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18.06.2021 

Fanuel Gebreyesus 

Senterkoordinator for Visualiseringssenteret i Arktis 

BIM TIL CAVE PÅ 1-2-3 
Hvordan henter man BIM data til CAVE installasjon? Dette dokumentet beskriver et par alternative 

arbeidsrutiner basert på erfaringer fra test prosjekter i ViA. 

ALTERNATIVE ARBEIDSRUTINER 

Det er flere måter å hente inn og vise BIM modeller i CAVE. Den som er mest brukt i ViA benytter seg av 

programvaren/ spillmotoren Unity. Den metoden er døpt som den «tradisjonelle» metoden i dette innlegget 

for å skille den fra andre alternativer. Unity Reflect er en nyere utvikling med nye muligheter og en del 

begrensninger i forhold til den tradisjonelle. Andre løsninger er også prøvd med varierende resultater. 

Eksempler på dette er RENDERLights og Twinmotion. Kun den tradisjonelle metoden diskuteres grundig her. 

 

Unity – Den tradisjonelle metoden 

 

 

Andre Alternativer 

 

 

 

 

 

Denne metoden handler om å lage et dataspill ved å bruke en eller flere BIM modeller som gjenstander i 

et spill. Slike objekter i Unity heter Prefab.  

Les mer.. 

Kort beskrivelser av tre andre alternative arbeidsflyter er presentert mot slutten av dette innlegget. 

Les gjennomgangen av de andre alternativene... 
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UNITY – DEN TRADISJONELLE METODEN 

Kort oppsummert handler denne metoden om å lage et dataspill ved å bruke en eller flere BIM modeller som 

gjenstander i et spill. Slike objekter i Unity heter Prefab. Spill som er lagd for 3D visning i CAVE benytter visuell 

stereoskopi. De fire skjermene i CAVE miljøet viser modellen i menneskelig skala og i stereo. Spillet lages slik at 

aktive 3D briller kan synkroniseres når spillet kjøres og brillene er slått på. Brillene gir dybden til scenen i 

tilskuerens øyne.        

 

HVA SOM BEHØVES 

1. Unity Programvaren: Omfattende dokumentasjon om bruken av programvaren er tilgjengelig som 

manual på nettet. Det kan også nås fra hjelp menyen i programmet.  

2. Collaprime pakke: Ferdiglagd prosedyrer og oppsett heter «Packages» i Unity og kan importeres. Dette 

er en slik pakke. 

3. BIM modell: BIM modeller leses inn i Unity i bestemt filformater og brukes som kun 3D objekter. Dette 

vil si at objekter mister mye av «intelligensen». Med andre ord, alt annen objekt-egenskaper enn 3D 

geometri tas ikke med ved import. 

 

UNITY  

Unity Hub brukes som en plattform for å administrere dine prosjekter og installasjon av redigeringsprogrammet 

«Unity Editor».  

 

 

For å starte et nytt prosjekt: 

Trykk på <NEW> knappen og opprett et nytt prosjekt i en mappe du ønsker å lagre ditt prosjekt. 

 

Unity Hub og én eller flere versjoner av Unity Editor må installeres på datamaskinen. Per juni 2021 brukes 

2019 (2019.4) versjonen av redigeringsprogrammet i ViA. 

https://docs.unity3d.com/Manual/UnityManual.html
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FIGUR 1:  UNITY HUB 

 

 

 

COLLAPRIME PAKKEN  

Collaprime som er leverandøren til CAVE installasjonen i ViA har en pakke(fil) som kan hentes inn og sette opp 

scenen med nødvendig oppsett. Ved hjelp av pakken kan man sette opp spillet tilpasset CAVE’en- et godt 

utgangspunkt å bygge på. Pakken inneholder kode som styrer flere funksjoner som blant annet navigasjon i 

modellen og tastatur kommandoer når spillet er ferdig. I tillegg kommer en scene <Scene> oppsett samt 

objekter som skal brukes til å sette opp ønsket ståsted ved start av spillet. Kontakt senterkoordinator for å få 

tak i pakken. 

For å hente inn pakken til spillprosjektet: 

Gå til <Assets -->Import Package -->Custom Package>, bla til mappen der du har pakken og velg filen. Klikk på 

importknappen i vinduet som dukker opp. Scene oppsette er klar. 

Før du går videre:         

Bli kjent med grensesnittet til redigeringsprogrammet i Manualen      

https://docs.unity3d.com/Manual/UsingTheEditor.html
https://docs.unity3d.com/Manual/UsingTheEditor.html
https://docs.unity3d.com/Manual/UsingTheEditor.html
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FIGUR 2: IMPORT AV COLLAPRIME PAKKEN 

 

Start med å importere pakken før du begynner å 

hente in 3D-modeller. Det er også lurt å kjøre 

tester med dette oppsettet før man går videre med 

utvikling av spillet. Unødvendig objekter for ditt 

spill skal slettes når du er fornøyd med oppsettet. 

Var oppmerksom på at <CameraPackage> skal IKKE 

slettes, mens boksene (Cube) og gulvflaten (Plane) 

er ikke nødvendig når oppsettet er klar.  

 

BIM MODELL  

Begrepet «Assets» er brukt i Unity for filer som inneholder 3D modeller, lyd, bilder, animasjon osv. For å hente 

inn en BIM modell til scenen må man først konvertere eller lagre modellen i et passende filformat.  

 

Modeller som er importert på den måten krever bearbeiding for å nå ønsket effekt. Overflatetekstur blir ofte 

tapt under filkonverteringen og så må det gjenskapes. Vanskelighetsgraden for redigering av teksturmateriell 

varierer etter kildemodelleringsprogramvaren og filtypen. 

 

Mer om modell bearbeiding … 

 

Mer om modell-/ fil-import fra proprietære kilder … 

Mer om modell-/ fil-import av IFC … 
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PROPRIETÆR BIM    

Modeller/objekter er som regel lagd ved å bruke kommersielle programvarer hvor eierne ikke deler 

underliggende skjemastrukturen av dokumentet. Filer som inneholder BIM data og er konvertert til enten .fbx 

eller en del andre filformater kan direkte leses inn i Unity Editor. Dette skjer som regel ved å eksportere dataen 

fra modelleringsprogrammet (BIM Authoring Tool) i ønsket filformat. Standard formatet for fil-import til Unity 

er .fbx. 

OVERSIKT AV ARBEIDSRUTINEN 

➢ Opprett et nytt 3D prosjekt i Unity 

➢ Sette opp scenen med hjelp av Collaprime pakken. 

➢ Eksport og lagre BIM data fra modelleringsprogramvaren til en .fbx eller tilsvarende fil format. 

➢ Hente inn filen til et Unity prosjekt og inn i scenen. 

➢ Rediger modellen 

➢ Lag spillet 

➢ Sjekk visningen i CAVE 

 

SCENE OPPSETT 

En scene har i utgangspunktet tre komponenter.  

1. kamera 

2. belysning 

3. modell/ objekter 

Det er viktig å bruke kameraoppsettet fra Collaprime som er skapt for fire skjermer med mulighet for 

stereoeffekt. Kamera er spillerens øyne i spillet så er det viktig å være nøye med plassering av kamera i forhold 

til modellen. Dette er det man får ved oppstart av spillet. 

 

 

 

 

 



    
 
                                                                                                                             

6 
 

MODELL EKSPORT 

Standard filformatet for import av 3D data og som anbefales er .fbx, men flere andre formatter (.dae (Collada), 

.dxf, and .obj.) også støttes. Unity kan ta imot filer fra noen proprietære filformater, enten direkte som blant 

annet fra Blender eller ved å konvertere dem til .fbx under import, for eksempel fra SketchUP. 

 

De fleste, men ikke alle BIM og 3D programvarer støtter eksport funksjon for en av de nevnte filformatene. Hvis 

slik funksjon ikke støttes i modelleringsprogrammet, må man finne en annen måte for å konvertere filen til et 

passende format. 

 

 

FIGUR 3: FIL EKSPORT FRA REVIT 

Dette er et eksempel på fil eksport av BIM-data fra 

Modelleringsprogrammet Autodesk Revit. 

Grensesnittet kan variere fra en programvare til en 

annen. For å eksportere BIM data fra Revit går du 

til Fil menyen og velge FBX som vist i Figur 3. 

<File -->Export -->FBX> 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke gunstig å importere .fbx fil som er eksportert fra Revit direkte til Unity. Filen skal bearbeides i en 

annen programvare for å få riktig materialer på overflatene. Du kan se på to eksempler her ... 

 

Les mer om filformater  

(https://docs.unity3d.com/Manual/3D-formats.html) 

 

https://docs.unity3d.com/Manual/3D-formats.html
https://docs.unity3d.com/Manual/3D-formats.html
https://docs.unity3d.com/Manual/3D-formats.html
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MODELL IMPORT 

For å lese inn filer i et Unity prosjekt, dra den direkte til <Assets> vinduet/feltet fra Windows utforskeren 

(Filutforskeren). Alternativt, bla gjennom <Assets --> Import New Asset> fra menyen og hent. Nå kan du bruke 

modellen som gjenstand i spillet som «Prefab». 

 

 

 

FIGUR 4: IMPORT AV 3D MODELL 

 

Ved importering av en modell fil må du velge modellen i «Assets» feltet. På <Inspector> feltet duker opp 

<Import Settings> vinduet (markert med rødt i Figur 4Feil! Fant ikke referansekilden.). Her kan du bestemme 

hvordan du vil hente inn modellen i prosjektet.   Det er viktig å bli kjent med og studere «materials» fanen for å 

få mest mulig informasjon ut av modellen.  

 

 

Les mer om modell import      

(https://docs.unity3d.com/Manual/ImportingAssets.html) 

Les mer om «materials» fanen her    

(https://docs.unity3d.com/Manual/FBXImporter-Materials.html) 

https://docs.unity3d.com/Manual/ImportingAssets.html
https://docs.unity3d.com/Manual/ImportingAssets.html
https://docs.unity3d.com/Manual/ImportingAssets.html
https://docs.unity3d.com/Manual/FBXImporter-Materials.html
https://docs.unity3d.com/Manual/FBXImporter-Materials.html
https://docs.unity3d.com/Manual/FBXImporter-Materials.html
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BEARBEIDING AV MODELL 

BIM/ 3D data inneholder som regel objekter som er modellert med stor nøyaktighet. Dette gir oss godt 

dimensjonert rå stoff for vårt spillprosjekt. For å bruke importert modell i spillet, dra filen til «Hierarchy 

Window» fanen (Figur 5). 

 

 

FIGUR 5. LEGGE TIL MODELL I SCENEN 

 

Modellen blir en del av scenen som et objekt eller pakke. For å kunne redigere enkelt elementer i modellen må 

du pakke det ut. Høyreklikk på pakken og velg <Unpack Prefab Completely> hvis du vil pakke ut alt eller 

<Unpack Prefab> hvis du vil pakke det ut gradvis langs ned i objekt hierarkiet. Objekter i en modell som er 

importert med riktig oppsett er lett å redigere. 

 

Redigering av overflatemateriller, belysning, omgivelse (terreng, «Sky Box»), animasjon, «Script»/ koding av 

diverse funksjoner for eksempel navigasjon, «Shaders», osv. er avanserte tema som ikke er tatt med i dette 

innlegget. 
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AVSLUTNING - LAG SPILLET 

Prosessen avsluttes ved å lagre et .exe fil med støttende filer i en mappe. Men først må oppsettet for 

sluttproduktet sjekkes og ønsket scene velges. For å gjøre dette går du til menyen <File -->Build Settings> og 

velge en scene du ønsker å bruke.  

Velg <Build> eller <Build and Run> og lagre det i en mappe.  

Spillet er klar for CAVE visning! 

Man kan kjøre disse kommandoene direkte fra filmenyen ved å gå til <File --> Build and Run> hvis oppsettet 

ikke trenger noen endringer. 

 

 

FIGUR 6: SISTE TRINN 

 

 

 

 



    
 
                                                                                                                             

10 
 

 

ÅPEN BIM   

Det er ikke alltid at man har tilgang til kilde programvaren for en BIM modell. Det er faktisk mer vanlig å 

utveksle BIM data i åpen formatet .ifc i byggebransjen nå om dagen. Sannsynligvis kommer dette til å bli 

normalen fordi behovet for standardisering i utveksling av BIM er stort.   

Denne modulen handler om ekstrahering av spillobjekter eller Prefab fra en IFC-fil ved å bruke åpenkilde og 

gratis løsninger og programvarer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To alternative arbeidsrutiner er presentert her. Rutinene er basert på testing og utforsking gjennomført av 

senterkoordinator for ViA. Prosessen fungerer rimelig bra, men kan på ingen måte regnes som fasiten. 

Undersøking av bedre arbeidsrutiner anbefales. 

Advarsel!  

Begge IfcConvert og Blender er løsninger som baserer seg på åpenkildekode. Dette kan medføre til høyere 

sikkerhetsrisiko enn kommersielle programvarer. Brukeren må ta ansvaret selv ved å bruke disse losningene 

eller finne et annet alternativ. 
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ALTERNATIV 1 – IFCCONVERT 

Dette alternativet tilbyr ikke et grafiskbrukergrensesnitt (GUI). 

1. Laste ned applikasjonen og pakke ut. 

➢ Alternativ A: Dra og slip ifc fila på IfcCovert.exe  

➢ Alternativ B: bruk kommandolinje hvis du er god med koding 

2. Importer konvertert fila direkte til Unity. 

 

❖ Du kan sjekke eller/og redigere filen i en annen 3d-programvare før du henter den til Unity prosjektet. 

❖ Med alternativ A får du en .obj og en .mtl fil. 

❖ Med alternativ B kan du velge mellom output filtyper fra følgende: 

▪ .obj (+ mtl)  OBJ  Wavefront OBJ  

▪ .dae     Collada         Digital Asset Exchange 

▪ .stp     STEP           Standard for the Exchange of Product Data 

▪ .igs     IGES           Initial Graphics Exchange Specification 

▪ .xml     XML            Property definitions and decomposition tree 

▪ .svg     SVG             Scalable Vector Graphics (2d floor plan) 
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ALTERNATIV 2 - BLENDER 

Dette prosedyren er prøvd med Blender 2.81 versjonen. Prosedyren krever at du laster ned og installerer 

tilleggsprogram (Plugins) for importering av IFC til Blender manuelt. Se hvordan her. 

 

Fordelen med å bruke Blender for å konvertere IFC fil til .fbx eller en annen passende filformat er at man kan 

gjenskape UV koordinater av alle flater i modellen. Dette er viktig for redigering av overflatemateriale / 

«Texture» når modellen hentes til Unity. 

Se denne videoen for å lære om gjenskaping av UV.  

UV koordinater 

 

Arbeidsrutinen er kortoppsummert som følge: 

➢ Laste ned og installer Plugins for IFC-import for Blender 

➢ Importer ifc modell fil til Blender 

➢ gjør ønsket endringer, særlig gjenskaping av UV koordinater og lagre 

➢ Eksporter til FBX, GLTF, eller andre passende fil format hvis ønskelig 

➢ Hente inn enten selve blender filen eller konvertert fil til Unity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annen løsning som tillater automatisert installasjon av Plugins for ifc import finnes på nettet og er verdt å 

prøve. https://blenderbim.org/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7M-B6xnaEM&list=PLa1F2ddGya_-UvuAqHAksYnB0qL9yWDO6&index=21
https://blenderbim.org/
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BEARBEIDING AV MODELL FRA REVIT 

 

Her er to alternativer for å gjøre en .fbx fil fra Revit tilpasset Unity. Disse to kommersielle løsninger kan brukes 

for å konvertere filen slik at materialer med tekstur kan hentes inn i Unity. 

 

ALTERNATIV 1. 3DS MAX 

➢ Import filen til 3ds Max 

➢ Gjør endringer hvis det er behov 

➢ Eksport filen som .fbx igjen! Gi filen et beskrivende navn slik at du kan skille den fra den originalen. 

➢ Hent inn til Unity 

YouTube video eksempler: 

1. How To Import Revit Models Into Unity 3D 

2. Revit to Unity Workflow 

 

 

ALTERNATIV 2. SIMLAB COMPOSER 

 

Obs! eksport filen fra Revit som .dwfx, IKKE .fbx 

➢ Import .dwfx fila til Simlab Composer 

➢ «Pack fbx» (lagre fila som en ZIP-mappe) 

➢ pakke ut mappen 

➢ Unity -> Assets 

➢ Hent inn til Unity 

YouTube video eksempler: 

Revit to unity with textures 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lVCo0_LTbHs
https://www.youtube.com/watch?v=6Z3tyROCchc
https://www.youtube.com/watch?v=LHR5GmzsVLQ
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BLENDER IFC-IMPORT PLUGINS 

 

NEDLASTING AV TILLEGG/ PLUGINS 

IFCBLENDER FOR PYTHON [V XX] 

➢ Gå til <http://www.ifcopenshell.org/ifcblender> 

➢ Følg instruksjonen på sida og laste ned tillegget < IfcBlender for python > som passer din 

datamaskin. 

NY VERSJON: BLENDERBIM PLUGINS 

[prøveversjon med automatisert installasjon] 

 

 

PLUGINS PLASSERING 

1. Kopier nedlastet mappe <io_import_scene_ifc> til add-ons mappen som ser slik ut i Windows 10:  

<C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\[versjon]\addons>.  

For mer detaljert forklaring, se veiledning på sida: 

<https://www.katsbits.com/tutorials/blender/scripts-folder-location.php> 

  Utklipp fra veiledningen: 

 

 

 

  

Denne metoden skal foreløpig ikke brukes for kurset. Man kan likevel teste den fra 

https://blenderbim.org/. 

 

http://www.ifcopenshell.org/ifcblender
https://www.katsbits.com/tutorials/blender/scripts-folder-location.php
https://blenderbim.org/
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2. Gå til <Edit --> Preferences> og sjekk på feltet <Import-Export: IfcBlender> 

 

 

      

Blender dokumentasjon om Plugins: 

https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/preferences/addons.html#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.blender.org/manual/en/latest/editors/preferences/addons.html
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GJENNOMGANG AV ANDRE ALTERNATIVER   

 

UNITY REFLECT 

Unity har lansert produktet i 2019 som et svar for problemstillinger som dette innlegget handler om, nemlig 

hvordan å hente inn BIM data til 3D visualiseringsplattformer som AR, VR og ikke minst CAVE. Les mer om Unity 

Reflect … 

Nylig har dette produktet blitt delt i to forskjellige løsninger. Les mer om utviklingen … 

Unity Reflect Review automatiserer hele arbeidsflyten for modeller som er skapt i utvalgte programvarer. Per 

dagsdato finnes Plugins for Autodesk Revit, BIM 360, Navisworks, SketchUp, og Rhino. Les mer om Unity Reflect 

Review ... 

Unity Reflect Develop gir muligheten for å utvikle programvarer eller Plugins tilpasset etablerte rutiner ved å 

bruke API/SDK som er delt i form av åpenkildekode. Les mer om Unity Reflect Develop … 

Collaprime har utviklet en løsning som gir anledning til å bruke Unity Reflect i CAVE’en i ViA. 

Visualiseringssenteret har samarbeidet med Collaprime for å teste løsningen og har holdt webinar i februar i år. 

Dette produktet har mange fordeler i forhold til den tradisjonelle metoden særlig med tanke på ressursbruk, 

derfor er det verdt å følge med utviklingen. 

 

RENDERLIGHTS 

Renderlights er en proprietær løsning for 3D visualisering og er en samarbeidspartner med leverandøren til 

CAVE installasjonen i Vi. Det er blitt testet nylig i april i år på senteret og har fungert bra. Arbeidsflyten er noe 

annerledes enn den tradisjonelle metoden og kan betegnes som delvis automatisert. Dette er et annet 

alternativ verdt å sjekke. 

Du kan lese mer om RENDERLights her … 

 

TWINMOTION 

Erfaringen med denne løsningen er begrenset til visning av en arkitekt modell i januar 2020. På denne 

anledningen ble installasjonen brukt som en stor skjerm. Stereoskopi med fire skjermer er ikke prøvd. 

Løsningen ser lovende ut og fortjener videre undersøking. 

Les mer om Twinmotion her … 

https://unity.com/products/unity-reflect
https://unity.com/products/unity-reflect
https://blog.unity.com/aec/unity-reflect-evolves-into-a-suite-of-purpose-built-applications-for-aec
https://unity.com/products/unity-reflect-review?_gl=1*1tcwv64*_ga*NDY4NDE5MTkzLjE2MjM5MjUyOTk.*_ga_1S78EFL1W5*MTYyMzkyNTI5OS4xLjEuMTYyMzkyNTMzOC4yMQ..&_ga=2.195000878.2016228537.1623925299-468419193.1623925299
https://unity.com/products/unity-reflect-review?_gl=1*1tcwv64*_ga*NDY4NDE5MTkzLjE2MjM5MjUyOTk.*_ga_1S78EFL1W5*MTYyMzkyNTI5OS4xLjEuMTYyMzkyNTMzOC4yMQ..&_ga=2.195000878.2016228537.1623925299-468419193.1623925299
https://unity.com/products/unity-reflect-develop?_gl=1*bo9n8n*_ga*NDY4NDE5MTkzLjE2MjM5MjUyOTk.*_ga_1S78EFL1W5*MTYyMzkyNTI5OS4xLjEuMTYyMzkyNjI3MC42MA..&_ga=2.132011532.2016228537.1623925299-468419193.1623925299
http://www.renderlights.com/
https://www.unrealengine.com/en-US/twinmotion

