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do wizualnego nadzorowania stopnia realizacji montażu elementów pochodzących
często od różnych producentów. Model
był cały czas aktualizowany "online". W taki
sposób każda ze współpracujących przy
projekcie branż miała dostęp do tych samych informacji. Przy inwestycji testowano
także nowy sposób pracy: wykonawca miał
budować tylko z wykorzystaniem informacji
pochodzących z modelu, a inwestor (miasto Vantaa) zatwierdzić model jako finalną
dokumentację projektową, zamiast tradycyjnych rysunków.
Przy tworzeniu projektu szczególną uwagę
przyłożono do wykorzystania BIM na placu
budowy. W celu automatyzacji sterowania
sprzętem budowlanym, informacje na temat
rozmieszczenia elementów były przekazywane z modelów Tekla Structures i Tekla Civil

▲ Rys. 2. Dokładne odzwierciedlenie każdego elementu w modelu Tekla Structures na przykładzie części mostu Crusell (źródło: Tekla Corporation)
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