračuna glede na uporabljene konstrukcijske sklope oz. materiale med modeliranjem, dodatno smo
vpisali le podatek o toplotni prehodnosti transparentnih delov stavbnega ovoja
Vsaka cona v objektu je pripisana toplotni coni (angl. Thermal Blocks), ki so razdeljene glede na
temperaturne režime v objektu. Toplotne cone so razdeljene na skladišče, proizvodnjo, poslovni del
(pisarne, sejne sobe) ter poslovni del (komunikacije, garderobe).
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Pri poslovnem prostoru je urnik delovanja razporejen na delovne dneve in je med vikendi in ponoči
nezaseden. Za proizvodnjo in skladišče je narejen celo dnevni urnik, ker proizvodnja obratuje v treh
izmenah od ponedeljka do nedelje.
Pri energetski analizi kot tudi pri nadaljnji uporabi modela BIM je izjemno pomembno modeliranje.
Program nam omogoča ročni način vnašanja con, vendar za izdelavo energetske analize to ni
priporočljivo. Program avtomatsko z ukazom Zone zazna cone in kateri konstrukcijski sklopi in stavbno
pohištvo so vezani na njo. Vsaki coni pripišemo še vse ustrezne vhodne podatke. Slika spodaj prikazuje
določene cone v modelu BEM (angl. Building Energy Model) ter določene termalne bloke.

Slika 28: Prikaz modela BEM in termalnih blokov

V prvem delu analiz sta narejeni energetska analiza ter analiza emisij CO2 z upoštevanjem že navedenih
konstrukcijskih sklopov. Grafikon 2 prikazuje celotno strukturo porabe energije za delovanje stavbe,
končni rezultati pa so prikazani v prilogi E.
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Grafikon 2: Poraba energije za delovanje objekta

Glede na vhodne podatke in postavljene urnike delovanja za vsako termalno cono rezultati energetske
analize so prikazali, da se največ energije porabi za razsvetljavo in delovanje opreme ter za
prezračevanje. Za ogrevanje in hlajenje se porabi zelo malo energije v primerjavi s prezračevanjem in
razsvetljavo.
Mehansko prezračevanje z rekuperacijo in ogrevanje je upoštevano samo pri poslovnem delu, ker se
proizvodnja in skladišče ne ogrevata in hladita. Za proizvodnjo so določeni večji notranji viri opreme,
in sicer 30 W/m2, in iz tega razloga tih prostorov ni potrebno ogrevati, ker že sami stroji oddajajo toploto.
Za hlajenje proizvodnje in skladišča smo upoštevali, da se hladijo po principu pasivnega hlajenja oz. z
izkoriščanjem nizke temperature v jutranjih urah. Naravno prezračevanje je upoštevano za vse termalne
bloke (3.5 h-1).
5.3

Analiza okoljskih vidikov in stroškov netransparentnega stavbnega ovoja

Zunanji ovoj stavbe predstavlja veliki delež pri industrijskih stavbah in posledično največji potencial za
zmanjšanje vgrajene energije in vgrajenega CO2, zato so narejene analize treh variant netransparentnega
dela stavbnega ovoja. Poleg okoljskih vidikov so upoštevani še stroški izvedbe, čiščenja ter vzdrževanja
posameznih variant fasade.
Analiziran je samo netransparentni del stavbnega ovoja, medtem ko je transparentni del stavbnega ovoja
pri vsaki varianti ostal enak. Variante fasade so prikazane v preglednici 9. Toplotna prehodnost različnih
variant je ostala enaka, kar pomeni, da se vrednosti pri porabi energije ostale nespremenjene. Zaradi
same namembnosti objekta je pomembno da so različne izvedbe fasadnega ovoja tudi požarno odporne.
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Preglednica 9: Prikaz različnih izvedb netransparentnega stavbnega ovoja
V1
V2
V3
ALU pločevina 0.6 mm
Notranji omet
AB lupina 2 x 7 cm
Kamena volna 15 cm
Porobetonski zidaki 30 cm
EPS 12 cm
ALU pločevina 0.6 mm
EPS 5 cm
Fasadni omet

Pred prikazom vhodnih podatkov in izračunov bomo v nadaljevanju podali definiciji za vgrajeno
energijo (angl. Embodied Energy.) in vgrajen ogljikov dioksid (angl Embodied Carbon).
Vgrajena energija (angl. Embodied Energy). Vgrajena energija predstavlja količino energije, ki je
vložena skozi celotni življenjski cikel posameznega izdelka, od pridobivanja surovin, izdelave,
vgrajevanja do uničenja ali ponovne reciklaže. Količino vgrajene energije merimo v MJ/kg, kar
predstavlja količino energije izraženo v MJ potrebno za izdelavo 1 kg materiala.
Vgrajena energija je sestavljena iz direktne in indirektne energije. Direktna energija je porabljena za
gradnjo oziroma montažo objekta in elementov ter transport na gradbišče. Indirektna energija
predstavlja največji del vgrajene energije, to je energija porabljena za proizvodnjo in transport
gradbenega materiala in izdelkov [22].
Vgrajeni ogljikov dioksid (angl Embodied Carbon). Predstavlja vsoto sproščenega ogljikovega
dioksida zaradi porabe fosilnih goriv pri proizvodnji samega izdelka in pridobivanja surovin. Izražen je
z enoto kgCO2/kg. Podatki o količini vgrajenega ogljikovega dioksida so odvisni od faze izdelka. Faza
»od zibelke do groba« (angl. Cradle to Grave) upošteva vse faze, od pridobivanja surovin, proizvodnje,
prevoza, uporabe do odlaganja.
Za izdelavo analize so se uporabili podatki vgrajenega ogljikovega dioksida za fazo »od zibelke do vrat«
(angl. Cradle to Gate) kar zajema pridobivanje in predelavo surovin ter izdelavo izdelka.
Za različne izvedbe netransparentnega stavbnega ovoja je najprej narejena analiza stroška izvedbe,
čiščenja in vzdrževanja. Za panelno fasado je predvideno, da je po 15-tih letih predvidena zamenjava,
za ostala dva primera pa čez 30 let. Iz tega razloga je narejena stroškovna analiza med variantami fasad
za obdobje 30-tih letih. Preglednica spodaj prikazuje vhodne podatke in izračune. V izračunih je
upoštevano 1.750 m2 netransparentnega stavbnega ovoja. Transparentni del stavbenega ovoja je ostal
nespremenjen. Toplotne prehodnosti primerjanih variant je enaka, in sicer 0.26 W/m2K.
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Preglednica 10: Stroškovna primerjava različnih fasadnih izvedb
V1

V2
STROŠEK IZVEDBE
- notranji omet (12 €/m2)
- porobetonski zidaki (40 €/m2)
- AB vertikalne protipotresne vezi
(400 €/m3)
- AB horizontalne vezi (450 €/m3)
- porobetonske preklade (500 €/m3)
- EPS (15 €/m2)
- fasadni omet (15 €/m2)

- AB fasadni prefabricirani
element debeline 26 cm (90
€/m2)
AB lupina 2 x7 cm
EPS 12 cm

159,500.00 €
- čiščenje se izvede
minimalno 1x letno
- cena čiščenja: 4 €/m2

150,750.00 €
- ponovno beljenje fasade se izvede
1x v obdobju petih let
- cena beljenja: 1.80 4 €/m2

157,500.00 €
- čiščenje se izvede minimalno
1x v obdobju 5-tih let
- cena čiščenja: 4 €/m2

210,000.00 €

18,900.00 €

42,000.00 €

- jeklena podkonstrukcija
40.000 kg (1.80 €/kg)
- fasadni panel (50 €/m2)

V3

- menjava fasadnega panela:
čez 15 let
90,000.00 €
/
OCENA INVESTICIJE V OBDOBJU - 30 let
459,500.00 €

169,650.00 €

/
199,500.00 €

OCENA INVESTICIJE V OBDOBJU - 30 let/m2
263.00 €/m2

97.00 €/m2

114.00 €/m2

Vidimo da je varianta V2 oz. zidana izvedba z porobetonskimi zidaki najcenejša pri začetni investiciji
in tudi pri primerjavi za obdobje čez 30 let. Panelna fasada je večinoma zaradi stroškov čiščenja dražja
od ostalih dveh variant. Panelna fasada je večinoma izbor investitorjev proizvodno-skladiščnih objektov
zaradi časovnega vidika. V primerjavi z ostalimi variantami za izvedbo zidane fasade rabimo največ
časa.
V nadaljevanju bomo prikazali količine vgrajene energije in vgrajenega ogljikovega dioksida za različne
variante. Preglednica 11 prikazuje vhodne podatke in izračune. Podatki o količini vgrajene energije in
ogljikovega dioksida za fazo »od zibelke do vrat« so dobljeni iz baze programa ArchiCAD.
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Preglednica 11: Vrednosti vgrajene energije in vgrajenega ogljikovega dioksida za variante
Material
Jeklena
podkonstrukcija
Kamena volna
ALU pločevina

EM

Količina

ρ [kg/m3]

λ
[W/mK]

EE
[MJ/kg]

EC
[kgCO2/kg]

kg

40000

7800

50

20.1

1.46

m3
m3

263
2

50
2800

0.036
160

15.7
155

1.23
9.16

m3

35

1600

0.8

1.4

0.09

525

500

0.14

0.59

0.063

V2

Notranji omet
Porobetonski
zidaki
AB vezi
EPS
Fasadni omet

40
88
35

2400
25
1600

2.5
0.036
0.08

2.33
88.6
1.4

0.242
3.29
0.09

V3

AB prefabrikati
EPS

m3
m3

245
210

2400
25

2.5
0.036

2.33
88.6

0.242
3.29

V1

m3
m3
m3
m3

V nadaljevanju su prikazani grafikoni rezultatov. Grafikoni 3 in 4 prikazujejo količino vgrajene
energije in vgrajenega ogljikovega dioksida za primerjane variante fasadnih izvedb. Vidimo da
najmanjše in vgrajene energije in ogljikovega dioksida ima porobetonsko zidana konstrukcija z EPS
toplotno izolacijo. Betonski prefabricirani fasadni elementi z vmesno EPS izolacijo imajo približno
iste rezultate kot panelna fasada skupaj z jekleno konstrukcijo.
Grafikon 3: Primerjava vgrajene energije - konstrukcijski sklopi

Grafikon 4: Primerjava vgrajenega ogljikovega dioksida - konstrukcijski sklop
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V nadaljevanju so prikazani rezultati analiz uporabljene toplotne izolacije za različne variante (Grafikon
5 in 6). Kamena volna na MJ/kg ima skoraj 5x manjšo vrednost vgrajene energije od EPS. Ampak za
doseganje želene toplotne prehodnosti smo pri varianti V1 vgradili 3x več toplotne izolacije. Varianta
V3 ima pa najvišje vrednosti uporabljene energije in vgrajenega ogljikovega dioksida ker ima količino
toplotne izolacije enako kot varianta V1. Ker je pri V3 upoštevan EPS je jasno zakaj takšna odstopanja.
Za razliko od naravnih materialov za toplotno izolacijo, umetni so boljši z vidika trdnosti, obstojnosti in
kompaktnosti, sicer so ekološki manj sprejemljiva.
Grafikon 5: Primerjava vgrajene energije - toplotna izolacija

Grafikon 6: Primerjava vgrajenega ogljikovega dioksida - toplotna izolacija

Grafikon 7 in 8 predstavljata primerjavo med vgrajeno energijo in vgrajenim ogljikovim dioksidom za
nosilno konstrukcijo in finalno obdelavo primerjanih variant. Količine vgrajene energije in ogljikovega
dioksida pri variantah V1 in V3 izjemno odstopata v primerjavi z varianto V2.
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Grafikon 7: Primerjava vgrajena energija - nosilna konstrukcija + finalna obdelava

Grafikon 8: Primerjava vgrajenega ogljikovega dioksida - nosilna konstrukcija + finalna obdelava

Grafikon 9 prikazuje skupno primerjavo med različnimi izvedbami netransparentnega stavbnega ovoja
z upoštevanjem že opisanih vhodnih podatkov. Primerjani so stroški in čas začetne izvedbe, strošek
čiščenja, življenjska doba, vgrajena energija ter vgrajena količina ogljikovega dioksida. Ocene od 1 – 3
(1 – najboljša, 3 – najslabša) so podane glede na dobljene rezultate, ocena časa izvedbe je ocenjena
glede na zahtevnost izvedbe. Vidimo da varianta V2 oz. fasada zidana z probetonskimi zidaki ima
najboljše rezultate, razen časa izvedbe. Strošek začetne izvedbe, čiščenja ter življenjska doba in vgrajena
energija sta najslabše pri pločevinastih fasadnih panelov z vmesno toplotnoizolacijo iz kamene volne.
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Grafikon 9: Radar analize različnih variant izvedbe netransparentnega stavbnega ovoja

V izračunih vgrajene energije in vgrajenega ogljikovega dioksida je upoštevana faza »od zibelke do
vrat«. Zato iz tega razloga pločevinasti fasadni paneli skupaj z jekleno konstrukcijo imajo najslabše
rezultate. Dejstvo je da je jeklo material ki je 100% obnovljivo in se obnovi lahko neštetokrat brez
izgube lastnosti. 40% novega jekla nastane z recikliranjem. Z recikliranjem se zmanjšajo emisije in
poraba surovin potrebnih za izdelavo novih jekel [23]. Pri primerjavi samo toplotne izolacije je razvidno
da kamena volna ima slabše rezultate od EPS zaradi količine vgrajenega materiala, sicer kameno volno
je predvsem lažje reciklirati za razliko od umetnih materialov kot je EPS.
Največ krat je investitorjeva izbira panelna fasada zaradi hitre izvedbe. Iz analize je ugotovljeno da je
takšna izvedba z ostalih vidikov najslabša. Po drugi strani zaradi možnosti reciklaže uporabljenih
materialov pri pločevinastih fasadnih panelih z njihovo uporabo zmanjšamo količino odpadkov in
uporabo surovin za pridobitev novih izdelkov. Za natančno analizo vgrajene energijo in emisij CO2
skozi celotni življenjski cikel materialov rabimo upoštevati podatke iz faz »od zibelke do zibelke« ali
»od zibelke do groba«.
5.4

Analize dnevne svetlobe – poslovni del

Pri poslovnem in proizvodnem delu obravnavanega primera je narejena analiza dnevne svetlobe s
pomočjo programa Velux Daylight Visualizer. Zaradi velikosti objekta v program Velux smo uvozili
samo obravnavane dele objekta. Pri skladiščnem delu dnevna svetloba ni analizirana, saj tam ni
zaželena. V skladiščnem delu se shranjujejo vhodni in končni izdelki, pri katerih ni zaželeno, da so
izpostavljeni dnevni svetlobi.
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Slika 29: Prikaz poti Sonca na obravnavani lokaciji [lastni vir]

Iz programa ArchiCAD je izvožen 3D model v formatu .skp in uvožen v program Velux Daylight
Visualizer. Prvi korak pri analizi je določitev parametrov za talno, stensko in stropno oblogo kot so vrsta
materiala in barva ter karakteristike zasteklitve. V naslednjem koraku določimo še lokacijo objekta.
Osvetljenost se preučuje na višini delovne ravnine, ki je odvisna od namembnosti prostora. Pri
poslovnem delu je višina delovne ravnine 85 cm nad tlemi. Skladišče in proizvodnja nista analizirana z
vidika dnevne svetlobe. V skladišču kjer se shranjujejo vhodni in končni izdelki dnevna svetloba ni
zaželena, prav tako tudi pri proizvodnji kjer je zahteva po dnevni svetlobi le minimalna. Iz tega razloga
proizvodno-skladiščni objekti porabijo velike količine energije za potrebe razsvetljave. Svetlobne
kupole na strehi objekta so v večini primerov nameščene zaradi požarne varnosti. Objekt je umeščen
tako, da okoli njega ni nobenih zunanjih ovir, katere bi zasenčile fasado in je zato v program uvožen le
objekt brez zunanje okolice.
Analizirana je vrednost količine dnevne svetlobe, KDS (angl. Daylight factor [%]) za izbrane dele
objekta. KDS je razmerje med osvetljenostjo v točki v prostoru in osvetljenostjo na neovirani zunanji
površini. Rezultate analize se primerja s priporočenimi vrednostnimi po predlog standarda za dnevno
osvetljenost prEN 17037:2016 (E) [24]. Rezultati analize so prikazani preglednici 12 ter grafično v
prilogi F.
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Preglednica 12. Vrednosti KDS [%] za prostore pri poslovnem delu objekta

PRITLIČJE

1. NADSTROPJE

Pisarna 01
Jedilnica
Pisarna 02
Sejna soba
Pisarna 03
Pisarna 04
Pisarna 05

3.3 %
5.5 %
4.1 %
1.8 %
3.1 %
3.0 %
2.5 %

Poslovni del je orientiran proti jugozahodu ter manjši del proti jugovzhodu, proizvodnja pa je orientirana
jugovzhodno. Na oknih in zasteklitvah ni predvidenih zunanjih senčil, zato je na vseh transparentnih
delih fasade predvideno visoko izolativno troslojno steklo s prepustnostjo svetlobe 60 %. Predvidena so
notranja ''screen'' senčila. Iz rezultatov je vidno da so minimalne vrednosti KDS zadoščeni ter nimamo
problemov zaradi bleščanja.
Iz rezultatov vidimo, da je vrednostim minimalnih zahtev vrednosti količnika dnevne svetlobe
zadoščeno. Transparentni deli stavbnega ovoja pri poslovnem delu so načrtovani brez zunanji senčil,
vendar so zato upoštevana visoko izolativna stekla z minimalno prepustnostjo svetlobe. Delež
zasteklitve pri poslovnem delu oz. WWR (angl. Window to wall ratio) znaša približno 50 % . WWR
predstavlja razmerje med transparentnim delom stavbnega ovoja in deležem ovoja. Povečanje količine
zasteklitve iz približno 60 % na višje vrednosti ima minimalen vpliv na osvetljenost prostora, ampak po
drugi strani imamo lahko tudi negativen vpliv zaradi pojava izredno visokih vrednosti osvetljenosti ob
oknu ter zaradi tega se lahko pojavi bleščanje [25].
Zadostna količina dnevne svetlobe zmanjša potrebo po umetni svetlobi in s tem tudi posledično manjšo
porabo električne energije in nižje stroške.
5.5

Terminsko planiranje

Ena izmed zahtev investitorja je tudi izdelava terminskega plana izvedbe, ki se ga naredi že med fazo
projektiranja oz. pred izbiro glavnega izvajalca, saj je ne preseganje predvidenih rokov izvedbe ena
glavnih zahtev investitorja. Čas izvedbe je poleg stroškov glavna točka pri izbiri izvajalca oz. med
pogajanji z izvajalci. Kakovosten, natančen in izvedljiv terminski plan omogoča, da se med pogajanji
oz. pri izbiri izvajalcev kontrolira terminski plan s strani izvajalcev ter se tako izogne morebitnim
špekulacijami o trajanju izvedbe. Terminski plan izvedbe je tudi sestavni del pogodbe investitorja in
izvajalca, s katerim investitor kontrolira časovno izvedbo samih del in je seznanjen z morebitnimi
kritičnimi trenutki. Na podlagi terminskega plana se naredi sledenje stroškom med gradnjo oz. odtok
denarja (angl. Cash flow). Izdelavo Cash Flow-a investitor zahteva za pregled stroškov v določeni fazi
izgradnje.
Zahtevni objekti, kot so industrijski, zahtevajo kvalitetno izdelavo terminskega plana, ker lahko s tem
optimiziramo tehnologijo izvedbe in skrajšamo čas faze izvedbe.
Tradicionalni gantogram nam grafično prikazuje trajanje posameznih aktivnosti. Gantogram je grafikon
pri kateremu je na vertikalni osi prikazan vrstni red različnih aktivnosti, na horizontalni osi pa začetek
in konec aktivnosti oz. trajanje aktivnosti. Računalniška orodja, kot je npr. MS Project, nam omogočajo,
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da so aktivnosti medsebojno povezane. Pri izdelavi 4D modela BIM trajanje posameznih aktivnosti in
sledenje dejansko povezujemo z elementi v modelu in tako dobimo vizualni prikaz terminskega plana
ter simulacijo izvedbe.
3D BIM model izdelan s pomočjo programa ArchiCAD nadgradimo s četrto dimenzijo in sicer časovno
dimenzijo. Za izdelavo 4D modela BIM je uporabljen program Navisworks Manage Autodesk. Prej
izdelani model v programu ArchiCAD je preko .ifc formata uvožen v program Navisworks. Navisworks
poleg kontrole modelov oz. zaznavanja napak, kar je prikazano v točki 4.7. , omogoča tudi pregled
količin materialov ter izdelavo vizualnega terminskega plana izvedbe. Vizualizacija terminskega plana,
tako za izvajalce kot tudi za investitorja, predstavlja boljši pregled in predstavo nad časom in stroški.
4D BIM model predstavlja prostorski in časovni pregled gradnje, kar omogoča boljšo predhodno analizo
aktivnosti med izvedbo, koordinacijo, boljšo organizacijo gradbišča, najbolj optimalen čas izvedbe ter
hitre in učinkovite odločitve o spremembah.
Terminski plan se je začel z uvedbo v delo in se nadaljeval s sledečimi glavnimi dejavnostmi: gradbena
dela, obrtniška del, elektroinštalacije, strojne inštalacije, zunanja ureditev, finalna dela in čiščenje.
Izvedbeni terminski plan zaključimo s tehničnim pregledom. Podajanje podatkov o trajanju posamezne
aktivnosti zahteva izkušnje. Za izdelavo terminskega plana se uporabljajo ustrezne norme kot so GNG
(Giposs gradbene norme 1984) [27]. Za izdelavo terminskega plana so najprej preučene gradbene
norme. Za izračun trajanja izdelave temeljev in temeljnih gred smo uporabili spodnje enačbe in podatke
iz normativov, ki so prikazani v preglednici 13. Za izvedbo temeljnih gred posebej izračunamo potreben
čas za opaževanje, polaganje in vezanje armature ter betoniranje. Skupni seštevek tvori celotni čas za
izvedbo temeljnih gred.
V nadaljevanju je prikazan izračun. Trajanje dejavnosti je izračunano s pomočjo formule spodaj, pri
kateri je odločujoča komponenta delovna sila. Trajanje dejavnosti je opredeljeno kot čas med začetkom
in dokončanjem dejavnosti izražano v izbrani merski enoti (dan, teden, mesec) [26].
𝑡 = (𝑄 × 𝑁𝑢) ÷ (𝐷𝑠 × ℎ𝑑) …….. [trajanje v številu delovnih dni]
Pri tem pomeni:
t - čas trajanja dejavnosti v številu delovnih dni
Q – količina del dejavnosti (obseg v izbrani merski enoti), ki jo treba izpeljati
Nu – število norma ur za mersko enoto dejavnosti
Ds – število delavcev v skupini
hd – čas trajanja delovnega dne v urah (običajno se upošteva 7 ali 8 ur za delovni dan)
Podatek o številu norma ur za izvedbo temeljev in temeljnih gred je prikazan v preglednici spodaj.

(1)
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Preglednica 13: Uporabljeni normativni - temeljna greda [27]

ARMATURA

BETON

OPAŽ

OPIS
Polaganje in vezanje srednje
komplicirane armature nad fi 12
Strojno vgrajevanje betona s tlačenjem
s pervibratorjem na električni pogon
armiranobetonskih konstrukcij prereza
nad 0.30 m3/m2
Opaž ravnih betonskih zidov in
temeljev – dvostranski opaž z deskami:
- opaževanje
- razopaževanje
- čiščenje

DELO
0.01 h/kg

0.55 h/m3

0.30 h/m3
0.15 h/m3
0.13 h/m3

Za izvedbo temeljne grede smo upoštevali 5 delavcev, ter za čas trajanja delovnega dne je upoštevano
8 ur. Z upoštevanjem gradbenih norm smo izračunali da je za polaganje in vezanje 16,000 kg armature,
vgrajevanje 200 m3 betona in opaževanje 700 m2 potrebno 17 delovni dni.
Za ostale aktivnosti v terminskemu planu so trajanja določena z nasveti inženirjev, ki delajo kot
nadzorniki na gradbišču.
Glede na primerjavo prikazano pri točki 5.1, dodatno smo še poračunali potreben čas za izdelavo
monolitnih AB stebrov. Na enaki način kot za temeljno gredo in z upoštevanjem gradbenih normi smo
izračunali da za vgrajevanje 140m3 betona, polaganje in vezanje 25,000 kg armature in opaževanje 820
m2 potrebno 35 delovnih dni. Za izvedbo monolitnih stebrov smo upoštevali 8 delavcev ter trajanje
delovnega dneva 8 ur. Za postavitev 42 AB montažnih stebrov prereza 60x60cm in višine 9 m rabimo 5
delovnih dni. Iz tega vidimo da je izvedba AB monolitnih stebrov 7x daljša od postavitev AB montažnih.
Največ časa pri izdelavi monolitnih stebrov porabimo za opaževanje.
Terminski plan je prvotno narejen v programu MS Project in potem uvožen v program Navisworks.
Znotraj programa za določene aktivnosti po segmentih so povezani z elementi oz. gradniki v modelu.
Podatki o trajanju in strošku posamezne aktivnosti sta že določena v programu MS Project. S tem
dobimo simulacijo in vizualizacijo poteka izgradnje. Slike spodaj prikazujejo terminski plan v programu
Navisworks ter simulacijo izgradnje objekta.
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Slika 30: Terminski plan izvedbe - Navisworks Manage

Slika 31: Simulacija izvedbe - Navisworks Manage

Terminski plan izvedbe v celosti je prikazan v prilogi D.
5.6

Popis del in projektantski predračun

V točki 5.1 je bilo predstavljeno, kako elementu v modelu BIM podamo podatek o ceni in tako znotraj
programa izdelujemo ocene vrednosti del za različne variante izvedbe. Ta način v primerjavi s
tradicionalnim načinom izdelave ocene stroškov omogoča bolj natančno in hitrejšo izdelavo.
Spremembe pri konstrukciji se samodejno posodabljajo tudi v preglednici, v kateri so prikazane ocene
izvedbe del. Enako je tudi prikazano kako znotraj programa naredimo popis del za AB montažno
konstrukcijo.
Projektantski popis in predračun, ki je obvezni del projektne dokumentacije pri oddaji PZI projekta,
zahteva izdelavo opisa postavk za vsak segment dela, katerega je potrebno količinsko in stroškovno
ovrednoti. Opisne postavke v popisu so razdeljene po sklopih glede na vrsto del. Popise del in
projektantske predračune izdeluje inženir kalkulant. Zaradi pomembnosti popisa del mora inženir
kalkulant imeti dobro znanje tako z izvedbenega vidika kot tudi z vidika projektiranja. Cene pri
projektantskem predračunu se določijo s pomočjo gradbenih norm ali z bazo prejetih ponudb. Gradbene
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norme določajo vrsto in količino gradbenega materiala, potreben delovni čas delavcev in strojev za
izvedbo gradbenega dela. Pri določitvi cene se mora tudi upoštevati stanje na trgu ter aktualne cene
materialov.
Projektantski predračun predstavlja natančno ceno izgradnje predvidenega objekta. Kvalitetno
pripravljen predračun bi moral imeti majhna odstopanja glede na dejanske količine oz. glede na obračun.
Sicer ta cena ne vključuje sprememb, ki se zgodijo po predaji PZI projekta, nastalih zaradi investitorjeve
zahteve ali napake pri projektiranju.
Na osnovi projektantskega popisa del izvajalci sestavljajo ponudbo in na osnovi pogodbene cene z
investitorjem podpišejo pogodbo.
Popis del za industrijske objekte se v praksi večinoma deli na sledeče segmente del:
1. GRADBENA DELA
2. OBRTNIŠKA DELA – ovoj stavbe
3. OBRTNIŠKA DELA – finalizacija
4. ELEKTRO INŠTALACIJE
5. STROJNE INŠTALACIJE
6. ZUNANJA UREDITEV IN INFRASTRUKTURA
Program ArchiCAD, kot tudi ostali programi za modeliranje modelov BIM, ima opcijo avtomatskega
izvlečka količin. Pri izdelavi popisa del se pojavi problem, saj se morajo različni podatki o količinah, ki
jih vsebuje element (m3, m2 ,m1, kos), pripisati k različnim opisnim postavkam in različnim segmentom
del. Izvleček količin, ki nam ga poda program za modeliranje je ponovno potrebno ročno vnašati v
dokument kot je npr. Excelov dokument, ki vsebuje opisne postavke.
To pomeni, da je potrebno pri spremembah v projektiranju še enkrat izvoziti tabele s količinami. Takšen
postopek lahko posledično vodi do podaljšanega dela in povzroči spregled kakšne od sprememb. Ena
izmed opcij je, da se opisne postavke iz Excelovega dokumenta šifrira in elementom v modelu BIM
ustrezno pripišemo šifre. Povezovanje Excelovega dokumenta, ki vsebuje popisne postavke, in
dokumenta z izvlečkom količin iz BIM programa zahteva dodatno delo pri vzpostavljanju procesa. Pri
povezovanju je potrebno poudariti, da se mora proces optimizirati tako, da se pri spremembah količin te
čim hitreje in z malo vloženega dela posodabljajo.
Pri praktičnem primeru je za izdelavo projektantskega predračuna uporabljen program CostX, podjetja
Exactal. Program omogoča uvoz različnih tipov datotek kot so .ifc, .rvt,.pln, .dwg, .pdf .
Popisi del se lahko izdelujejo s pomočjo 2D načrtov in 3D modelov. Iz .dwg načrtov program vektorsko
prepozna elemente, medtem ko z uvozom 3D modela prepoznava elemente v modelu skupaj z
geometrijskimi in negeometrijskimi lastnostnimi. S spremembami v projektu in ponovnim uvozom
modela v program se spremenjene geometrijske količine samodejno posodobijo in so grafično vidne. V
programu se naredi baza projektnih postavk, zato opisov ni potrebno iz projekta v projekt ponovno
vpisovati. Tako ga lahko uporabimo tudi za izdelavo analize prejetih ponudb različnih ponudnikov.
Slika 32 dokazuje dejstvo, da se med izvozom iz programa ArchiCAD in uvozom v program CostX
pripisani parametri med projektiranjem niso izgubili. To pomeni, da ima izdelovalec popisa vse potrebne
podatke za izdelavo popisa že znotraj programa. Živa povezava med količino, popisno postavko in
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elementom ali izmerjeno količino nam olajša in avtomatizira delo pri samih spremembah med
projektiranjem ter nadaljnjim delom (obračuni, revizije).

Slika 32: Prikaz informacij in 3D modela v programu CostX

V prilogi C je priložen popis gradbenih del narejen s pomočjo programa CostX.
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Uporaba modela BIM po izgradnji

Uporaba in ažuriranje modela BIM se po projektiranju nadaljuje. Med fazo izvedbe v model BIM
vnašamo informacije o elementih, ki so se dejansko vgradili na gradbišču ter spremembe, ki so se zgodile
med izvedbo. Po izgradnji objekta uporabljamo model BIM za proces upravljanja, vzdrževanja in
sanacijska dela.
Osnovni model BIM dopolnjujemo z informacijami vezanimi na upravljanje in vzdrževanje objekta
(proizvajalec, garancijske izjave, fotografije, servis, način obratovanja, življenjska doba). Obratovanje
in vzdrževanje se lahko prične po izdaji uporabnega dovoljenja in predaji objekta investitorju oz.
lastniku. Če se upošteva celoten življenjski cikel objekta, so stroški upravljanja in vzdrževanja precej
večji v primerjavi s stroški projektiranja in izvedbe (grafikon 10).
Grafikon 10: Primerjava stroškov projekta, stroškov vzdrževanja ter upravljanja

IFMA (angl. International Facility Managment Association) definira upravljanje z objektom (angl.
Facility Management) kot poklic, ki združuje več disciplin, da bi se z njimi zagotovila funkcionalnost,
udobje, varnost in učinkovitost zgrajenega okolja z upoštevanjem potreb uporabnikov, okolja, procesov
in tehnologije [28].
Nadgrajen model BIM nam omogoča boljšo stroškovno in časovno planiranje vzdrževanja in potrebnih
sanacij ter optimizacijo stroškov obratovanja. Na enem mestu imamo dostop o informacijah o vgrajenem
materialu in opremi, kar pripomore pri hitrem planiranju in ugotavljanju, kdaj je potrebno kakšen
element ali opremo zamenjati ali sanirati. Takšen model BIM nam je v veliko pomoč pri planiranju in
optimizaciji stroškov za prihajajoča vzdrževalna dela.
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ZAKLJUČEK

Kompleksni objekti zahtevajo celostni pristop k zasnovi objektov, ki ga lahko zagotovimo z integralnim
načrtovanjem. Sodobno načrtovani objekti morajo biti varni, funkcionalni, fleksibilni, produktivni,
stroškovno in trajnostno zanesljivi skozi celotno življenjsko dobo. Med načrtovanjem moramo
upoštevati kriterije v smislu umeščanja objekta v prostor, funkcionalnost in izvedljivost, energetsko
učinkovitost, stroškovno učinkovitost in trajnost. Zavedamo se, da postopek načrtovanja ne zajema samo
projektiranje in izvedbo, ampak da se ta postopek tudi nadaljuje skozi celotni življenjski cikel objekta.
Tudi med načrtovanjem je potrebno razmišljati o tem, kaj se bo dogajalo tekom faz projekta in kako
uporabiti odpadne materiale.
Pri analizi stroškov gradbene investicije je poleg stroškov nakupa zemljišča, projektiranja in izvedbe
potrebno prikazati tudi stroške za delovanje, vzdrževanje in obnove stavbe ter na koncu življenjskega
cikla še stroške rušitve in reciklaže materialov.
Za doseganje vseh omenjenih kriterijev s hkratnim upoštevanjem zakonskih predpisov nam veliko
pripomore tehnologija BIM. Pristop BIM združuje celotni projektni tim, tehnologijo in naravnanosti
tako med projektiranjem kot tudi pri izvedbi in vzdrževanju samega objekta. Odprto in transparentno
okolje nam omogoča sodelovanje vseh projektantov skupaj z investitorjem. Stalno sodelovanje in
usklajenost projektnega tima vodi k uspešnosti projekta. Pristop BIM predstavlja centraliziran proces
izmenjave podatkov, kar pomeni, da so vse informacije vezane na objekt na enem mestu in vidne
celotnemu projektnemu timu. S pomočjo pristopa BIM projektna skupina sodeluje na način, kjer
spremembe ene stroke ne predstavljajo tveganja za drugo stroko.
V okviru magistrskega dela je kot bil primer dobre prakse obravnavan poslovno industrijski objekt pri
katerem je projektivno podjetje izdelalo projekt z vsemi detajli, ki so zagotovili funkcionalnost,
fleksibilnost in ekonomičnost tako med gradnjo tako tudi po izgradnji. Industrijske stavbe so vsaka
posebej posebne zaradi svoje tehnologije, posledično pa je zato pri projektiranju proizvodno-skladiščnih
objektov pri zasnovni potrebno upoštevati tehnološki proces objekta.
Na dejanskem primeru je prikazana uporaba tehnologije BIM za optimizacijo, upravljanje in
kontroliranje projekta od že samega začetka. BIM omogoča, da porabimo manj časa za zamudno delo
kot so priprava dokumentacije in popravki. Projektni tim ima več časa na razpolago za reševanje
problemov, ki se lahko zgodijo pri izvedbi, razvijanje inovativnih rešitev, analizo najbolj primernega
materiala za uporabo, analize cen na trgu, časovno in stroškovno analizo izvedbe.
Na začetku vsakega projekta BIM je potrebno izdelati načrt za izvedbo pristopa BIM, v katerem bodo
določeni projektni cilji in cilji uporabe tehnologije BIM, protokoli komuniciranja in sodelovanja med
udeleženci v projektnem timu, smernice modeliranja ter način oddaje modela. Vsak načrt je specifičen
in je odvisen od projektnih zahtev ter zahtev investitorja. Trenutno se izvedbeni načrt izdeluje v .doc ali
.pdf formatu, kar je razumljivo, ker gre za tekstualno datoteko ampak ni učinkovito. V ta namen smo v
magistrskem delu uporabili spletno orodje, ki nam omogoča izdelavo dinamičnega načrta za izvedbo
pristopa BIM. Tako dobimo dinamičen, transparenten in interaktiven dokument ki se ga lahko
nadgrajuje, spreminja čez vse projektne faze in je dostopen in viden celotnem projektnem timu in
investitorju ter povezan z informacijskim modelom
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Za proizvodno – skladiščno poslovni objekt je v magistrskem delu prikazana izdelava 3D modela BIM
ter njegova nadgradnja z dodatnimi dimenzijami kot sta čas in stroški. Pri izdelavi magistrske naloge so
uporabljena različna računalniška orodja, kar pomeni, da vseh zahtev in celostnih kriterijev ni mogoče
zadostiti z uporabo enega računalniškega orodja.
Program ArchiCAD smo uporabili za 3D modeliranje, optimizacijo nosilne konstrukcije ter analizo
okoljskih vidikov. Za nadgrajevanje 3D modela z dimenzijami časa in stroškov smo uporabili druga
računalniška orodja. 3D model s časovno dimenzijo smo nadgradili s pomočjo programa Navisworks.
Končni izdelek je vizualni terminski plan, ki ni le v pomoč boljšemu prikazu in predstavi investitorju,
ampak močno pripomore k boljši izvedbi (kvalitetna koordinacija in organizacija gradbišča ter
zmanjšanje trajanja gradnje).
Za nadgrajevanje modela BIM s 5-to dimenzijo oz. stroški je uporabljen program CostX. S pomočjo
programa CostX je narejen popis del. Dejstvo je, da lahko s kvalitetno izdelanim modelom količine
potrebne za popis dobimo že iz 3D modela, vendar je te količine potrebno ročno vtipkati v končni
dokument popisa kot je recimo MS Excel dokument, zato posledično količine iz popisa niso povezane
s popisom del. Po drugi strani lahko izvedemo popis znotraj programa ArchiCAD, kjer bi lahko nekatere
količine povezali nekaterih pa ne. Tukaj ponovno pridemo do problema, saj je potrebno opisne postavke
in nekatere količine ročno tipkati. Sklepamo, da so 3D modelirniki oz. programi kot je ArchiCAD
primerni za izdelavo ocen in študij izvedbe. Za izdelavo popisa del oz. projektantskega predračuna pa
potrebujemo dodatno računalniško orodje, ki bo znotraj programa imelo bazo opisnih postavk, in te
bodo povezane z živo povezavo z elementi in izmerjenimi količinami.
Na takšen način se bo točno vedelo, kje in kaj se je upoštevalo pri določeni opisni postavki. Inženirjem,
ki se ukvarjajo s popisi del, tako ostane veliko časa za usklajevanje opisa popisnih postavk. Posledično
z uvedbo standardiziranih popisnih postavk vsi udeleženci v gradnji (investitor, projektant, izvajalec)
enako razumejo vsako opisno postavko in ne prihaja do dvoumnih opisov. Velikokrat se je že izkazalo,
da so opisi, ki jih zapiše projektant lahko dvoumni in jih izvajalec in investitor razumeta različno. Ta
problem bi lahko rešili s standardizacijo opisnih postavk. S takim pristopom in pospešitvijo popisov
ostane tudi precej časa za analiziranje aktualnih cen na trgu, kar je izjemno pomembno pri izdelovanju
projektantskega predračuna.
Poleg izdelave 3D, 4D in 5D modela je v magistrskem delu zajeti še vidiki trajnostne gradnje.
Obravnavani so okoljski vidiki in sicer energija, emisije CO2 ter dnevna svetloba. Tudi znotraj takšnega
objekta je potrebno zagotoviti toplotno udobje, zadostno količino dnevne svetlobe, kvalitetno zraka in
zaščito pred hrupom. V okviru trajnostne gradnje je narejena analiza treh različnih variant fasade z
upoštevanjem izpustov CO2 ter analize stroškov izvedbe, vzdrževanja in zamenjave teh variant.
Investitor se po opravljenih analizah na koncu odloči, katero izmed variant bo izbral in jo dejansko
vgradil. Naša naloga je bila prikazati in utemeljiti, da trajnostno grajena stavba, z izbiro materialov in z
manjšim vplivom na okolje, ni vedno ekonomično neupravičena.
Investitor je prisoten skozi celoten življenjski cikel gradbene investicije od zasnove, projektiranja in
izgradnje pa vse do uporabe, obratovanja, rekonstrukcije ter prenove in zato potrebuje celovit model
BIM, ki ima vse informacije zbrane na enem mestu. Ta model BIM se tako uporablja skozi celotni
življenjski cikel objekta.
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Pomembno se je zavedati da digitalizacija v investicijskem procesu ne pomeni samo uporaba sodobnih
informacijskih orodij. Investicijskem procesu je potrebno pristopiti celovito na podlagi pristopa BIM,
kar pomeni vključitev sodobne tehnologije, procesov in naravnanosti skozi celotno življenjski cikel
objekta, od načrtovanja, izvedbe, uporabe, vzdrževanja in na koncu do porušitve oz. razgradnje objekta.
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