




Programa
2016 m. balandžio 8 d.

8.30–9.00
dalyviŲ registracija
/ Konferencijų centro holas /

9.00–9.30
sveikinimo žodis
/ Salė ALFA /

ernestas beržanskis, 
UAB „Intelligent BIM Solutions“ direktorius 

dalius gedvilas, 
VŠĮ „Skaitmeninė statyba“ ir 
Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas

vladimir talapov, 
Novosibirsko universiteto Architektūros, 
dizaino ir menų katedros profesorius

9.30–11.00
„oPen bim aWards“. nominuotŲ lietuvos 
bim ProjektŲ Pristatymai
/ Salė ALFA /

11.00–11.20
KAVOS PERTRAUKĖLĖ
/ Konferencijų centro holas /

11.20–12.00
bim vadyba, organizacija, Priemonės
/ Salė ALFA /

andes garcia damjanov, 
„Newforma Inc.“ direktorius Centrinei ir Rytų Europai  

12.00–13.00
PIETŪS
/ Restoranas /

Integruotas BIM projektavimo procesas

13.00–14.40
integruoto bim Proceso demonstracija. 
1 dalis
/ Salė ALFA /

arvydas kublickas, UAB „Intelligent BIM Solutions“ 
konstruktorius, BIM konsultantas 

virginija jatkauskaitė, 
UAB „Intelligent BIM Solutions“ BIM projektų vadovė

kęstutis kažkukauskas, 
UAB „Intelligent BIM Solutions“ MEP konsultantas

14.40–15.00
KAVOS PERTRAUKĖLĖ
/ Konferencijų centro holas /

15.00–16.30
integruoto bim Proceso demonstracija. 
2 dalis
/ Salė ALFA /

arvydas kublickas, 
UAB „Intelligent BIM Solutions“ konstruktorius, 
BIM konsultantas 

virginija jatkauskaitė, 
UAB „Intelligent BIM Solutions“ BIM projektų vadovė

kęstutis kažkukauskas, 
UAB „Intelligent BIM Solutions“ MEP konsultantas

16.30–17.00
„oPen bim aWards“ nugalėtojŲ 
Paskelbimas. klausimai ir diskusijos
/ Salė ALFA /

bim 
FORUM 
VILNIUS 2016

www.bimforum.lt



2

bim 
PRAKTIKA 
LIETUVOJE

ernestas beržanskis, 
UAB „Intelligent BIM 
Solutions“ direktorius

Džiugu, kad Lietuvoje jau yra integruotų BIM pro-
jektų, tačiau supratimas apie BIM esmę ir prasmę 
vis dar nepakankamas. Būtent dėl šių priežasčių pa-
grindinė renginio „BIM Forum Vilnius 2016“ tema 
yra integruotas BIM projektavimo procesas. Forumo 
tikslas – pristatyti geriausius Lietuvos BIM projektus 
ir paskatinti visus siekti aukštesnio BIM praktikos ly-
gio bei kokybės ir taikyti BIM ne tik projektuojant, 
bet ir tolesniais projekto vykdymo etapais.

bim – tai ne 3d, tai integruo-
tas bim Procesas
Iki šiol painiojama, kas yra BIM, o 
kas – 3D. Daug įmonių deklaruo-
ja gebančios vykdyti projektus 
BIM aplinkoje, o pateikia tik 3D 
(trimatį) projekto dalies tūrinį at-
vaizdavimą be informacijos, tie-
sa, dažnai tai lemia naudojamų 
programų apribojimai.

Dažnai BIM projektais pavadina-
mi ir tie, kurių tik architektūrinė 

arba tik konstrukcijų dalis paruo-
šiama BIM programine įranga, 
tačiau BIM esmė – integruotas 
visų statinio dalių projektavimas. 

Iki šiol Lietuvoje BIM technologi-
jos daugiausia buvo taikomos tik 
techniniams projektams, dažnai 
neapimant inžinerinių sistemų. 
Kitaip tariant, sukurta informa-
cija nebuvo naudojama statant 
ar eksploatuojant statinį. Bū-
tent dėl šių priežasčių pagrindinė 
„BIM Forum Vilnius 2016“ tema 
pasirinkta ši – integruotas BIM 
projektavimo procesas.

„oPen bim“ standartas
Užsakovas, prieš pasirinkdamas 
vykdytojų komandą, turėtų pasi-
domėti, ar naudojamos techno-
logijos bus suderinamos, ar yra 
pasirinktas aiškus informacijos 

www.bimforum.lt2
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apsikeitimo modelis, naudojant 
IFC (angl. Industry  Foundation 
Classes) failų formatą (IFC stan-
dartas – ISO 16739). Esminis 
reikalavimas BIM programinei 
įrangai yra galimybė gauti kitų 
projekto dalių IFC failus ir išsiųs-
ti savo sukurtą informaciją. Dau-
guma Lietuvoje vykdytų projektų, 
kurtų naudojant programas be 
šių galimybių, buvo neefektyvūs. 

Svarbu, kad projekto vykdytojai 
pagrįstų savo deklaruojamas ga-
limybes, todėl patariama reika-
lauti jau atliktų ar atliekamų BIM 
projektų pavyzdžių ir juos pati-
krinti. Be technologinių dalykų, 

labai svarbu žinoti, kaip organi-
zuoti projektus naudojant „Open 
BIM“ procedūras ir standartus. 
Dažnai įmonės, vos pradėjusios 
naudoti BIM, susiduria su ne-
sklandumais, neaiškumais, o kai 
kurios jų net atsisako naudoti 
BIM, nes nežino svarbių dalykų, 
kurie padėtų įvaldyti sistemą.

Rengiant pirmuosius projektus, 
ypač svarbu spręsti kilusius ne-
aiškumus su BIM konsultantais 
praktikais. Klientams, siekian-
tiems geriausių rezultatų, mūsų 
įmonė „Intelligent BIM Solutions“ 
teikia konsultavimo paslaugas.

geriausi bim Projektai 
lietuvoje
Minėtina, kad 2015 m. įvyko es-
minis kokybinis šuolis ir bent kai 
kurie projektai nuo pradžios iki 
galo buvo vykdyti BIM aplinkoje, 
apimant visas pagrindines pro-
jekto dalis. Įmonės, išbandžiu-

sios BIM sistemą, teigiamai įver-
tino BIM teikiamus pranašumus.

„BIM Forum Vilnius 2016“ metu 
bus demonstruojamas integruo-
tas BIM procesas ir bus kalbama 
apie BIM projekto organizavimą. 
Forume bus pristatyti ir apdova-
noti geriausi Lietuvos BIM projek-
tai. Numatytos šios nominacijos:

	GERIAUSIAS 
INTEGRUOTAS BIM 
PROJEKTAS;

	GERIAUSIAS 
KONSTRUKCIJų 
PROJEKTAS;

	GERIAUSIAS 
INŽINERINIų 
SISTEMų PROJEKTAS;

	GERIAUSIAS BIM PROJEKTAS, 
IŠRINKTAS FORUMO DALYVIų;

	GERIAUSIAS BIM PROJEKTAS, 
IŠRINKTAS INTERNETO 
SVETAINĖS LANKYTOJų.

Komisija projektus vertins pagal 
aiškią vertinimo sistemą. Ver-
tinimo kriterijai: projekto kom-
pleksiškumas, projekto kokybė, 
informacijos kokybė. Bus verti-
namas ir BIM procesas. Ši ver-
tinimo sistema leidžia įvertinti 
BIM pranašumą, gerinti kokybę ir 
užtikrinti proceso tęstinumą.

Balsavimas vyksta ir interneto 
svetainėje www.bimforum.lt.

Tokio pobūdžio renginius ketina-
me organizuoti kasmet. Tikimės, 
jog BIM projektų ateityje tik dau-
gės, o jų kokybė tik gerės.

www.ibimsolutions.lt
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Jungtinis 
gyvybės mokslų
centras

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INTEGRUOTAS 
BIM PROJEKTAS

GERIAUSIAS KONSTRUKCIJų 
PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

AB „Panevėžio statybos trestas“ 
technikos direktorius 
vidas šlivinskas:

„Labiausiai BIM džiaugėsi 
statybininkai, nes jiems viskas 
buvo aiškiau.“

www.bimforum.lt
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projekto dalyviams nustatytos 
tam tikros taisyklės, susijusios 
su modelių atnaujinimo intervalu 
bei modelių skaidymu į smulkes-
nes dalis.

Tolesniuose etapuose projektuo-
tojų komanda ir statybų aikštelės 
darbuotojai bendravo naudodami 
nemokamą „Tekla BIMsight“ pro-
graminę įrangą. Tai palengvino 
komunikacijos ir koordinavimo 
procesus per visą projektavimo ir 
objekto statybos laiką.

Statybos aikštelėje projekto BIM 
modelis buvo naudojamas sie-
kiant gauti vizualinės (3D) in-
formacijos, vykdyti koordinaciją 
tarp projekto dalių, palengvinti 
monolitinio gelžbetonio armavi-
mą, sumontuoti inžinerinių dalių 
sistemas ir kontroliuoti kiekius 
(naudojant IFC modelius).

Rengiant subrangovų darbų ak-
tus kiekiams patikrinti buvo 
naudojama „Solibri“ programinė 
įranga. Būtent tuomet paaiškė-
jo, kad ne visos programos geba 
išleisti vienodai informatyvų IFC 
failą, dėl to negalėjome automa-
tizuotai tikrinti kai kurių inžineri-
nių sistemų kiekių.

Statybvietėje vykusiuose pasi-
tarimuose buvo naudojamas BIM 
modelis, kaip papildoma vizuali 
instrukcija montuotojams spaus-
dinami 3D vaizdiniai.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Tai pirmasis Lietuvoje tokio mas-
telio ir detalumo BIM projek-
tas, įgyvendintas naudojant BIM 
technologijas ir procesus tiek 
projektavimo etape, tiek statybų 
aikštelėje. Specifinė ir sudėtinga 
pastato inžinerinė sistema.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
	Geresnė, kokybiškesnė 

komunikacija tarp projekto 
dalyvių. Galimybė užsakovui 
matyti projekto eigą ir aiškiai 
suprasti, koks bus galutinis 
produktas.

nauda projektuotojams
	Patogesnis darbas ir geresnė 

komunikacija tarp projekto 
dalyvių.
	Mažesnė klaidų tikimybė.
	Tikslūs kiekiai.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
	Bendras projektuotojų 

ir gamybininkų darbas 
projektuojant modelį.
	Vaizdinė, lengviau suprantama 

informacija iš modelio.
	Mažesnė klaidos tikimybė 

statybos aikštelėje.

Projekto aPrašymas
Projekto „Jungtinis gyvybės moks-
lų centras“ plotas: – 24 084 m²; 
tūris – 136 727 m³; statybos kai-
na – apie 30 mln. eurų.

Tai pirmasis AB „Panevėžio sta-
tybos tresto“ projektavimo biuro 
parengtas darbo projektas, ku-
riame visos projekto dalys su-
projektuotos trimatėje erdvėje 
remiantis BIM principais.

Projektuojant konstrukcinę pro-
jekto dalį prie to paties „Tekla 
Structures“ modelio buvo dirba-
ma kartu su surenkamųjų gelžbe-
toninių elementų gamintoju.

užsakovas:
Vilniaus universitetas.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „JAS“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: AB „Panevėžio 
statybos trestas“
	antžeminės konstrukcijos:  

AB „Panevėžio statybos trestas“
	švok: UAB „Alinita“, UAB 

„Vėsa“
	vn: UAB „Alinita“
	elektra: UAB „Vekada“

bim Programinė įranga
	architektūra: „AutoCAD 

Architectural“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“
	švok: „DDS-CAD“,  

„Revit MEP“, „AutoCAD 
MEP“, „MagiCAD“
	vn: „DDS-CAD“
	elektra: „DDS-CAD“

bim Proceso realizavimas
Viena iš priežasčių, paskatinusių 
naudoti BIM šiame projekte, –  
labai sudėtinga inžinerinė dalis, 
nes pastate daug laboratorijų, 
kurioms reikalingas specialus 
temperatūrinis ir oro režimai. 
Kita priežastis – galimybė prie 
vieno modelio dirbti kartu su su-
renkamojo gelžbetonio elementų 
gamintoju ir taip išvengti papil-
domų darbo laiko sąnaudų per-
duodant elementų armavimo ir 
gamybos užduotis.

Pradiniame etape paskirtas pro-
jekto BIM koordinatorius, sukur-
tas serveris modeliams pateikti, 

UAB „Intelligent 
BIM Solutions“ direktorius 
ernestas beržanskis:

„Tai buvo pirmasis 
projektas Lietuvoje, 
kai visos dalys buvo 
ruošiamos BIM aplinkoje 
ir naudojamos statant. 
Lygiagrečiai prie 
vieno modelio dirbo ir 
konstrukcijų gamybininkai. 
Tai padėjo greitai suderinti 
visus mazgus, detales, 
pagreitinti gamybos ir 
tiekimo procesą.“

www.ibimsolutions. lt
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Išeinančių dūmų
valymo sistemos
rekonstravimas
Lenkijoje

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INTEGRUOTAS BIM 
PROJEKTAS

GERIAUSIAS INŽINERINIų
SISTEMų PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

UAB „Sweco Lietuva“ Energetikos padalinio vyresnysis inžinierius 
vytautas šulskis:
„BIM technologija supaprastino komunikaciją su kitomis projek-
to dalimis, buvo projektuojama nuolat atnaujinant 3D modelį iš 
kitų projekto dalių gaunama informacija, todėl visi nesutapimai 
ar susikirtimai greitai identifi kuoti ir išspręsti. Užduočių beveik 
nereikėjo ruošti, nes viskas buvo matoma bendrame modelyje. 
Iš tikrųjų nesinori net pagalvoti, kaip būtų reikėję įgyvendinti tokį 
itin tikslų projektą be BIM ir 3D lazerinio skenavimo technologijų.“

www.bimforum.lt
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Projekto aPrašymas
Projekte numatyta pakeisti 
esamus katilų multiciklonus ir 
dūmsiurbius. Taip pat projek-
tuojamas dūmų kanalas, kuriuo 
degimo produktai iš pirmo katilo 
nuvedami į ketvirto katilo mul-
ticikloną.

Pateikti projektiniai esamo pa-
mato rekonstrukcijos sprendiniai 
pritaikant jį naujam dūmsiur-
biui. Atlikta dviejų multiciklonų 
esamų atraminių rėmų analizė, 
pateikti projektiniai šių rėmų re-
konstrukcijos sprendiniai pritai-
kant juos taip, kad būtų galima 
atremti naujus multiciklonus ir 
dūmų kanalus. Įrengtos papildo-
mos konstrukcijos, skirtos šiems 
multiciklonams valdyti. Taip pat 
suprojektuotos naujos techno-
loginės įrangos atramos pastato 
viduje ir išorėje.

užsakovas:
„Zespół Zarządców Nierucho-
mości, sp. z o.o.“

bim Projektuotojai
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Sweco 
Lietuva“
	antžeminės konstrukcijos: 

UAB „Sweco Lietuva“
	švok: UAB „Sweco Lietuva“
	elektra: UAB „Sweco Lietuva“

bim Programinė įranga
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“
	švok: „Bentley“
	elektra: „Revit MEP“

bim Proceso realizavimas
Šio projekto BIM proceso pradžia 
buvo tikslios esamos situacijos 
perkėlimas į skaitmeninę erdvę. 
Tam panaudotos antžeminio 
trimačio (3D) skenavimo tech-

panaudojant 3D taškų masyvo 
technologiją.

Projekto dalyviai bendravo, o 
kiekiai ir informacija buvo nu-
skaitomi naudojant 3D modelį 
BIM aplinkoje. Šios technolo-
gijos suteikė galimybę projektą 
atlikti itin greitai ir kokybiškai – 
tai šiuo metu ypač aktualu.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas, analizuodamas vis 
pilnėjantį modelį, gali iš karto 
pateikti pastabas projektuotojui 
dar prieš generuojant brėžinius, 
aiškiau suprasti ir įvertinti si-
tuaciją įgyvendinus projektą, iš 
anksto numatyti eksploatacinius 
iššūkius.

nauda projektuotojams
Rangovas gauna tikslesnį ir de-
talesnį projektą, pagal kurį be-
veik visas konstrukcijas galima 
pagaminti gamykloje ir taip iki 
minimumo sumažinti statybvie-
tėje atliekamų gamybinių ir ko-
rekcinių darbų kiekį, paprastėja 
montavimas.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Gamybininkai jaučia BIM nau-
dą galėdami gauti visus atski-
rus elementus ir gaminius jiems 
tinkamu skaitmeniniu formatu, 
iš jo gali paprastai sugeneruoti 
gamybinius brėžinius ar iš karto 
siųsti informaciją į stakles.

Statant neiškilo jokių klausimų, 
pagaminti ruošiniai (dūmų ka-
nalų, konstrukciniai elementai) 
atitiko projektą ir esamą situa-
ciją, todėl neatsirado pakeitimų, 
dėl kurių būtų prireikę papildo-
mų darbų.

nologijos, leidusios surinkti itin 
išsamią informaciją apie rekons-
truojamą objektą. Atliekant 3D 
skenavimą sugeneruotas taškų 
masyvas, jis apdorotas progra-
mos „Autodesk ReCap“ aplinko-
je, konvertuotas į 3D masyvus 
ir programoje „Tekla Structures“ 
konvertuotas į IFC objektus, to-
dėl su 3D modeliu buvo galima 
dirbti BIM aplinkoje.

Kad konstrukcijų skerspjūviai bū-
tų visiškai efektyvūs, programa 
„STAAD Pro“ įvertinta netobulu-
mų įtaka konstrukcinei schemai 
ir atliktos netiesinės geometrinio 
ir fizinio netiesiškumo analizės. 
Projektuojant pamatus programa 
„GEO 5“ atliktas grunto sandaros 
modeliavimas. Lygiagrečiai buvo 
atliekamos šilumos technologi-
jos ir elektrotechnikos projekto 
dalys.

Projekto dalyviai bendravo nau-
dodamiesi trimačiu BIM mode-
liu. Visos projekto dalys turėjo 
vientisą ir suderintą koordina-
čių sistemą, todėl keistis infor-
macija buvo gerokai lengviau. 
Projekto dalyvių kolaboravimo 
ir bendravimo su klientu įrankis 
buvo programa „Tekla BIMsi-
ght“.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Didelis atstumas iki projektuoja-
mo objekto, komplikuota esama 
situacija ir labai trumpi terminai. 
Įgyvendinant projektą statybos 
vietoje matavimai nebuvo atlik-
ti įprastais atstumo matavimo 
metodais, tam panaudotos 3D 
skenavimo technologijos. Vizu-
alizuojant ir modeliuojant visi 
reikiami matmenys buvo nu-
statomi elektroninėje erdvėje, 

www.ibimsolutions. lt
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Administracinės
paskirties pastatas
„Mooya Fellesbygg“
Norvegijoje

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INTEGRUOTAS 
BIM PROJEKTAS

GERIAUSIAS KONSTRUKCIJų 
PROJEKTAS

GERIAUSIAS INŽINERINIų 
SISTEMų PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

UAB „Intelligent BIM Solutions“ 
direktorius ernestas beržanskis:

„Siekdama efektyvumo ir kokybės, BIM technologijas „Hugaas“ 
grupė savo iniciatyva ry žtingai ėmė naudoti nuo pat pradžių. 
Ji sugebėjo išnaudoti BIM sukurtą vertę tiek gamindama, tiek 
statybų aikštelėje kontroliuodama statybos darbus. Šis projek-
tas yra puikus pavyzdys, kaip siekiant sugretinti procesus kiti 
gamintojai įtraukiami į bendrą modeliavimą.“

www.bimforum.lt
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Projekto aPrašymas
3 aukštų „Mooya Fellesbygg“  
administracinės paskirties pas-
tatas su perspektyva pastatyti 
papildomus 1–2 aukštus. Lai-
kantysis karkasas ir inžinerinės 
sistemos projektuotos atsižvel-
giant į šią perspektyvą.

„Hugaas group“ yra šio projekto 
vystytojas, rangovas ir projek-
tuotojas. Pirmas, antras ir dalis 
trečiojo aukšto skirti nuomai. 
Projektuojant ir derinant kai ku-
riuos projekto sprendinius (in-
žinerinių sistemų vietas, vartus, 
tam tikrus pločius, jų įtaką baldų 
išdėstymui ir pan.) dalyvavo bū-
simi nuomininkai (biurai, parduo-
tuvės, sporto centras). Trimatis 
(3D) modelis buvo neatskiriama 
to dalis.

Realus projektavimo ir pastato 
„dėžės“ statybos terminas – 7 
mėnesiai. Projektavimas ir staty-
bos darbai iš dalies vyko lygia-
grečiai.

užsakovas:
„Hugaas group“.

bim Projektuotojai
	architektūra: „Hugaas 

group“, „Hugaas Engineering“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: „Siv.ing Arne 
Vaslag AS“
	antžeminės konstrukcijos: 

„Hugaas Engineering“
	švok: „Hugaas Engineering“
	vn: „Hugaas Engineering“
	elektra: „Hugaas Engineering“

bim Programinė įranga
	architektūra: „ArchiCAD“
	konstrukcijos: „Dlubal“, „Tekla“
	švok: „DDS-CAD“
	vn: „DDS-CAD“
	elektra: „DDS-CAD“

tam tikruose taškuose su kons-
truktyvu ir architektūra buvo labai 
komplikuotos (3 aukštas).

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas projektuojant mato 
sudėtingesnius sprendinius vi-
zualiai ir gali teikti pastabas. 
Realus projekto vizualumas už-
sakovui labai patinka, jis supran-
ta projektą, todėl gali teisingai 
priimti sprendimus ir patvirtinti 
juos pagal etapus.

nauda projektuotojams
Klaidų skaičius dėl geometrijos ne-
atitikimo sumažėja iki minimumo. 
Lengviau integruoti projekto dalis 
tarpusavyje. Brėžiniai generuoja-
mi pusiau automatiškai. Sumažėja 
žmogiškųjų klaidų tikimybė.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Kadangi apie 80 proc. medžiagų 
ir gaminių atgabenami iš Lietu-
vos, o aikštelėje tik montuojami, 
jų geometrija turi būti tiksli, nes 
korekcijos labai brangios. Sta-
tybininkai ir gamybininkai jau 
įpratę, kad sprendiniai tikslūs, o 
brėžiniai detalūs. Jie gali kon-
centruotis tik į gamybos ir staty-
bos organizavimą.

bim Proceso realizavimas
Projekto dalys buvo rengiamos 
vienoje įmonėje, dalyvavo 8–10 
projektuotojų. Projekto eigą ste-
bėjo užsakovas, rangovas ir pro-
jektavimo biuras iš Norvegijos. 
BIM koordinatorius buvo atsa-
kingas už projekto dalių suderi-
namumą. Kas savaitę buvo atlie-
kamas „BIMclash“ tikrinimas. 
Kadangi projektas vystytas gana 
intensyviai ir netolygiai, papildo-
mai sprendiniai derinti pagal po-
reikį. Sprendimai priimti greitai, 
nes lygiagrečiai vykdytos staty-
bos ir gamintos konstrukcijos.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Projektas įgyvendinamas Norvegi-
joje, todėl projektuojant sprendiniai 
su užsakovu, rangovu ir pagrindi-
niu konstrukcinės dalies skyriumi 
(jie visi yra Norvegijoje) daugiau-
sia buvo derinami nuotoliniu būdu, 
pasitelkiant 3D vaizdus iš projek-
to modelių ir naudojant IFC fai-
lus. Perdangų rangovas „Contiga“, 
ruošdamas perdangų geometriją 
ir kurdamas IFC failą perdangoms, 
naudojo mūsų metalo IFC modelį. 
Trumpi projektavimo ir gamybos 
terminai: projektavimas ir metalo 
konstrukcijų gamyba iš dalies vyko 
lygiagrečiai. Inžinerinės sistemos 

www.ibimsolutions. lt
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Vilniaus universiteto
nacionalinis fi zinių ir
technologijos mokslų
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bim Proceso realizavimas
BIM technologijos naudotos nuo 
darbo projekto pradžios, nes buvo 
aišku, jog objektas bus išskirtinis 
dėl architektūrinių, konstruktyvinių 
ir inžinerinių sistemų sprendinių 
gausos. Pastate yra 930 įvairios 
paskirties patalpų, iš jų 281 – ISO 
5, 7, 8, 9 švarumo klasės labora-
torijos, kuriose turi būti užtikrin-
ti atitinkami temperatūriniai, oro 
tiekimo, šalinimo bei vėsinimo 
parametrai. Pastate išvedžioti 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklai, įvairiems įrenginiams rei-
kalingi elektros ir silpnųjų srovių 
sistemų tinklai.

Rengiant atskiras projekto dalis 
trimatėje erdvėje – 3D modelyje –  
išvengta didelių laiko sąnaudų 
tarpusavyje derinant projektinius 
sprendinius, iš anksto identifi-
kuotos atskirų inžinerinių sistemų 
ir konstrukcijų galimų susikirtimų 
vietos. Darbui su 3D modeliu nu-
matytas atskiras aplankas, kuria-
me atskirų projekto dalių vadovai 
pateikdavo parengtus modelius.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Projekte pastato architektūra buvo 
sprendžiama tradicine (dvimate, 
arba 2D) sistema, o konstrukcijos 
ir inžinerinės sistemos – komplek-
siškai modeliuojant 3D programo-
mis.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas suprato 3D projektavi-
mo naudą ir ja naudojosi.

nauda projektuotojams
Padėjo išvengti daugelio klai-
dų. Esant tokiam dideliam kiekiui 
įvairių inžinerinių sistemų ir turint 
aiškius erdvės apribojimus, tik 3D 
modeliavimo priemonėmis buvo 
galima išspręsti inžinerinių sistemų 
dislokavimo ir susikirtimų klausi-
mus. Taip buvo išvengta galimų 
laiko ir papildomų sąnaudų statant.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Ypač padėjo vykdant inžinerinių 
sistemų montavimo darbus, kai 
ribotoje erdvėje buvo daug tinklų. 
Remiantis modelyje pateikta in-
formacija buvo užsakyti gaminiai ir 
medžiagos. 

Vykdant šį projektą nebuvo tiks-
lo parengti BIM projektą, kuria-
me visi statinio ar jo inžinerinių 
sistemų elementai būtų detaliai 
aprašyti.

Projektuodami ir statydami pro-
jekto dalyviai keitėsi duomenimis 
pasitelkę IFC modelį, jį turėjo visi 
statybos rangovai. Iš parengto 
3D modelio greitai ir efektyviai 
suformuoti aiškūs popieriniai 
brėžiniai.

užsakovas:
UAB „Hidrostatyba“.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB 

„Architektūros kūrybinė grupė“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Sweco 
Lietuva“
	antžeminės konstrukcijos:  

UAB „Sweco Lietuva“
	švok: UAB „Sweco Lietuva“
	vn: UAB „Sweco Lietuva“

bim Programinė įranga
	architektūra: „ArchiCad“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“
	švok: „MagiCAD“
	vn: „MagiCAD“

Projekto aPrašymas
Suprojektuotas mokslo paskir-
ties pastatas. Dėl mokslinių 
tyrimų technologinės įrangos 
ypatybių ir specifikos pastato 
inžinerinės sistemos itin sudė-
tingos, todėl projektuotojai pri-
taikė trimačio (3D) projektavimo 
pranašumus.

Projektų (mokslo paskirties ir 
daugiaaukštės automobilių aikš-
telės) konstrukcijų, šildymo, vė-
dinimo ir oro kondicionavimo, 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 
gaisrų gesinimo sistemos vamz-
dynų, technologinio aušinimo, 
elektrotechnikos ir silpnų sro-
vių sprendiniai parengti naudo-
jant 3D modeliavimo programas 
„MagiCAD“.

Architektūrinė dalis nebuvo ren-
giama visa – sumodeliuotos tik 
sienos ir perdangos, kad inžine-
rinių sistemų projektuotojai dirb-
dami galėtų orientuotis erdvėje.

Pagrindinis tikslas – pastatą ir 
pagrindines jo inžinerines siste-
mas sumodeliuoti naudojant 3D 
modeliavimo priemones ir mak-
simaliai sumažinti klaidų skaičių 
statant.

PROJEKTAS YRA APDOVANOTAS KONKURSO „LIETUVOS METų GAMINYS 2016“ AUKSO MEDALIU.

www.ibimsolutions. lt
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Sporto 
paskirties 
pastatas Alytuje

Pretendavimas į nominacijas
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UAB „Intelligent BIM Solutions“ 
direktorius ernestas beržanskis:

„UAB „Ugira“ – viena iš nedaugelio įmonių, kurios ry žtingai 
ėmėsi kompleksiškai diegti BIM ir vos per metus pasiekė 
tokių gerų rezultatų – parengė 4 integruotus BIM projektus. 
Kitaip tariant, mažiau kalbų – daugiau darbų. Tokia vado-
vo nuostata ir lėmė rezultatus. Turbūt kiekvienas norėtume 
dirbti su taip mąstančiais ir veikiančiais partneriais.“
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Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Projektas ypatingas tuo, kad 
prie esamų skirtingo dydžio 
pastatų reikėjo priblokuoti di-
delio tūrio pastato dalį su rūsiu. 
Reikėjo įvertinti reljefo aukščių 
skirtumą, funkcionaliai sujungti 
pastatus į vieną visumą, prisi-
derinti prie neseniai pastatytos 
sporto salės architektūrinės iš-
raiškos.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas turėjo galimybę iš-
samiau susipažinti su projektu, 
suvokti pastato erdvinį – tūrinį – 
sprendimą.

nauda projektuotojams
Efektyvesnis kiekvieną projekto 
dalį vykdančių atstovų bendra-
vimas, galimybė išvengti neati-
tikimų ir klaidų. Įmonė sėkmin-
gai per itin trumpą laiką įvaldė 
naujas BIM programas ir įrodė, 
kad skaitmeninis modeliavimas 
tinka ir nedideliems objektams.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Visapusiška BIM technologijos 
nauda – klaidų sumažėjimas iki 

UAB „Ugira“ direktorius 
aloyzas jurdonas:

„Neabejoju, kad įmo-
nės, kurios įsisavins 
statinio informacinio 
modeliavimo siste-
mą, turės nepalygina-
mai didesnių galimy-
bių laimėti statybos 
paslaugų sektoriaus 
viešuosius pirkimus.“

Projekto aPrašymas
Projektuojama teniso salė blo-
kuojama prie esamų mokyklos ir 
sporto salės pastatų. Pastato co-
koliniame aukšte bus sporto salė 
su dviem teniso aikštelėmis ir žiū-
rovų tribūnomis. Mokyklos pastato 
rūsyje įrengiama jėgos sporto šakų 
treniruočių salė su persirengimo 
patalpomis, sanitariniais mazgais, 
dušais ir pagalbinės patalpos.

Pagrindinis įėjimas į projektuoja-
mą pastatą numatytas per esamą 
mokyklos pastatą. Šis renovuo-
jamas: apšiltinamos atitvarinės 
konstrukcijos, įrengiamas vėdi-
namas fasadas.

užsakovas:
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo 
mokykla.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „Ugira“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Ugira“
	antžeminės konstrukcijos:  

UAB „Ugira“
	švok: UAB „Ugira“

bim Programinė įranga
	architektūra: „ArchiCAD“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“, „Dlubal RFEM“
	švok: „DDS-CAD“

bim Proceso realizavimas
Organizuoti BIM procesą nebuvo 
sudėtinga, nes visų dalių projek-
tuotojai dirba vienoje įmonėje. 
Projekto modeliu – IFC failu – 
buvo keičiamasi vidiniame įmo-
nės serveryje. Turėjome galimybę 
aptarti visus kylančius klausimus 
gyvai ir nedelsdami. Užsakovui 
ir ekspertams taip pat buvo pa-
teiktas IFC failas. Be to, išskirti-
nai užsakovui – ir „BIMx“ failas.

minimumo, gerokai mažesnė 
bendra statinio kaina ir laiko są-
naudos, spartesnis darbo koor-
dinavimas ir užsakovų, statytojų 
ir statinius projektuojančių įmo-
nių komunikacija.

www.ibimsolutions. lt
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Pastato Zarasuose
rekonstravimas
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dienos šviesa. Šiaurinėje statinio 
pusėje, rūsyje, planuojama apie 
188 vietų konferencijų centro pa-
talpa. Iš požeminės dalies laiptinė 
per atskirą išėjimą veda į lauką.

Pastato laikančiosios konstruk-
cijos – monolitinio gelžbetoninio 
poliniai pamatai, rostverkas, ko-
lonos, perdangos. Mansardos lai-
kančiosios konstrukcijos projek-
tuojamos iš plieno sijų ir medžio 
konstrukcijų karkaso.

užsakovas:
UAB „VPK Vitaka“.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „ADO LT“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: MB „Sostinės 
konstruktoriai“
	antžeminės konstrukcijos: 

MB „Sostinės konstruktoriai“
	švok: UAB „Prosfera“
	vn: UAB „Prosfera“

bim Programinė įranga
	švok: „DDS-CAD“
	vn: „DDS-CAD“

bim Proceso realizavimas
Rengiant projektą naudotas ar-
chitektūros IFC failas. BIM dalis 

koordinavo UAB „Prosfera“ spe-
cialistas.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Rekonstruojamas esamas pas-
tatas, keičiama paskirtis iš 
Šaulių namų į viešbutį su SPA 
kompleksu. Pastas sudėtingos 
„laužytos“ formos, nes statomas 
ant šlaito. Dėl tokios pastato 
formos ir esamo pastato archi-
tektūros įkomponavimo projek-
to sprendiniai buvo modeliuoja-
mi kelis kartus, kol gautas visas 
puses patenkinęs rezultatas.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas galėjo matyti projek-
tavimo eigą 3D programoje („Te-
kla BIMsight“), aiškiai suvokti 
vaizdingus projekto sprendinius. 
Rangovui buvo lengviau skai-
čiuoti kainą ir suprasti projekto 
sprendinius.

nauda projektuotojams
Kokybiški projekto sprendiniai, 
inžinerinių projekto dalių sude-
rinamumas (komunikacijų susi-
kirtimas, tilpimas koridoriuose, 
įėjimo angų tikslumas).

Projekto aPrašymas
Šaulių namų pastatas Zarasuose 
rekonstruojamas ir pritaikomas 
naujai daugiafunkcei viešbučio 
paskirčiai. Rekonstruojant stati-
nį išlaikomas esamas užstatymo 
perimetras.

Rekonstruojamas pastatas – 
dviejų aukštų su mansarda, rūsiu 
ir techniniu aukštu. Rūsio aukš-
tas rytinėje dalyje yra visiškai po 
žeme, vakarinėje dalyje tampa vi-
saverčiu aukštu, jame įrengiamos 
sveikatingumo centro patalpos.

Pirmajame, antrajame ir man-
sardos aukštuose projektuojami 
viešbučių numeriai. Į visus pasta-
to aukštus, išskyrus techninį, ga-
lima patekti keleiviniu liftu KL-1, 
pritaikytu neįgaliems žmonėms. 
Pirmajame aukšte numatomos 
administracinės viešbučio ir svei-
katingumo komplekso patalpos, 
virtuvė, apie 80 vietų restoranas.

Rūsyje, požeminėje dalyje, pro-
jektuojamos įvadų ir techninės 
patalpos. Vakarinėje rūsio dalyje 
numatomos sveikatingumo cen-
tro patalpos, dėl natūralaus reljefo 
nuolydžio ši dalis yra kaip visaver-
tis aukštas, apšviestas tiesiogine 

www.ibimsolutions. lt
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UAB „Intelligent BIM Solutions“ 
direktorius ernestas beržanskis:

„Ištobulintas montavimo, iškrovimo ir pristatymo eilišku-
mas, panaudojant modernias BIM technologijas, statybos 
logistiką padeda organizuoti tiesiai iš laivų į statybos vie-
tą. Tai suteikia milžinišką konkurencinį pranašumą „Mar-
kučių“ grupei.“

„Statoil“ biurų
pastatas
Norvegijoje

Pretendavimas į nominacijas
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kurios perduodamos projekto 
dalyviams.

Statybininkai, gamybininkai, lo-
gistai ir projektuotojai projektą 
suplanavo naudodamiesi 3D mo-
deliu. Planavimas buvo kasdien 
atnaujinimas, todėl naudotasi tik 
aktualia (galutine) informacija. 
Remiantis 3D modelyje esančia 
informacija, automatizuotu būdu 
buvo tikrinama, ar nėra klaidų 
tiekimo grandinėje, o atsiradę 
netikslumai ištaisomi.

Pastato fasadai taip pat buvo 
projektuojami 3D aplinkoje. Juos 
projektavo, gamino ir montavo 
UAB „Staticus“.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Dalis pastato stovės ant van-
denyje dirbtinai suformuoto pa-
grindo. Pastatas suprojektuotas 
seisminėje zonoje, todėl jo kons-
trukcijos sukonstruotos taip, kad 
atlaikytų žemės drebėjimo ap-
krovas.

Pastatai dėl netipinės „V“ formos 
plane atskirti deformacine siūle. 
Surenkamieji gelžbetonio gami-
niai buvo plukdomi laivais ir san-
dėliuojami už kelių šimtų metrų 
nuo statybvietės esančioje prie-
plaukoje.

Gaminio krovimo į laivus ir san-
dėliavimo krantinėje planavimas 
buvo labai svarbus etapas, sie-
kiant užtikrinti sklandų statybos 
darbą.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas viso projekto metu 
turėjo detalią informaciją apie 
projekto eigą. Naudojantis IFC 

modeliais buvo lengva koordi-
nuoti rangovų darbus. Visos pro-
blemos išspręstos projektuojant, 
prieš gaminiams pasiekiant sta-
tybvietę, todėl išvengta nuosto-
lių dėl klaidų taisymo ir statybų 
prastovų.

nauda projektuotojams
Projektuotojai, gaudami užduotis 
IFC formatu, sutaupė daug laiko, 
kurį reikėtų skirti informacijai per-
skaityti, ir išvengė klaidų, atsiran-
dančių dėl skirtingo 2D informa-
cijos interpretavimo. Naudojant 
„Tekla Structures“ greitai rasti 
atnaujintų IFC failų pakeitimai.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Gamybininkai naudojo 3D modelį 
kaip pagalbinį įrankį, padedantį 
lengviau ir greičiau perskaityti 
2D brėžinius. Iš modelio ekspor-
tuota informacija buvo naudo-
jama automatizuotai gaminant 
armatūros tinklus ir lankstinius, 
užsakant medžiagas, taip buvo 
taupomas laikas, užtikrinama 
darbų kokybė ir išvengiama klai-
dų. Statybininkai, naudodami 3D 
modelį, aikštelėje tinkamai per-
skaitė 2D brėžinius ir sutaupė 
laiko, kurio būtų reikėję norint 
išsiaiškinti projekto sprendinius.

Projekto aPrašymas
Suprojektuotas „Statoil“ biurų 
pastatas ant jūros kranto. Bendras 
pastato plotas – apie 11 000 m², 
jame tilps 600 darbo vietų. Pro-
jektuojant statinį įvertintas gali-
mas žemės drebėjimo poveikis.

užsakovas:
„Hent AS“.

bim Projektuotojai
	architektūra: „SJ arkitekter“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: „Norconsult“
	antžeminės konstrukcijos: 

UAB „Concretus designers“ 
	švok: „Sweco Norge AS“
	vn: „Sweco Norge AS“
	elektra: „Harstad Elektro“

bim Programinė įranga
	architektūra: „Revit 

Architecture“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“
	švok: „MagiCAD“
	vn: „MagiCAD“
	elektra: „Revit MEP“

bim Proceso realizavimas
Nuo projekto pradžios buvo su-
derinta koordinačių sistema (mo-
delių įterpimo taškas, pasukimas, 
nulinė altitudė), kurią privalėjo 
naudoti visų projekto dalių pro-
jektuotojai. Tai yra būtina siekiant 
užtikrinti sklandžią BIM proceso 
eigą. Taip pat nustatyta projekto 
dalių IFC failų pateikimo tvarka 
projekto serveryje ir failų struk-
tūra (pavadinimas, faile esančios 
informacijos detalumas).

Projekto dalis, naudodama „So-
libri Model Checker“ programinę 
įrangą, koordinavo „Hent AS“. 
Buvo atliekami automatizuoti 
susikirtimų (angl. clash) patikri-
nimai, spausdinamos ataskaitos, 

www.ibimsolutions. lt
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Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Lietuvoje taikomos dvi projek-
to rengimo stadijos: techni-
nis projektas ir darbo projek-
tas. Šios abi stadijos turi gana 
aiškią skiriamąją ribą, kokiu 
detalumu turi būti atliekama 
kiekviena projekto stadija. Tai 
buvo gana aišku ir supranta-
ma rengiant dokumentaciją 2D 
brėžiniais DWG formatu.

Pavyzdžiui, vienas iš pranašu-
mų rengiant statinio informa-
cinį modelį – susikirtimų tarp 
statinio elementų sprendimas. 
Tai eliminuoja galimus nesklan-
dumus statybos metu. Tačiau 
normatyviniuose dokumentuose 
nereikalaujama, kad susikirtimai 
būtų apsvarstyti jau techninio 
projekto stadijoje. Tai yra darbo 
projekto stadijos klausimai. Ta-
čiau kaip tokiu atveju elgtis pro-
jektuotojui, gavusiam užsakymą 
tik parengti techninį projektą ir 
privalančiam spėti tai atlikti lai-
ku turint tam tikrą biudžetą? Juk 
jis rengia ne dokumentaciją 2D, 
o statinio modelį, kuriam pra-
dinėje darbo stadijoje reikia di-
desnių darbo sąnaudų, palyginti 
su 2D projektavimu.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Tikslūs darbų mastai, nustatyti 
vadovaujantis BIM modeliu.

nauda projektuotojams
Organizuotas praktinis darbas 
pagal griežtą ir aiškią metodiką.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Turint statinio modelį galima 
tiksliai planuoti statybos termi-
nus, organizuoti gamybą.

bim Proceso realizavimas
„Projekto inžinerinės siste-
mos sudėtingos, todėl priim-
tas sprendimas rengti jį BIM 
aplinkoje. Mūsų nuomone, tai 
buvo puiki proga pakelti savo 
BIM kompetencijas. Pirmą kar-
tą šiame projekte pasitelkėme 
profesionalias BIM konsultan-
tų paslaugas. UAB „Intelligent 
BIM Solutions“ BIM projektų 
vadovė paruošė projekto vyk-
dymo tvarką ir dokumentą, ku-
riame nustatyta BIM darbo tvar-
ka. Konsultantė padėjo mums 
organizuoti komunikaciją pagal 
BIM, periodiškai tikrino atskirų 
dalių ir integruotus BIM mode-
lius, konsultavo iškilus techninių 
klausimų. Įsitikinome, kad turi-
me turėti tokią pareigybę savo 
įmonėje.

Debesyse sukurtas projekto 
aplankas, todėl visa komanda 
periodiškai jame kaupė infor-
maciją IFC failais. Visi projekto 
dalyviai, turėję teisę prisijung-
ti, galėjo realiuoju laiku matyti 
projekto pažangą. Aišku, labai 
svarbu tokiu atveju analizuoti, 
ar numatytoje vietoje sistemų 
gausa leis kitoje projekto stadi-
joje išspręsti susikirtimus neat-
likus žymių konstrukcijų ar pla-
nų pakeitimų. Periodiškai kartą 
per savaitę vykdydavome mo-
delių geometrinių susikirtimų 
patikrą ir su susijusiais asme-
nimis aptardavome problemas. 
Buvo tikrinama modelių kokybė 
remiantis BIM, teikiamos reko-
mendacijos, kaip turėtų būti. 
Kas savaitę organizuodavome 
projekto grupės susirinkimus, 
juose svarstydavome atvirus 
BIM projektavimo klausimus ir 
projektuotojų inicijuotus sku-
bius klausimus.

Projekto aPrašymas
UAB „Sweco Lietuva“ baigė įgy-
vendinti Vilniaus universiteto (VU) 
projektą „Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto pastato statyba 
ir įrengimas Santariškėse. I etapas: 
investicinio projekto parengimas ir 
techninio projekto parengimas“. 
Gavus teigiamą ekspertizės išvadą 
ir statybos leidimą, daugiau kaip 
400 tūkst. eurų vertės projektas, 
finansuotas Europos regioninės 
plėtros fondo lėšomis, sėkmingai 
įgyvendintas. Šiuo metu ruošia-
masi II etapui – naujo Medicinos 
fakulteto pastato, VU Medicinos 
mokslo centro, darbo projekto pa-
rengimui ir statyboms „Santaros“ 
slėnyje Santariškėse.

Techninis projektas buvo ren-
giamas vadovaujantis galiojan-
čio detaliojo plano sprendiniais. 
Atsižvelgus į pateiktus patalpų 
poreikius ir įvertinus numatomus 
darbuotojų ir studentų srautus, 
loginius ryšius, pateikti keli pla-
niniai tūriniai pastato projekti-
niai pasiūlymai. Projektą sudarė 
teritorijos sutvarkymo elementai, 
Medicinos fakulteto pastatas, 
automobilių saugykla, modulinė 
transformatorinė, lauko inžineri-
niai tinklai ir statiniai, susisieki-
mo komunikacijos ir kiti pastatui 
funkcionuoti būtini statiniai. Ka-
dangi pirmuoju etapu buvo ren-
giamas tik techninis projektas, 
pirmiausia dalyviai susitarė, jog 
šioje stadijoje nebus sprendžiami 
inžinerinių sistemų susikirtimai, 
tačiau bus nustatoma jų vieta, 
parametrai ir kiekybiniai rodikliai.

užsakovas:
Vilniaus universitetas.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „Sweco 

Lietuva“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Sweco 
Lietuva“
	antžeminės konstrukcijos:  

UAB „Sweco Lietuva“
	švok: UAB „Sweco Lietuva“
	vn: UAB „Sweco Lietuva“

bim Programinė įranga
	architektūra: „ArchiCad“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“
	švok: „MagiCAD“
	vn: „MagiCAD“

www.ibimsolutions. lt
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Regioninis
skry džių valdymo
centras „Navi“

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INTEGRUOTAS BIM 
PROJEKTAS

GERIAUSIAS INŽINERINIų
SISTEMų PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

Valstybės įmonės „Oro navigacija“ fi nansų ir 
ekonomikos direktorė, projekto vadovė jolanta verikaitė:

„Moderniausiame Rytų Europos skry džių valdymo centre 
būtini aukščiausios kokybės, optimalūs ir preciziški 
sprendimai. Visa tai pavyko pasiekti komandai, „Baltic 
Engineers“ ir tarptautiniams konsultantams naudojant BIM 
technologijas.“

www.bimforum.lt



21

Projekto aPrašymas
Kartu su islandų įmone „THG Ar-
kitektar“ sukurta ir vėliau UAB 
„Baltic Engineers“ komandos iš-
vystyta Regioninio skrydžių valdy-
mo centro architektūros koncep-
cija. Regioninis skrydžių valdymo 
centras – tai pastatų kompleksas, 
kurio paskirtis – užtikrinti sklan-
dų skrydžių valdymą. Komplekso 
branduolys yra skrydžių valdymo 
centro pastatas ir prie jo prijung-
tas administracinis pastatas. Kar-
tu jie sudaro apie 6 000 m2 ploto.

Vystant pastatų koncepciją ir vė-
liau rengiant projektą, aktyviai 
diskutuota peržiūrint trimačius 
(3D) erdvinius modelius. Nuolat 
tikslinta funkcinė erdvių schema. 
Natūralaus apšvietimo, inžineri-
nių tinklų išdėstymo ir interjero 
sprendimai taip pat vystyti nau-
dojant 3D erdvinį modeliavimą.

Šiuo metu organizuojami projek-
to rangos darbai. Atsižvelgiant į 
atrinkto rangovo kompetenciją, 
tikimasi, kad BIM technologijos 
bus aktyviai naudojamos ir atlie-
kant rangos darbus. Jau sutarta, 
kad išvystyti pastatai po rangos 
darbų turės aktualų 3D modelį. 
Modelis bus paruoštas pastatų 
eksploatacinei stadijai.

užsakovas:
VĮ „Oro navigacija“.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „Baltic 

Engineers“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „FMC 
Probalt“
	antžeminės konstrukcijos: 

UAB „FMC Probalt“
	švok: UAB „Baltic Engineers“
	vn: UAB „Baltic Engineers“
	elektra: UAB „Baltic Engineers“

bim Programinė įranga
	architektūra: „Revit 

Architecture“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“
	švok: „Revit MEP“
	vn: „Revit MEP“
	elektra: „Revit MEP“

bim Proceso realizavimas
Projektas pradėtas rengti turint 
bendrą užduotį paruošti BIM mo-
delį. Kuriant BIM įgyvendinimo 
planą, aprašant elementų deta-

nė IT įranga, kurios ypatingiems 
poreikiams atitinkamai pritaikyta 
architektūra, konstrukcijos, šil-
dymas, vėdinimas, vėsinimas, 
elektros tiekimas, ryšiai ir gaisrų 
gesinimo sistemos.

Specifiniai sprendimai užtikrina, 
kad skrydžių valdymo paslaugos 
būtų teikiamos saugiai ir koky-
biškai. Užsakovui – valstybinei 
įstaigai – tai buvo pirmas tokio 
pobūdžio projektas, t. y. BIM 
technologijų taikymas.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Galimybė nuo pirmųjų idėjos 
žingsnių dalyvauti kuriant pro-
jektą, detaliau suplanuoti erdves, 
apsvarstyti technologijų monta-
vimo galimybes ir įsitikinti ku-
riamos infrastruktūros kokybe. 
Vizualus rezultatas 3D erdvėje 
buvo lengviau ir operatyviau ver-
tinamas.

nauda projektuotojams
Lengvesnis erdvių pažinimas. 
Operatyvesnis bendro komandi-
nio rezultato tikrinimas. Atskirų 
sprendimų derinimas ir priėmi-
mas realiuoju laiku, atsižvelgiant 
į kuriamą kitų komandos dalyvių 
rezultatą. Sukurta aukštesnės 
kokybės projektinė dokumenta-
cija, kurioje sprendimai patikrinti 
3D erdvėje, peržiūrėtos atski-
rų elementų sankirtos. Pakeitus 
projektinius sprendimus, auto-
matizuotas brėžinių generavimas 
sutaupo laiko. Taip pat mažina 
žmogiškosios klaidos faktorių 
apipavidalinant brėžinius. Prana-
šumas – dirbti komandoje rea-
liuoju laiku. Efektyvus būdas, pa-
dedantis projektuotojui patikrinti 
atliktų sprendinių kokybę.

lumą pagal tarptautinę modelių 
kūrimo praktiką, ji buvo detali-
zuota. Tiek geometrinis, tiek in-
formacinis detalumas buvo nuo-
lat tikslinamas pagal priimamus 
sprendimus.

Architektūrinis, MEP modeliai buvo 
kuriami naudojant centrinį duome-
nų failą vietiniame serveryje. Archi-
tektų ir inžinierių komandos nuolat 
adaptuodavo savo darbo rezultatus 
atsižvelgdami į kitų dalyvių darbo 
progresą. Konstruktorių darbas į 
bendrą rezultatą įtrauktas kei-
čiantis informacija IFC formatu. 
Visa komanda kartu su užsakovu 
periodiškai visus modelius gau-
davo atnaujintų IFC failų formatu, 
peržiūrėdavo rezultatą, tikslinda-
vo poreikius, sprendimus, todėl 
jis nuolat buvo įtrauktas į pas-
tatų kūrimo procesą. Užsakovas 
parengtą rezultatą peržiūrėdavo 
naudodamas modelių peržiūros 
programas.

Elementų sankirtas tikrino vidinės 
komandos. Prieš perduodant su-
kurtą modelį užsakovui, jį patikrino 
samdomas konsultantas. Atliktas 
bendras sankirtų patikrinimas. 
Visa projekto informacija buvo 
saugoma ir dalijama ribotos priei-
gos dokumentų valdymo interneto 
svetainėje (debesijos sprendimas).

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Architektūros koncepcija pareng-
ta kartu su didelę tarptautinę 
praktiką kuriant skrydžių valdymo 
pastatus turinčiais islandų archi-
tektais. Visą kompleksą sudaro 
penki pastatai, tačiau svarbiausi 
yra du: valdymo ir administracijos.

Valdymo pastate bus sumon-
tuota brangi ir aukštus saugumo 
reikalavimus atitinkanti specifi-

www.ibimsolutions. lt
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Prekybos ir 
laisvalaikio centro
„Mega“ plėtra

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS KONSTRUKCIJų 
PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

AB „Panevėžio statybos trestas“ technikos direktorius vidas šlivinskas:

„Didelio ir sudėtingo pastato statybą reikėjo suplanuoti 
taip, kad gaminiai reikiamu laiku būtų suprojektuoti, 
pagaminti, pristatyti į objektą ir sumontuoti reikiamoje 
vietoje. Projektavimo, gamybos ir montavimo planavimas 
atliktas pasitelkus BIM modelį. Iš viso 5 tūkst. gaminių, 
70 gaminių per parą, 30 sunkvežimių per parą, 8 kranai, 
statybos grafi kas BIM modelyje – tai jau yra 4D BIM!“

www.bimforum.lt
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montavimo grafi kus. Pagal ID nu-
merį sugeneruojamas QR kodas, 
jis objekte nuskaitomas bet ko-
kiu mobiliuoju įrenginiu, kuriame 
įrašyta mobilioji programėlė „PST 
Scanner“. Per šią programėlę 
duomenys perduodami į mode-
lį, todėl bet kuriuo metu galima 
stebėti informaciją apie gaminių 
pristatymo ir montavimo eigą. 
Turint tokios informacijos daug 
paprasčiau planuoti ir kontroliuoti 
statybos procesą bei interaktyviai 
reaguoti į pasikeitimus.

Dalį naujojo pastato surenkamųjų 
gelžbetoninių konstrukcijų gamina 
UAB „Markučiai“. Su šiuo gamin-
toju AB „Panevėžio statybos tres-
tas“ projektuotojai taip pat dirba 
prie vieno modelio naudodami 
programą „Tekla Structures“. Su-
renkamųjų gelžbetonio elementų 
gamintojas modelyje pagal pa-
teiktas užduotis armuoja supro-
jektuotus elementus. Taip jame 
išlieka visa informacija apie kons-
trukcinius elementus, sutrumpėja 
projektavimo trukmė ir klaidų ti-
kimybė.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Pirmasis Lietuvoje 4D BIM pro-
jektas. Pirmą kartą Lietuvoje 

projektas taip detaliai planuotas 
iki elementų lygmens. Pastato 
konstrukcinių elementų būsenos 
kontrolė atlikta naudojant išma-
niąją programėlę „PST Scan-
ner“.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Galimybė užsakovui matyti pro-
jekto eigą ir aiškiai suprasti, koks 
bus galutinis produktas, stebėti 
projekto įgyvendinimą realiuoju 
laiku (4D BIM).

nauda projektuotojams
	Tiesioginis ry šys su 

statybininkais (projekto valdymo 
grupe).
	Patogesnis darbas ir geresnė 

projekto dalyvių komunikacija.
	Mažesnė klaidų tikimybė.
	Tikslūs kiekiai.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
	Statybų planavimas.
	Bendras projektuotojų ir 

gamybininkų darbas naudojant 
modelį.
	Vaizdinė, lengviau suprantama 

modelio informacija.
	Mažesnė klaidų tikimybė 

statybos aikštelėje.

Projekto aPrašymas
Pagal „Megos“ plėtros projektą 
bus išplėstos prekybos ir pas-
laugų centro erdvės. Jose bus 
suformuota papildoma prekybos 
alėja, todėl lankytojų srautas 
prekybos centre galės patogiau 
judėti ratu – čia įsikurs 70 nau-
jų parduotuvių, paslaugų ir pra-
mogų operatorių. Bus pastatyta 
daugiaaukštė automobilių stovė-
jimo aikštelė.

Projekto plotas – 54 tūkst. m² 
(centro „Mega“ plotas padidės 
daugiau nei 40 proc. – iki 102 
tūkst. m²); statybų kaina – 33,7 
mln. eurų.

užsakovas:
AB „Baltic Shopping Centers“.

bim Projektuotojai
	architektūra: AB „Panevėžio 

statybos trestas“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: AB „Panevėžio 
statybos trestas“
	antžeminės konstrukcijos: 

AB „Panevėžio statybos trestas“

bim Programinė įranga
	architektūra: „ArchiCAD“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“

bim Proceso realizavimas
Vykdant šį projektą panaudo-
tas konstrukcinės projekto da-
lies statybų planavimas 4D BIM 
tiesiogiai susietas su modeliu. 
Statybininkams suteikta unika-
li galimybė kartu su projektuo-
tojais dirbti prie vieno mode-
lio naudojant programą „Tekla 
Structures“.

Kiekvienas konstrukcinis elemen-
tas modelyje turi savo identifi -
kacinį numerį, kuris naudojamas 
sudarant gamybos, pristatymo ir 

www.ibimsolutions. lt
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Sunkiasvorių
automobilių
techninės priežiūros
centras

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INTEGRUOTAS 
BIM PROJEKTAS

GERIAUSIAS KONSTRUKCIJų 
PROJEKTAS

GERIAUSIAS INŽINERINIų 
SISTEMų PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

www.bimforum.lt
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	švok: „MagiCAD“
	vn: „MagiCAD“
	elektra: „MagiCAD“, „DDS-CAD“

bim Proceso realizavimas
BIM technologijas nutarta nau-
doti nuo pat projekto (techni-
nio) pradžios, nes buvo aišku, 
jog objektas bus išskirtinis dėl 
architektūrinių, konstruktyvinių 
ir inžinerinių sistemų sprendinių 
gausos.

Pastate yra daug įvairios paskir-
ties patalpų, kuriose turi būti 
užtikrinti atitinkami temperatū-
riniai, oro tiekimo, šalinimo bei 
vėsinimo parametrai. Išvedžioti 
vandentiekio ir nuotekų šalini-
mo tinklai, įvairiems įrenginiams 
reikalingi elektros ir silpnų srovių 
sistemų tinklai.

Rengiant atskiras projekto dalis 
trimatėje erdvėje – 3D mode-
lyje – išvengta didelių laiko są-
naudų tarpusavyje derinant pro-
jektinius sprendinius, iš anksto 
identifikuotos atskirų inžinerinių 
sistemų ir konstrukcijų galimų 
susikirtimų vietos. Naudojant 
BIM technologiją išvengta kolizi-
jų, kurios yra pagrindinis laiko ir 
darbo sąnaudų faktorius projek-
tuojant ir statant.

Darbui su 3D modeliu numatytas 
atskiras aplankas, kuriame atski-
rų projekto dalių vadovai pateik-
davo parengtus modelius.

Bendraujant su užsakovu ir sta-
tybos darbų rangovais elektroni-
niu paštu buvo siunčiami vaizdai 
iš 3D programos arba į statybos 
aikštelę pateikiamos popieriuje 
atspausdintos sudėtingos (daug 
prasilenkiančių vamzdynų ar kitų 
inžinerinių sistemų tinklų) vie-
tos.

Projekto aPrašymas
Šiaulių industriniame parke su-
projektuotas ir pastatytas sun-
kiasvorių automobilių techninei 
priežiūrai skirtas sandėliavimo 
pastatas su administracinėmis 
patalpomis. Projektuojant pasta-
tą ir pagrindines vidaus inžineri-
nes sistemas, siekiant panaikinti 
arba sumažinti galimų kolizijų 
skaičių statant, naudotos trima-
čio (3D) modeliavimo priemonės. 
Projektuodami ir statydami pro-
jektuotojai keitėsi duomenimis 
pasitelkę IFC formatą. Atskiras 
projekto dalis rengiantiems pro-
jektuotojams teko didelis už-
davinys (iššūkis) – patikrinti ir 
suderinti daugelio inžinerinių 
sistemų, architektūros ir kons-
trukcijų išdėstymo sprendinius 
pastatuose. Sėkmingai priimant 
projektinius sprendinius didelės 
reikšmės turėjo 3D modeliavi-
mas.

užsakovas:
UAB „Krovlita“.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „Sweco 

Lietuva“, administracinio 
pastato interjero projektas –
architektūros studija „Plazma“, 
R. Mikulionio IĮ
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Sweco 
Lietuva“
	antžeminės konstrukcijos:  

UAB „Sweco Lietuva“
	švok: UAB „Sweco Lietuva“
	vn: UAB „Sweco Lietuva“
	elektra: UAB „Sweco 

Lietuva“, UAB „Energus“

bim Programinė įranga
	architektūra: „ArchiCAD“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Projekto architektūros, konstruk-
cijų ir inžinerinių sistemų dalys 
parengtos modeliuojant 3D pro-
gramomis.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas neišreiškė išskirtinio 
susidomėjimo 3D modeliu, nors 
dažnai teiraudavosi dėl galimų 
susikirtimų ar kolizijų išvengimo. 
Prireikus projektuotojai rodydavo 
3D modelį kompiuteryje arba at-
spausdintus aktualius erdvinius 
konstrukcijų ar inžinerinių siste-
mų išdėstymo planus.

nauda projektuotojams
Išankstinis susikirtimų ir kolizijų 
identifikavimas ir teisingų spren-
dinių priėmimas laiku. Greitesnis 
ir produktyvesnis projektuotojų 
darbas rengiant projektą.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Lengvesnis inžinerinių tinklų ir 
konstrukcijų išdėstymo suvo-
kimas. Aiškumas nagrinėjant 
konstrukcijų elementų sujungimo 
mazgus. Sumažėjusi tikimybė, 
jog bus sumontuota ir įrengta 
netiksliai, išvengta kolizijų tarp 
atskirų inžinerinių tinklų ir inži-
nerinių tinklų su konstrukcijomis.

Išmokta pamoka, jog statant pri-
valoma glaudžiai bendradarbiauti 
su statybininkais. Ypač svarbu 
laiku iš statybų aikštelės gauti 
atgalinę informaciją apie faktiš-
kai atliktus darbu ir nuokrypius 
nuo projekto. Jeigu tokia infor-
macija operatyviai neįvedama į 
modelį, gali atsirasti nesutapimų 
tarp projektinių sprendinių ir fak-
tiškai atliktų darbų.

www.ibimsolutions. lt
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Poilsio pastato „Eglė“
Palangoje naujos
statybos projektas

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INŽINERINIų 
SISTEMų PROJEKTASPROJEKTĄ 

PRISTATO:

www.bimforum.lt
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	antžeminės konstrukcijos: 
UAB „Ribinis būvis“
	švok: UAB „Prosfera“
	vn: UAB „Prosfera“
	elektra: UAB „Forteco“

bim Programinė įranga
	švok: „DDS-CAD“
	vn: „DDS-CAD“
	elektra: „DDS-CAD“

bim Proceso realizavimas
Įgyvendinant projektą naudotas 
architektūros IFC failas. BIM da-
lis koordinavo architektas.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Numatyti aukštos klasės poilsi-
niai apartamentai su sudėtinga 
projekto architektūra (plastiškos 
apvalių linijų fasado formos, ant 

Projekto aPrašymas
4 aukštų 8 206 m2 bendrojo plo-
to su požemine automobilių sau-
gykla (2 135,50 m2) projektuo-
jamas statinys yra poilsio namų 
paskirties, jo kategorija – ypatin-
gas statinys. Pastato aukštis nuo 
projektinio ± 0,00 aukšto (AB 
korpuso pirmojo aukšto grindys) 
iki parapeto yra 14,45 metro. 
Bendras pastato aukštis – 14,60 
metro. –1 aukšte projektuojamos 
automobilių saugyklos. Į jas bus 
galima patekti per įrengtą rampą 
iš S. Daukanto gatvės.

Poilsio statinio antžeminė dalis 
sudaryta iš dviejų korpusų. Judė-
jimą tarp korpusų užtikrina kori-
doriai, o tarp aukštų – laiptinės ir 
liftai, kurie bus įrengti korpusuo-
se. Poilsio namuose yra 73 apar-
tamentai ir 1 sporto kompleksas.

Pirmajame aukšte suprojektuo-
tos pagrindinės pastato techni-
nės patalpos (elektros apskaitos, 
elektros įvado, ryšių, vandens 
įvado patalpos), tambūrai – šliu-
zai su viršslėgiu kilus gaisrui. Taip 
pat trijų dalių automobilių saugy-
kla, kurioje telpa 68 automobiliai. 
Pirmajame aukšte projektuojamas 
sporto kompleksas ir 7 aparta-
mentai (kiekvienas jų turi terasinę 
aikštelę). Antrajame ir trečiajame 
aukšte – po 24 apartamentus. 
Ketvirtajame – 18 apartamentų 
su lodžijomis ir terasomis.

užsakovas:
UAB „Turto valdymo ir investicijų 
grupė“.

bim Projektuotojai
	architektūra: D. Juškevičiaus 

projektavimo firma
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Ribinis 
būvis“

kolonų pakeltas antrasis aukštas 
ir kt.) apsunkino darbą inžinerinių 
dalių BIM programoms, tačiau 
pavyko rasti sprendinių.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Užsakovas galėjo matyti projek-
tavimo eigą 3D programoje („Te-
kla BIMsight“), aiškiai suvokti 
vaizdingus projekto sprendinius. 
Rangovui buvo lengviau skai-
čiuoti kainą ir suprasti projekto 
sprendinius.

nauda projektuotojams
Kokybiški projekto sprendiniai, 
inžinerinių projekto dalių sude-
rinamumas (komunikacijų susi-
kirtimas, tilpimas koridoriuose, 
įėjimo angų tikslumas).

www.ibimsolutions. lt
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Prekybos 
centras 
„Nordika“

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INTEGRUOTAS 
BIM PROJEKTAS

GERIAUSIAS KONSTRUKCIJų 
PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

www.bimforum.lt
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paprasta ir efektyvi projekto val-
dymo ir koordinavimo sistema, 
sujungianti skirtingomis progra-
momis kuriamą projekto infor-
maciją ir veikianti realiuoju laiku. 
Visą projektavimo procesą užsa-
kovai galėjo stebėti kompiuteriu 
ir, vos atlikus korekcijas, pareikšti 
savo nuomonę. Sutaupyta daug 
brangaus laiko nereikalingiems 
susitikimams ir posėdžiams. Vi-
sas didžiulio ir sudėtingo pastato 
darbo projektas sėkmingai pa-
rengtas architektams ir konstruk-
toriams nė karto nesusitikus akis į 
akį. Naudojantis BIM įrankiais visa 
reikiama informacija – medžiagų 
kiekiai, specifikacijos, ypatybės, 
darbų pobūdis – užšifruota ir sau-
gota vienoje visiems statybų da-
lyviams prieinamoje vietoje.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Tai vienas pirmųjų Lietuvoje tokio 
sudėtingumo BIM projektų. Visų 
sričių projektuotojų rengiama 
dokumentacija buvo sėkmingai 
sujungta į vientisą trimatį pasta-
to modelį, iš kurio ir buvo gene-
ruojami darbo brėžiniai. Daugiau 
nei 1 200 t metalo konstrukcijos 
sumodeliuotos, pagamintos ir su-
montuotos išvengus neatitikimų 
ar klaidų. Projektas parengtas ir 
realizuotas per itin trumpą laiką.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda užsakovui
Galimybė stebėti projektavimo 
procesą iš arti, matant vizualius 
ir nespecialistams suvokiamus 
trimačio modelio vaizdus. Dides-
nis užtikrintumas dėl projektinės 
dokumentacijos tikslumo paren-
kant rangovą.

nauda projektuotojams
Paprastesnis ir tikslesnis skirtin-
gų projekto dalių koordinavimas. 
Automatinis kiekių ir specifikacijų 
generavimas, sumažinantis klaidų 
skaičių iki minimumo. Efektyvus 
projekto valdymas panaudojant 
mažiau išteklių.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Mažiau netikslumų, klaidų ir per-
darymų. Tiksliau apskaičiuojami 
medžiagų kiekiai, aiškiau supla-
nuojamos išlaidos ir sąnaudos. 
Greičiau ir išsamiau keičiamasi 
informacija.

Projekto aPrašymas
Prekybos slėnio „Nordika“ (Vi-
kingų g. 3, Vilnius) projektas pa-
rengtas dviem etapais: pirmasis 
etapas baigtas 2015 m., antro-
jo etapo atidarymas numatytas 
2016 m. pavasarį. Bendras abiejų 
etapų plotas – apie 38 000 m². 
Projekto statybos kaina – apie 
25 mln. eurų. Prekybos slėnyje 
įsikurs daugiau nei 40 skirtingo 
dydžio parduotuvių, restoranų ir 
kavinių. Nuo pat koncepcijos sta-
dijos „Nordikos“ projektas reng-
tas pagal BIM principus. Paruoš-
tas visų dalių trimatis modelis, 
kurį sėkmingai realizavo generali-
nis rangovas AB „YIT Kausta“.

užsakovas:
UAB „VPH“.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „Unitectus“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Descon“
	antžeminės konstrukcijos: 

UAB „Descon“

bim Programinė įranga
	architektūra:  

„Revit Architecture“
	konstrukcijos:  

„Tekla Structures“
	švok: „Revit MEP“
	vn: „Revit MEP“

bim Proceso realizavimas
BIM procesas rengiant architek-
tūrinį modelį pradėtas techninio 
projekto stadijoje. Išsami modelio 
informacija panaudota pristatant 
projektą užsakovui, priimant dau-
gelį sprendimų, konkurse paren-
kant rangovus. Prieš pradedant 
rengti darbo projektą nuspręsta 
išplėsti BIM apimtis, įtraukiant 
konstrukcijų ir inžinerinių siste-
mų modelius. Pasinaudojant „Te-
kla BIM Sight“ platforma sukurta 

AB „YIT Kausta“ vadovas 
kęstutis vanagas:

„Prekybos centro 
projektavimo ir staty-
bos detalusis planas 
parengtas be gyvų 
susitikimų, tačiau 
skaičiavimų tikslu-
mu lenkia daugelį iki 
tol vykdytų projektų. 
Be to, pastatą ana-
lizuodami įvairiais 
pjūviais, o būtent tai 
leidžia BIM sistema, 
gauname naudingos 
informacijos. Galime 
stebėti, kaip kinta 
kainos statant, ar ne-
buvo viršyti numatyti 
medžiagų, techninės 
įrangos kiekiai, ar iš-
dirbis buvo teisingas, 
ir pan. Šią informaciją 
kaupiame ir panau-
dojame vykdydami 
kitus projektus.“

www.ibimsolutions. lt
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Tekstilės gaminių
fabrikas „Devold“
Panevėžyje

Pretendavimas į nominacijas

GERIAUSIAS INTEGRUOTAS 
BIM PROJEKTAS

GERIAUSIAS INŽINERINIų 
SISTEMų PROJEKTAS

PROJEKTĄ 
PRISTATO:

www.bimforum.ltwww.bimforum.lt
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bim Programinė įranga
	architektūra: „ArchiCad“
	konstrukcijos: „Tekla 

Structures“
	švok: „MagiCAD“
	vn: „MagiCAD“
	elektra: „MagiCAD“

bim Proceso realizavimas
Projekto architektūrinė, kons-
trukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro 
kondicionavimo, dujinės katili-
nės, geoterminio šildymo jėgai-
nės, technologinių garų tiekimo, 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo, 
gaisrų gesinimo sistemos vamz-
dynų, elektrotechnikos ir silpnų 
srovių sprendiniai parengti naudo-
jant 3D modeliavimo programas.

Projektuodami ir statydami pro-
jekto dalyviai keitėsi duomeni-
mis pasitelkę IFC formatą. Staty-
bos rangovas statybos aikštelėje 
turėjo projekto 3D kopiją. BIM 
modelis buvo naudojamas kaip 
vizualizavimo priemonė.

Iškilo didelis iššūkis – iš pareng-
to 3D modelio greitai ir efektyviai 
suformuoti aiškius kuo lengviau 
skaitomus popierinius brėžinius. 
Standartiniams šablonams kurti 
skirtos papildomos pastangos.

Projekto aPrašymas
„Sweco“ projektui, susijusiam 
su tekstilės gaminių fabriku 
„Devold“, iškeltas tikslas – pas-
tatą ir pagrindines jo inžine-
rines sistemas sumodeliuoti 
naudojant trimačio (3D) mo-
deliavimo priemones ir maksi-
maliai sumažinti kolizijų skaičių 
statant.

Suprojektuotas gamybinės pa-
skirties pastatas. Dėl technolo-
ginės įrangos ypatybių ir specifi-
kos pastato inžinerinės sistemos 
sudėtingos, todėl projektuotojai 
pritaikė 3D projektavimo prana-
šumus.

užsakovas:
UAB „Devold“.

bim Projektuotojai
	architektūra: UAB „Sweco 

Lietuva“
	Pamatinės ir monolitinės 

konstrukcijos: UAB „Sweco 
Lietuva“
	antžeminės konstrukcijos:  

UAB „Sweco Lietuva“
	švok: UAB „Sweco Lietuva“
	vn: UAB „Sweco Lietuva“
	elektra: UAB „Sweco Lietuva“

Šiame projekte nebuvo tikslo pa-
rengti BIM projektą, kuriame visi 
statinio ar jo inžinerinių sistemų 
elementai būtų detaliai aprašyti.

Projekto sPecifika ir 
išskirtinumas
Įgyvendinant projektą buvo spren-
džiama pastato architektūra, kons-
trukcijos ir inžinerinės sistemos 
kompleksiškai šias dalis modeliuo-
jant 3D programomis.

nauda statybos Proceso 
dalyviams
nauda projektuotojams
Visi komandos nariai matė ir ver-
tino kitų projekto dalių spren-
dinius 3D erdvėje. Jie buvo 
parengti efektyviau. Gerokai su-
mažėjo projekto keitimų dėl ne-
išspręstų kolizijų.

nauda statybininkams, 
gamybininkams
Statybininkams, montuotojams 
3D modelis buvo kaip pagalbinė 
priemonė vertinant pastato ir in-
žinerinių sistemų visumą. Tai pa-
dėjo labiau įsigilinti į sudėtingas 
vietas, kontroliuoti nuokrypius ir 
išvengti didelių kolizijų bei papil-
domų išlaidų objekte perdarant 
darbus.

www.ibimsolutions. lt



organizacinis Partneris

renginio rėmėjai ir Partneriai
sidabriniai rėmėjai

renginio Partneriai

informaciniai Partneriai

geriausias bim Projektas
Projektai Pretenduoja į šias nominacijas:
	GERIAUSIAS INTEGRUOTAS BIM PROJEKTAS;
	GERIAUSIAS INŽINERINIų SISTEMų PROJEKTAS;
	GERIAUSIAS KONSTRUKCIJų PROJEKTAS.

vertinimo kriterijai 
bim modelių kompleksiškumas
bim modelių detalumas (vertinama pagal LOD sistemą)
statinio energinis vertinimas (energinės simuliacijos, BREEAM, 
LEED sistemų taikymas projektuojant)

bim modelio kokybė
	BIM modelių koordinačių suderinamumas.
	IFC rinkmenos informatyvumas.
	Tinkama elementų lokacija (priklausymas patalpai, aukštui ir pan.).
	BIM modelių skaidymas aukštais.
	Geometriniai susikirtimai.
	Sistemų skaičiavimai atlikti naudojant BIM įrankius.

PaPildomas vertinimo kriterijus 
(architektūrinių, konstrukcinių ir (arba) inžinerinių 
sprendimų sudėtingumas)

bim Projekto organizavimas
	Projekto dalyvių komunikacija naudojantis modeliu.
	Projektavimas integruotoje BIM aplinkoje (kitų projekto dalių IFC 

importavimas į darbinę aplinką).
	Nuo projekto pradžios modeliuota naudojantis BIM įrankiais.
	Ruošiami BIM valdymo dokumentai.
	Taikomi proceso ir modeliavimo standartai.
	Priskirti BIM vaidmenys.
	Susikirtimų patikra (2D vizualinė, 3D vizualinė, automatinė).
	BIM modelių tęstinumas 
	Kiekių ir informacijos nuskaitymas iš modelių.
	4D arba 5D planavimas.
	Statyba (gamyba); failų panaudojimas vykdant gamybą.
	Modelio ir geodezinių matavimų integralumas.
	Statinių priežiūra.

 Vertinimo sistema orientuota į BIM informacijos kokybę, IFC stan-
darto atitikimą, BIM procesą, siekiant užtikrinti dalyvių integralumą, 
sukurtos informacijos tęstinumą ir panaudojimą tolesniuose projek-
to etapuose. 
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geriausias bim Projektas
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