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Stavb ne bo mogoče graditi brez integralnega
načrtovanja
Vse več sodobne tehnologije v zgradbah in zahteve po trajnostni
gradnji zapletejo načrtovanje. BIM je nov koncept projektiranja, ki
postaja nepogrešljiv v projektih javnih gradenj.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odpri galerijo
Čeprav gradbeništvo v svojem bistvu ostaja analogna dejavnost, se vse več procesov, povezanih
digitalizira. FOTO: Jože Suhadolnik
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gradnjo,
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Pomemben gradnik, ki pospešuje uvajanje »pametnih« tehnologij v gradbeništvu,
načrtovanje stavb z računalniškim modeliranjem, ki v zadnjih letih pospešeno
nadomešča klasične načrte. Pristop se v angleščini imenuje bulding information
modeling (BIM), gre pa za proces gradnje inteligentnega virtualnega modela
zgradbe.
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Damjan Viršek
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V Sloveniji so novost prvi začeli uporabljati veliki javni investitorji – na primer
Stanovanjski sklad RS in podjetja, ki načrtujejo ter gradijo prometno in energetsko
infrastrukturo. »Ena od prednosti integralnega načrtovanja je, da se strokovnjaki
različnih profilov lahko že zgodaj enakovredno vključijo v nastajanje projekta. Zdaj
je odločitev prepuščena investitorjem, a kdor bo hotel zagotoviti ničenergijske javne
stavbe, bo moral delati z BIM,« je prepričan Črtomir Remec direktor Stanovanjskega
sklada RS in predsednik Inženirske zbornice Slovenije.
,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Koncept BIM digitalizira in informatizira vse informacije, potrebne za gradnjo.
Prvi, ki pri nas zahtevajo tako načrtovanje, so veliki javni investitorji.
Glavna prednost je boljša kakovost načrtov, ki na koncu pomeni prihranek.
Tudi pri uporabi orodji BIM imamo več stopenj. Najprej je tu 3D BIM, ki vsebuje
informacije o vseh elementih iz načrtov in omogoča prostorsko, tridimenzionalno
prezentacijo. V 4D je dodana še časovna komponenta, ki kaže, kako se posamezni
segmenti načrta vključujejo v proces gradnje. Pri 5D so zraven še stroški, torej
finančni del. V 6D pa upoštevamo tudi stroške življenjskega cikla zgradbe, z
informacijami o tem, kaj je v stavbo vgrajeno in kakšno bo predvideno vzdrževanje.
6D je tudi osnova za upravljanje uporabe BIM. »Izkušenj z uporabo modulov BIM, ki
omogočajo upravljanje, je v Sloveniji še malo, v Stanovanjskem skladu RS smo
gotovo med prvimi. S sistemom Facility Management že upravljamo sto stanovanj v
ljubljanskem naselju Brdo, ki so v javnem najemu. Tam končujemo tudi 500
stanovanj, ki jih bomo vključili v upravljanje z istim sistemom,« pravi Remec.
Sodobna zgradba je (naj bi bila) trajnostna, kar pomeni, da morajo biti njeni vpliv na
okolje, ki jih povzročita gradnja in poznejša uporaba, čim manj negativni. Eno od
meril, ki jih pri tem že lahko uporabljamo, je ogljični odtis (se pravi, količina
izpustov toplogrednih plinov), ki je povezan s pridobivanjem posameznih
komponent in materialov, uporabljenih pri gradnji. Drugi koncept, ki ustreza idealu
trajnostne gradnje, pa je ničenergijska zgradba – torej zgradba, ki med svojim
obratovanjem porabi bolj ali manj toliko energije, kot je je (večinoma z izrabo
obnovljivih virov energije) tudi sama sposobna proizvesti.
Teh načel pa ni tako preprosto prenesti v prakso – tudi zato, ker je z zahtevami po
upoštevanju vse več dejavnikov in natančnem načrtovanju »sodelovanja« različnih
inštalacijskih in tehničnih sistemov v zgradbi, ko bo ta obratovala, že načrtovanje
stavb postalo precej kompleksnejše. Zahtevnejše naloge potrebujejo tudi nova
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Izkušnje z BIM so dobre – stroški v skladu
FOTO: Jože Suhadolnik

s

popisi projektanta, nobenih odstopanj in dodatnih del, pravi Črtomir Remec.

»Če gradiš tipsko pasivno hišo, ni posebnih problemov. V tipskem načrtu je
predvideno vse potrebno za različne inštalacije in tako tudi rahle arhitekturne
spremembe na celoto bistveno ne vplivajo. V primeru večstanovanjskega ali javnega
objekta pa je projektiranje precej bolj zahtevno in zahteva širši pristop. Zato je
sodobno trajnostno, ničenergijsko zgradbo nemogoče zgraditi brez pristopa, ki je
integralen in že v fazo načrtovanja vključuje sodobna digitalna orodja,« pravi
sogovornik.

Dotaknila sva se pojma integralno projektiranje gradenj. Kaj
pravzaprav pomeni in prinaša v prakso?
V osnovnem smislu pomeni integralno projektiranje pravočasno in tudi
enakopravno vključevanje vseh strokovnjakov v proces projektiranja, gradnje in tudi
upravljanja objektov. Povezujemo jih zato, da se ti procesi izvajajo kakovostno,
pravočasno in učinkovito. Osnova integralnega projektiranja je informacijsko
modeliranje gradenj (ang. building information modeling, BIM). Ta pristop
digitalizira in informatizira vse informacije, pridobljene v interdisciplinarnem
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dialogu. V nadaljevanju pa jih v nekem digitalnem modelu tudi vizualizira, da torej
postanejo vidne. Če še poenostavim – BIM pomeni informacijsko podprto
projektiranje, gradnjo in upravljanje.

Kateri strokovnjaki in kako zgodaj naj
načrtovanja nove gradnje?

bi se

vključili

v

proces

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Praktično od začetka. Če želimo tudi v kasnejših fazah ohraniti transparentnost in
sledljivost, je prav, da se vsaj konceptualno že v idejni fazi vključujejo vse stroke. Ne
samo arhitekt in gradbenik, tudi strokovnjak za elektro in strojne inštalacije ter
seveda za druge tehnologije. Sodobnih tehnologij je v zgradbah vse več, zato je
pomembno, da že v začetni fazi izberemo najboljše rešitve, ki, na primer, pripeljejo k
ničenergijski zgradbi.
Velikokrat se ta pravi trenutek zamudi in se poskuša situacijo reševati pozneje. To pa
pogosto ni optimalno – zaradi slabe zasnove imamo lahko v nosilni konstrukciji
preveč armature in tudi zahtevnejše rešitve za gretje, hlajenje, prezračevanje. Ali pa
se nam nesmisli ali napake pojavijo že v konceptu stavbe. Zato je prav, da se te stroke
najprej vključujejo minimalno, potem pa glede na potrebo vse bolj oziroma
pravočasno in na enakovredni ravni. In ravno to omogoča digitalizacija. Vsaka
sprememba je takoj vidna, dosegljiva, ve se, kdo jo je naredil, drugi pa svoje načrte
potem z njo uskladijo.

6

21.02.2021

Delo.si

Nedelja, 20:03

Država: Slovenija

Kazalo

5/8

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/stavb-ne-b...

Les je zelo tradicionalen gradbeni material, a je hkrati tudi tehnološko zelo sodoben.
FOTO: Mike Blake Reuters

Uporaba BIM je v zadnjih letih vse pogostejša. Kako se uveljavlja
slovenski praksi?

v

Investitorji, projektanti, gradbeniki, upravniki so različno usposobljeni. Lahko
rečem, da se za izvedbo večjih javnih investicij BIM vse bolj uveljavlja. Na
Stanovanjskem skladu RS delamo vse v BIM – projektiramo, gradimo, zdaj že
upravljamo prve objekte. Vem, da ga uporabljata tudi Dars in DRI, tudi
hidroelektrarna Mokrice in drugi tir proti Kopru sta načrtovana v BIM. Pri
projektantih je različno – nekateri so zelo usposobljeni, drugi delajo še v Autocadu
in najamejo zunanjega izvajalca za »prevod« v BIM. Naročniku oddajo izdelek, kot je
zahtevano, je pa njihov proces zelo neracionalen in se odpovejo prednosti, da se
napake sproti odpravljajo, da je usklajenost precej boljša. Mislim pa, da mora nekdo,
ki ima resen namen v projektiranju, ugrizniti v ta preskok in ves svoj kader
usposobiti za BIM-tehnologijo.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

To pa

je

najbrž povezano tudi s stroški?

Res je, s stroški programske opreme in usposabljanja ekipe. Z uporabo BIM se
spremeni tudi vodenje projektov, ki postane integralno. Ni več enega odgovornega
človeka na vrhu, ki v zadnji fazi vse odobri in morda še kaj popravlja, spreminja ...
Klasični pristop na ta način izginja. Nekateri ga upoštevajo, mogoče manjši biroji, saj
so kakšni zasebni naročniki celo bolj zadovoljni, da delajo na osebni ravni ter še na
gradbišču rešujejo probleme in detajle. A za večje investicije, predvsem javne, to ne
pride več v poštev. V prvem koraku pomeni uvedba BIM za vse nekoliko več dela, v
nadaljevanju pa so prihranki kar veliki.
Naše izkušnje iz Stanovanjskega sklada RS so dobre. Ravno končujemo projekt
Skupnost za mlade na Gerbičevi ulici v Ljubljani – investicija je red velikosti pet
milijonov evrov, stroški so v skladu s popisi projektanta, nobenih odstopanj in
dodatnih del ni. Imamo pa tudi primer, ko so projekt najprej naredili v Autocadu in
ga nato prevedli v BIM, in, zanimivo, pri tem imamo bistveno višje stroške. To je
dokaz, da je projektiranje v BIM veliko bolj natančno, zadeve so bolj predvidljive,
zato ga je smiselno uporabljati tako s finančnega kot časovnega vidika.
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Prihranek pri končni vrednosti investicije, ki jo vodijo
projektiranjem, je najmanj desetodstoten.

Torej

je

uporaba BIM prednost predvsem

s

z

integralnim

stališča investitorja?

Tako je, zato pa investitorji zahtevajo tako pripravljene projekte. Ne samo javni, za
katere je to že pogoj, tudi zasebni, ki imajo stvari razčiščene. Ljubljanska Ikea je, na
primer, narejena v BIM. Gre za primer standardiziranega koncepta. Imajo točno
določene sestavne dele za določene gradnje. S tem dosežejo velike pocenitve in
rešitve, ki so trajne, neproblematične in za njihovo trgovsko dejavnost optimalne.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Za koliko pa
klasičnega?

je

načrt BIM

s

stališča vlagatelja

v

začetni fazi dražji od

Mi [Stanovanjski sklad RS] priznavamo za BIM, to je za projektiranje in nadzor,
nekako en odstotek vrednosti projekta. Ko pa upoštevamo, da je prihranek pri
končni vrednosti investicije najmanj desetodstoten, v trenutku profitira desetkrat
toliko, kot za to nameniš.

V čem se pokaže prihranek?
Manj je napak, rešitve so bolj usklajene, zaradi premalo domišljenih načrtov ni treba
povečati porabe armature ali elektrostrojnih inštalacij. Tudi poznejših napak, ki so
lahko časovno problematične, saj je treba ustaviti gradnjo, kaj porušiti. Celoten
proces je bolj transparenten. Pomemben del integralnega projektiranja je tudi, da so
njegov rezultat lahko standardni popisi del, na podlagi katerih investitor zaprosi za
ponudbe. Z BIM je popis do te mere standardiziran, da ni možnosti za dvoumne
razlage, in potem so vse ponudbe res vsebinsko enakovredne in primerljive.

Kakšne prilagoditve pa delo
del?

z

BIM zahteva od izvajalcev gradbenih

8

21.02.2021

Delo.si
Država: Slovenija

Nedelja, 20:03

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/stavb-ne-b...

7/8

No, na ravni mehanizacije ravno ne, vodenje gradnje pa zahteva dodatno procesno
avtomatizacijo. Tudi gradbeniki morajo na tem področju vlagati, kar po drugi strani
pomeni, da nekateri polovičarski izvajalci v sistem BIM ne morejo vstopiti, ker so na
prenizki ravni.

INFOGRAFIKA: Delo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kako

si

pa z BIM lahko pomagamo pri obnovi obstoječih objektov?

Kot osnovo je treba uporabiti posnetke stanja, imamo tehnologije, ki nam dajo dobre
3D-posnetke. tudi pri inštalacijah si pomagamo s posnetki stanja, če ni dobre
dokumentacije o starem stanju. Sicer pa je ključni podatek o priključkih na
infrastrukturo, ki so fiksni. Pri prenovi se inštalacije praviloma v celoti naredi na
novo, če želijo vgraditi, na primer, toplotno črpalko, je pomembna informacija za
začetek projekta, ali jo trafopostaja prenese. Tehnologija BIM je pri prenovah lahko
enako koristna.

Se

o

BIM izplača razmišljati tudi malim, individualnim investitorjem?

Odvisno od tega, ali je projektant vešč pristopa in ali je strošek primeren. Po drugi
strani pa – če imamo projektanta, ki dela v BIM, bo ta koncept uporabil tudi za malo
naročilo, saj je zanj enostavneje in ceneje. Manjši projektanti, za katere je uvedba
BIM prevelik strošek, bodo najbrž še nekaj časa delali klasično. Prav mogoče je, da se
bodo projektivni biroji tudi zato združevali.
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Se vam zdi verjetno, da
obveznost?

bi
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država sčasoma predpisala BIM kot
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No, v veljavnem gradbenem zakonu je integralno projektiranje omenjeno, ni pa
podrobneje razdelano. Nekaj let se na ministrstvu za gospodarstvo pripravlja akcijski
načrt za digitalizacijo v gradbeništvo. Do zdaj so se morda malo bali, da bi podražil
investicije, zato še ni prišlo do kakšnih obveznosti s tega področja, čeprav je to
gotovo cilj. Vsi ti investitorji, ki sem jih prej naštel, BIM zahtevajo samoiniciativno.
Mislim, da imajo vsi dobre izkušnje, je pa res, da se vsi tudi učimo. Je pa tako, da
kdor bo hotel graditi ničenergijske stavbe, kar pa postaja obveznost, bo moral
uporabljati integralno načrtovanje.
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