
 

 

 
                       Institutionen för teknik och design, TD 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

Visualisering och informationshantering i 
Google SketchUp  

Visualization and information handling in Google SketchUp 
 
 

 
 

 

 

 

Växjö, 2009-06-03 
15 hp 

Examensarbete / BY9903 
Handledare: Johan Vessby, Tyréns AB och Växjö universitet, Institutionen för teknik och design 

Examinator: Bertil Bredmar, Växjö universitet, Institutionen för teknik och design 

Examensarbete nr: TD 028/2009 

Erik Gunnarsson 
Mattias Camitz 



II 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 

VÄXJÖ UNIVERSITET                                          Mattias Camitz och Erik Gunnarsson  

Institutionen för teknik och design 
Växjö University 
School of Technology and Design 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work                       Johan Vessby                Bertil Bredmar 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Visualisering och informationshantering i Google SketchUp / Visualization and information handling in 
Google SketchUp 

Sammanfattning  
Det har alltid varit ett mål att uppnå god kommunikation mellan olika parter i ett byggprojekt. Ett sätt att 
underlätta detta kan vara att använda byggnadsinformationsmodeller (BIM). Syftet med vårt examensarbete 
är att ta reda på frontlinjen gällande BIM i ritprogram i allmänhet och i programmet SketchUp i synnerhet. Vi 
ska också undersöka IFC, ett öppet filformat som används för att visa byggnadsinformationsmodeller. 

Vad är då BIM, SketchUp och IFC? 

Kort beskrivet är BIM, Building Information Model, en modell som kan innehålla och hantera all information i 
ett byggprojekt. SketchUp är ett mjukvaruprogram som huvudsakligen fungerar som ett stödprogram för 
arkitekter men även som ett mjukvaruverktyg för designers. IFC är ett internationellt standardiserat filformat 
som möjliggör ett öppet och effektivt informationsflöde.  

Vi har ritat upp en modell av ett av åttavåningshusen på kvarteret Limnologen i Växjö i SketchUp delvis för 
att testa dess IFC och BIM kompabilitet men också för att få en allmän inblick i vad programmet kan 
åstadkomma. Slutsatserna av försöket gav oss en bredare förståelse för vad programmet har för 
möjligheter, och att BIM och IFC funktionerna i SketchUp just nu är begränsade.  

Nyckelord 
SketchUp, BIM, IFC, Visualisering 

Abstract 
It has always been a goal to obtain good communication between partners in business within a building 
project. One way to obtain this is to use building information modeling (BIM). The purpose of our thesis is to 
find the frontlines of BIM in drawing software in common and particularly in SketchUp and also to draw 
conclusions regarding IFC.  

What is BIM, Sketchup and IFC? 

In short terms, BIM, Building Information Model, is a model that contains and handles all information 
associated to a building project. SketchUp is a software program and acts mainly as a support program to 
architects but also as a software tool for designers. IFC is an international standard file format. The format 
enables an open and efficient information flow in building projects. 

We created a model of one of the eight-storey houses at the Limnologen block in Växjö in SketchUp partly 
to test its IFC and BIM compatibilities but also to get a common insight to what the software could 
accomplish. The conclusions of the test gave us a deeper understanding to what options the program had, 
and that BIM and IFC functions are currently limited in SketchUp. 

Key Words 

SketchUp, BIM, IFC, Visualization 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 
2009                                                         Svenska                          35      



III 
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Summary 
It has always been a goal to obtain good communication between partners in 

business within a building project. One way to obtain this is to use building 

information modeling (BIM). The purpose of our thesis is to find the frontlines of 

BIM in drawing software in common and particularly in SketchUp and also to 

draw conclusions regarding IFC.  

What is BIM, Sketchup and IFC? 

In short terms, BIM, Building Information Model, is a model that contains and 

handles all information associated to a building project. SketchUp is a software 

program and acts mainly as a support program to architects but also as a 

software tool for designers. IFC is an international standard file format. The 

format enables an open and efficient information flow in building projects. 

We created a model of one of the eight-storey houses at the Limnologen block 

in Växjö in SketchUp partly to test its IFC and BIM compatibilities but also to 

get a common insight to what the software could accomplish. The conclusions 

of the test gave us a deeper understanding to what options the program had, 

and that BIM and IFC functions are currently limited in SketchUp. 
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Förord 
Denna rapport, Visualisering och informationshantering i Google SketchUp är 

skriven vid Institutionen för teknik och design på Växjö universitet. Arbetet med 

rapporten har pågått i april och maj 2009.  

Figuren på framsidan på examensarbetet visar Limnologen i Växjö (ritat av 

Arkitektbolaget AB) under montageskedet och som färdig virtuell modell. 

Examensarbetet har handletts av Johan Vessby från konsultföretaget Tyréns AB, ett 

företag som strävar efter att bli ledande i Sverige på 3-dimensionella 

byggnadsinformationsmodeller.  

Vi vill tacka vår handledare Johan Vessby för alla goda råd och den tid han lagt ner 

på att hjälpa oss. Tack! 

 

Växjö, Maj 2009 

Erik Gunnarsson 

Mattias Camitz 
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1. Introduktion 
 

Inom byggbranschen är nyckelordet till ett lyckat projekt god kommunikation 

mellan olika inblandade parter. Byggherren ska redan vid projektstart ha en 

tydlig bild av hur resultatet kommer att bli när produktionen är färdigställd. 

Konstruktörer, arkitekter och entreprenörer ska kunna förstå varandras 

behov och ligga på en nivå där så mycket som möjligt av de olika 

visionerna uppnås.  

 

För att underlätta kommunikationen mellan parterna upprättas modeller av 

verkligheten i form av ritningar. På senare tid har 3-dimensionella (3D) 

ritningar introducerats och mycket tyder på att de är här för att stanna. De 

renodlade 2-dimensionella (2D) ritningarna som dominerar på marknaden 

idag har kanske inom några år tjänat ut sin roll, lika väl som de tidsödande 

handritningarna gjort sedan flera decennier. Utvecklingen är kontinuerlig i 

ritprocessen, och man kan fråga sig, om det finns någon gräns för hur 

detaljerat det får vara, vad finns det för syfte med ritningen? Beroende på 

svaret av den frågan kan olika ritningsmetoder och mjukvaror användas. 

 

Ett sätt att redovisa hela projekt eller delar av det kan vara genom att 

använda så kallade byggnadsinformationsmodeller (BIM). Syftet med 

sådana är att effektivisera och förbättra byggprocessen genom att samla 

information från samtliga discipliner som är involverade i ett projekt, och 

sammanställa en korrekt och fullständig 3D modell som alla kan förstå och 

ta del av. 

 

Ett program som utger sig för att kunna hantera sådana modeller är 

företaget Google's ritprogram SketchUp. Programmet kan användas för att 

snabbt rita upp konstruktioner i 3D och utifrån den modellen knyta 

information till olika delar av konstruktionen. Utifrån en sådan modell kan 

diskussioner föras vidare mellan till exempel arkitekter och konstruktörer.  
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1.1 Bakgrund 
Virtuella 3D-modeller har fascinerat många, och varit ett mål inom ett flertal 

branscher som exempelvis film, spel och design. På senare år har sådana 

modeller också börjat användas inom delar av byggbranschen. Till dessa 

modeller vill aktörer ofta koppla information av olika slag. BIM, Building 

Information Model/Modeling eller byggnadsinformationsmodell, är ett 

begrepp som kan vara svårt att förstå vad det egentligen är. Det har blivit 

ett brett begrepp med delvis olika innebörder för olika aktörer. I denna 

rapport handlar det om teknisk informationshantering i virtuella 3D-

byggprojekt. Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2008) menar att 

arkitekter, konstruktörer, leverantörer, projektörer med flera vill se mer av 

denna lovande utveckling. Med BIM kan en korrekt virtuell byggnadsmodell 

tas fram, och när den är färdigställd innehåller modellen noggrann 

information om de olika byggnadsdelarna som exempelvis pris, utformning 

och prestanda. Tanken med detta är att minimera antalet fel i byggprojekt 

och därigenom spara både tid och pengar (Autodesk 2002). Figur 1 

illustrerar ett typiskt exempel på kommunikationsproblem. 

Figur 1. En stålbalk passerar genom ett fönster och en dörr. I en 3D-virtuell 

miljö kan innerbörden av ett sådant misstag enkelt upplevas och korrigeras. 
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För att kunna dela med sig information på bästa sätt krävs ett gemensamt 

filformat som kan användas av flera program med olika 

användningsområden. Ett nytt filformat har slagit igenom, IFC (Industry 

Foundation Classes), och dess uppgift är att agera som ett standardformat 

för import, export och hantering av byggnadsinformationsmodeller. 

Kommersiella program finns (ex Revit och ArchiCAD) som använder och 

utvecklar denna teknik, men ett betydligt billigare och mer lätthanterat 

program finns också i form av Google's ritprogram SketchUp.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att kunna redovisa en klar frontlinje avseende BIM i 

ritprogram i allmänhet och programmet SketchUp i synnerhet. Syftet med 

arbetet är också att kunna redogöra för användningsområden inom BIM och 

IFC-formatet. 

1.3 Mål 
Det vi vill uppnå med studien kan delas upp i två delar. Först vill vi 

undersöka hur brukbart SketchUp är genom att rita upp en modell av 

byggnaden Limnologen och se hur detaljerat och konstruktivt korrekt 3D-

modellen kan bli i programmet. Vi vill dessutom kunna få fram fördelar och 

nyttjandemöjligheter med BIM och IFC i SketchUp-miljön. 

1.4 Avgränsningar 
För att hantera BIM ska endast ritprogrammet SketchUp användas. Att lära 

oss några andra ritprogram hör inte till vår uppgift, utan bara skaffa oss 

förståelse för vad de har för kompatibilitet med SketchUp.  

Som en fallstudie ritar vi upp ett av de fyra husen vid kvarteret Limnologen i 

Växjö. Huvudsakliga syftet är att pröva möjligheterna med SketchUp och 

inte att i detalj återge hela kvarteret Limnologen. 
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2. Teori 
 

2.1 SketchUp 
 

2.1.1 Utveckling av 3D-ritningar och visualisering 

Enligt Nyman och Söderström (2006) var det inte allt för många år sedan 

man utformade ritningar för hand. Parallellt med IT-utvecklingen växte 

behovet av digitaliserade ritningar och arbeten. 2D-ritprogram som AutoCad 

väckte i början på 80-talet ett stort intresse för byggbranschen. Man insåg 

att användandet av dessa program kunde spara tid och pengar. Det är först 

nu på senare år man börjat använda 3D-ritningarna. Om detta trendbrott 

kommer utvecklas på samma sätt som sin föregångare har vi tagit ännu ett 

nytt steg, mot en ännu mer informationsrik bygghandling.  

 

2.1.2 Uppkomsten av SketchUp 
Enligt Chopra (2007) utformades programmet 1999 av ett lag 3D 

industriveteraner. Tanken med mjukvaran var att lättare kunna se kunders 

idéer och tankar. Innan SketchUp köptes upp av Google 2006 kostade en 

kopia av programmet $495 (motsvarande cirka 3900SEK) och fungerade 

huvudsakligen som ett stödprogram för arkitekter men även som ett 

mjukvaruverktyg för designers. Programmet är lätthanterat och vänder sig 

till en väldigt bred målgrupp. Nuförtiden används det enligt Chopra i 

hemmet, skolor och på jobbet. Även äldre privatpersoner med mindre 

tekniska vanor kan lätt bemästra programmet för att redovisa 3D-

information på rätt sätt. Google SketchUp (som programmet numera heter) 

kan idag laddas hem gratis på sex olika språk, och är ett internationellt 

välanvänt ritprogram. 
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 Förutom gratismjukvaran finns även en professionell version, SketchUp 

Pro, som kostar €381 att köpa per användare. Skillnaden mellan vanliga 

SketchUp och Pro versionen är att Pro tillämpar en rad nya funktioner där 

man bland annat har tillgång till mail support, skapandet av egna 

objekt/komponenter, export och import av en rad olika filformat, 

högkvalitativa utskrifter mm. 

 

2.1.3 Funktioner i SketchUp 

Följande information är hämtad från http://sketchup.google.com/ 

Informationen beskriver de viktigaste funktionerna som finns i programmet. 

• Support - Vid behov av hjälp.    
1. Teknisk mail support. (Endast i pro versionen) 
2. Online Hjälp Center, Video handledning och grupper. 

 

• 3D Modellering - Skapa en verklighetstrogen bild/modell.  
1. Skapa egna objekt/komponenter. (Endast i pro versionen)  
2. Google SketchUp - Skapa 3D modeller med SketchUp's enkla 

men kraftfulla verktyg. 

 

• Rapport - En sammanställd rapport om vad modellen innehåller.  
1. Skapa rapporter (xml, csv) med alla samlade funktioner i en 

SketchUp modell, med deras anslutna attributer. 

 

• Exportering och Importering - Skicka/ta emot olika filformat.    
1. Exportera 3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ, VRML, XSI. (Endast i pro 

versionen) 
2. Exportera 2D raster, KML och export av animationer (avi, jpeg, 

tif, png, bmp). 
3. Importera 3D modeller och 2D grafik i flera format (DWG, DXF, 

3DS, DEM, DDF och en rad av image format) 
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• Dokumentation och Presentation - Redovisa din modell.  
1. Skapa fler sidors designade dokument i stora format. (Endast i 

pro versionen) 
2. Länka, uppdatera, placera SketchUp modeller i dina 2D 

dokument och presentationer för att ändringar ska vara synkade. 
(Endast i pro versionen) 

3. Dela fler sidors dokument med klienter i PDF format, skriv ut, 
raster image, eller alternativt använda presentations läge. 
(Endast i pro versionen) 

4. Presentera SketchUp modeller som helskärms presentationer. 
(Endast i pro versionen) 

5. Skapa scenbaserade animationer för dynamiska "fly-through" 
presentationer.  

 

• Utskrifter - Skriv ut din modell.  
1. Hög kvalitativa utskrifter inklusive vektorer, raster och hybrid 

renderings lägen. (Endast i pro versionen) 
2. Skriv ut på alla pappers storlekar, även stor format. (Endast i pro 

versionen) 
3. Skriv ut fler sidors dokument. (Endast i pro versionen) 
4. Skriv ut enstaka vyer av din SketchUp modell. 

 

• Stilar - Rendera din modell efter behov.  
1. Skapa personliga behandlings metoder för olika stilar. (Endast i 

pro versionen) 
2. Skapa och dela dina egna stilar. 

 

• 3D Warehouse Integration - Ta del av eller dela med dig av modeller.    
1. hitta, dela och lagra färdig byggda komponenter i 3D Warehouse. 

 

• Google Earth Integration  - Skapa en verklighetstrogen miljö till modeller.  
1. Lägg till verkliga miljöer till din modell, inklusive aerial bilder och 

terräng, från Google Earth 
 

 

2.1.4 Fördelar och nackdelar med SketchUp  
Google SketchUp skriver att programmet har en låg inlärningskurva vilket 

möjliggör ett nytt sätt att skissa i datorn. Programmet är dessutom tillräckligt 

avancerad för att användas vid stora och komplicerade projekt, samtidigt 

som det är väldigt enkelt att använda för nybörjare. Det är ett lättanvänt och 

kraftfullt program för alla som vill skapa och visa ritningar och idéer i 3D. 
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Programmet finns för både PC och Mac. Det kan användas separat och är 

dessutom ett bra komplement till CAD-mjukvaror tack vare dess DWG-

kompabilitet. 

 

Några nackdelar med programmet som Chopra lyfter fram är att det inte är 

så funktionellt när det gäller detaljerade redovisningar utan fungerar bäst då 

man snabbt vill få fram en övergripande blick över ett område/projekt för att 

på ett tidigt stadium utforma en så naturlig bild som möjligt. 

 

En funktion som separerar SketchUp med andra 3D program är "push/pull" 

funktionen där man kan importera eller rita en 2D ritning och med hjälp av 

verktyget strukturera en 3D ritning. Man kan även skapa filmer och vandra 

runt i det område/projekt man ritat upp, för att få en helhetsgripande bild av 

hur det kommer att se ut. 

 

2.2 BIM 
 
2.2.1 Uppkomst av BIM 

Forskning och utveckling av BIM fick sitt startskott i slutet på 70-talet och i 

början på 80-talet. I USA var denna metod känd som "Building Product 

Models" och i Europa "Product Information Models", i båda fallen användes 

ordet "Poduct" för att urskilja dessa försök från "Process" modeller. 

Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2008) berättar att nästa logiska steg i 

denna utveckling var att reda ut begreppet "Product" så att "Building 

Product Model" + "Product Information Model" kunde smälta samman till 

"Building Information Model". Dem berättar även att Robert Aish 1986 skrev 

ett arbete om alla argument som vi idag känner till som Building Model: 3D 

modellering, automatisk ritnings utdragning, intelligenta komponenter, 

relativa databaser, tidsredovisning av byggprocessen o.s.v.. Från "Building 

Model" var det inte långt kvar till "Building Information Model", vars första 

engelska arbete skrevs av G.A. van Nederveen och F.P. Tolman i 

december 1992, Modeling multiple views on buildings, Automation in 

Construction.  
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Parallellt med utvecklingen och den akademiska forskningen växte intresset 

för användandet av BIM fram. Program som AllPlan, ArchiCAD, Autodesk 

Revit, Bentley Building, DigitalProject eller VectorWorks är alla tydliga 

exempel på försök av införandet/brukandet av BIM. Nyman och Söderström 

(2006) skriver att uttrycket BIM användes i programmet Autodesk år 2002, 

vilket förändrade branschens yrkesverksamma syn på hur IT kunde 

användas i byggbranschen. 
 

2.2.2 Definition av BIM 
Definitionen av Building Information Modeling kan vara luddig, och åtskilliga 

personer har försökt ta sig an utmaningen att ge den klara kännetecken. 

Det som först och främst kan nämnas är att det är ett arbetssätt och ingen 

teknologi. Arbetssättet är dock beroende av teknologin i form av en 

mjukvara som exempelvis Revit. Ett företag som tycker att BIM är en 

intelligent simulator inom arkitekturen är Mortenson, och de menar också att 

dessa sex följande karakteristiska krav måste vara uppfyllda för att få kalla 

sig en byggnadsinformationsmodell:  

 

• Digital - Information skapas och redigeras digitalt i en dator.  

• 3D - Informationen ska vara ritad i tre dimensioner bredd, djup och höjd.  

• Mätbar - Dimensioner, prestanda, mängder osv ska finnas med.  

• Heltäckande - Information som omfattar alla områden (A, K, VVS mm)  

• Tillgängligt - Medverkande aktörer ska ha tillgång till samma 

            uppdaterad information.  

• Varaktigt - Information ska finnas till hands under hela projektet. 

 

Med detta i tanke kan man ställa sig frågan om någon verkligen använder 

sig av arbetssättet, och enligt Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2008) 

lär att det lär dröja innan det blir en realitet fullt ut i samtliga projekt.  Andra 

nackdelar med byggnadsinformationsmodeller är att de kan bli väldigt stora 

och svårhanterade.  
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Enligt Autodesk (2002) tillhandahåller BIM information under hela projektets 

gång. Information som håller hög kvalitet, är relevant, uppdaterad, pålitlig, 

integrerad och fullt koordinerad. Informationen är tillgänglig i program som 

exempelvis Revit. Genom att i programmet klicka på ett byggobjekt eller 

delar utav det kan man få fram detaljerad information så som pris, 

prestanda osv.  

 

Figur 2. BIM-objektet levererar tillgång till all information om en produkt, så 

som pris, utformning och prestanda som man kan använda genom hela 

byggnads livscykel. (Bild tagen från Tyréns hemsida.) 

 

2.2.3 Fördelar med BIM 
Autodesk (2002) har sin syn på byggnadsinformationsmodeller och menar 

att applikationen av BIM resulterar i högre kvalitativt arbete, generellt 

snabbare produktivitet och lägre kostnader för projektering. 
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Kvalitet - För det första, arkivet upprättas digitalt. En BIM lösning ger en 

chansen att vid vilken tidpunkt som helst ändra vitala delar i ett projekt utan 

att belasta arbetslaget med tunga omstruktureringsuppgifter. De får också 

tillbaka en hel del tid till att lösa riktiga problem genom att minimera 

koordinations tid och manuella kontroller. Genom att dela på en gemensam 

modell, kan alla medlemmarna jobba parallellt med varandra under hela 

projektets gång, förutsatt att reguljära kontroller av beslut som berör bland 

annat tekniska och arkitekturiska lösningar sker. Man kan lätt förstå 

helheten av en byggnad, allt från konstruktionslösningar till dess 

översiktsplan. BIM kan också användas för att öka kvaliteten på 

administrationen.  

Snabbare produktivitet - Skapelser sker på samma gång, och inte i en rad 

av serier. Designtänkandet formas direkt och blir en del av 

dokumentationen och fortsätter kontinuerligt så under hela projektets gång. 

Denna tillgängliga information kan uppdateras gång på gång utan att 

riskera att arbetet blir gjort av fler än en person, och därmed sparas tid. 

Lägre kostnader - Om BIM används kan färre arbetspersonal användas. 

Färre arbetare innebär lägre kostnader, förutsatt att samma mängd arbete 

blir producerad, vilket den också blir. Eftersom dokumentationen är 

koordinerad av en dator, och där med mer korrekt, kan kostnader av 

eventuella ändringar också sänkas. 

 

Autodesk har i en nyare rapport (2003) listat upp följande fördelar: 

• Ökad hastighet av leveranser (sparar tid) 

• Snabbare koordination (färre missförstånd)  

• Minskade kostnader (sparar pengar)  

• Högre produktivitet  

• Högre kvalitet på arbetet 
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Byggprocessen består av tre viktiga steg, projektering, produktion och 

förvaltning. Enligt Autodesk (2002) kan en BIM modell innehålla viktig 

information om dessa olika skeden:  

 

• Projekteringsfasen - skall innehålla information om design, schema 

och budget. 

• Produktionsfasen - skall innehålla information om kvalitet, tidschema 

och kostnader. 

• Förvaltningsfasen - skall innehålla information om utförande, 

nyttjande och finansiella information.  

 

2.2.4 Potential med BIM  
I tabell 1 har Jongeling.R (2008:04) i sin rapport BIM istället för 2D-CAD i 

bygget utformat en tabell som redovisar skillnader i tid och kvalitet att 

producera underlag, beroende på användandet av 2D-CAD eller BIM. 

 

Tabell 1. Jongeling.R (2008:04) skriver att tabellens resultat baseras på 

intervjuer av arkitekter och teknikkonsulter. 
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2.3 IFC 
 

2.3.1 Utveckling av och visioner om IFC 
För att kunna dela med sig information på bästa sätt krävs ett gemensamt 

filformat som kan användas av flera program med olika 

användningsområden. Visionen bakom internationella standarder och 

neutrala teknologier, är att möjliggöra ett effektivt och öppet 

informationsflöde genom hela byggnadslivscykeln.  

 

Det format som klarar av dessa krav är IFC, Industry Foundation Classes, 

utvecklat av buildingSMART International mer känt som International 

Alliance for Interoperability (IAI). Den senaste uppdaterade beta-versionen 

av formatet släptes våren 2009. Användandet av IFC gör att allt från teknisk 

till geometrisk data kan överföras på ett förståligt sätt mellan alla 

inblandade discipliner (Bell et al. 2008). MagiCAD info (2008) skriver att 

formatet utvecklades i USA för att BIM skulle bli en verklighet. Idag kan man 

hitta det på många andra ställen, exempelvis här i Norden. IFCs utveckling 

går hand i hand med BIM mot en ganska osäker framtid, men väl 

etablerade företag, så som Autodesk, gör allt för att denna framtid ska blir 

ljusare. Även här i Sverige har formatet nått framgång då det använts med 

BIM projektering. Figur 3 och 4 från Kiviniemi, Arto (2006) visar hur IFC och 

BIM tillsammans ändrar informationshantering i byggprojekt. Från det som 

finns idag då kommunikationen ofta sker på ett ostrukturerat sätt till den 

vision som finns kring hur informationshanteringen kan ske i framtiden. Då 

är önskemålet att alla inblandade parter jobbar med en gemensam delad 

modell och på så sätt reder ut alla oklarheter innan de dyker upp i 

verkligheten.  
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Figur 3. Bilden redovisar hur kommunikationen ser ut idag.  

 

Figur 4. Målet med IFC och BIM som kommunikationsverktyg  
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2.3.2 Import/Export av filformatet IFC 
I rapporten Hantering av byggnadsinformation och ritningsdokumentation 

med IFC-baserad teknik dokumenteras ett verklighetsbaserat test där man 

provade IFCs kompabilitet med CAD-program för arkitektur. Följande 

arbetsgång av exportering/importering genomfördes, se figur 5: ADT till IFC 

till ArchiCAD till IFC till ADT.  

 
Figur 5. Redovisar proceduren av importering och exportering.  

 

Slutsatsen i rapporten blev följande: 

"Med rätt instruktioner och förberedelser är det möjligt att använda IFC 

2.x som överföringsformat mellan arkitekter som arbetar i olika 

programvaror. Det är även möjligt att hämta hem data från ett projekt 

som använt ett annat CAD-program än det som används i 

förvaltningen." (Citerat från Hantering av byggnadsinformation och 

ritningsdokumentation med IFC-baserad teknik 2005-04-21 sid 11) 
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och även de negativa: 

"Man kan direkt konstatera att det i nuvarande versioner är olämpligt att 

använda IFC 2.x som originalformat (förvaltningsformat) för A-modellen 

eftersom man helt enkelt tappar för mycket information vid 

konverteringar. Vi är efter testerna även ganska tveksamma till att 

använda IFC som ett format för att sända data från CAD till 

mängdberäkning och kalkyl. Det är helt enkelt nästintill omöjligt att veta 

vilken information som försvunnit eller förvanskats under 

konverteringen." (Citerat från Hantering av byggnadsinformation och 

ritningsdokumentation med IFC-baserad teknik 2005-04-21) 

 

Liknande tester med fler program inom olika områden testades också med 

varierande resultat 

 

2.3.3 Mjukvaror 
Program som stöder formatet IFC är bland annat ArchiCAD (Graphisoft), 

Tekla Structures (Tekla) och Revit (Autodesk). Ett billigare alternativ är 

uppstickaren Google SketchUp, men för att klara av att stödja filformatet 

IFC krävs det att man installerar en separat plugin som finns tillgänglig på 

http://www.ohyeahcad.com/ifc2skp/index.php (2008:05). IFC2SKP plugin 

skapades utav ett forskarteam på Secom, vars huvudkontor finns i Tokyo, 

Japan. IFC2SKP fungerar tillsammans med SketchUp och agerar som ett 

verktyg för att ladda IFC-filer. Plugin-versionen är bara i en så kallad beta 

fas och därmed inget färdigställt verktyg     

. 
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3. Metod 
 

För att undersöka möjligheterna att använda BIM i SketchUp använde vi ett 

av de fyra husen på kvarteret Limnologen som fallstudie. Vi samlade 

information om projektet främst genom rapporter. Ritningar på Limnologen 

tillhandahölls utav vår handledare och fungerade som underlag för att 

skapa en virtuell modell över byggnaden i SketchUp. För att kunna använda 

programmet tog vi nytta utav våra förkunskaper vi fått i tidigare kurser. 

SketchUp Pro fick vi tillgång till genom skolans datorer och litteratur 

nyttjades även här för att få full förståelse för dess kompabilitet och 

fullständiga funktion. IFC2SKP användes som en plugin till programmet för 

att testa dess IFC-importeringsmöjligheter. För att bli kunniga inom 

områdena BIM och IFC, har vi använt oss av relevant litteratur från diverse 

böcker och liknande examensarbeten på Internet.  
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4. Fallstudie Limnologen 
 

Serrano (2008) berättar att Välle Broar omfattar området mellan Växjösjön 

och sjön Trummen, se figur 6. Området som tidigare inte varit intressant att 

exploatera, fick 2002 ett genombrott då det lystes ut en arkitekttävling, där 

de inbjudna ombads fokusera på träbyggande, se figur 7. 

 

Intresset för trä var speciellt stort på grund av bland annat Växjö 

universitets forskning inom träkonstrukton, invånarnas syn på en grönare 

miljö, och även näringslivets i allmänhet och Södra AB:s ambitioner. 
Parallellt med tävlingen uppmärksammande riksdagen ett stort intresse för 

detta vilket ledde till att en motion utformades till en nationell träbyggnads 

strategi 2002. Trä hade nu fått sitt stora genombrott och intresset runt om i 

Sverige ökade parallellt med att tankarna kring Välle Broar som modern 

trästad tog form i detalj.  
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Figur 6.  Färdiga projekt 

              Påbörjade projekt     

  Framtida projekt 

 

 

                                                Figur 7. Illustration från Arkitektbolaget. 

Riksdagens strategi resulterade senare i en kommunal träbyggnads strategi 

som blev färdig 2005. Denna anger att trä ska få en chans till att vara ett 

alternativt byggnadsmaterial innan något annat prövas, och att det i Välle 

Broar området ska användas. Redan fanns ett antal projekt med högre 

trähus på Välle Broar, av dessa kan Välludden, Limnologen och Portvakten 

nämnas. Dessutom planeras ytterliggare projekt så som bland annat  

N-huset vid universitet och Tennis center.  
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4.1 Limnologen 

Sveriges just nu högsta moderna trähus, Limnologen, är det högsta 

projektet som påbörjats inom Välle Broar. Projektets mål var att ge 

aktörerna runt omkring området en chans att öka sina kunskaper inom 

träbyggandet, men även att knyta samman forskning och tillämpning. 

 

Kvarteret består av fyra åttavåningshus med totalt 134 bostadsrätts 

lägenheter. Byggherren Midroc Propert Development förväntas få sitt 

kvarter färdigställt cirka 17 månader från byggstart. Lägenhetsstorlekarna 

varierar mellan 37-114 kvm och kostar från 640 till 740 kr/kvm och år 

beroende på storlek och läge. Bottenvåningen utgörs av betong och 

resterande sju våningar i trä. Södra fasaden består av liggande träpanel 

och de övriga av puts.  
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5. Genomförande  
 

Genomförandet är uppdelat i två delar. Den första delen är ett försök där vi 

med hjälp av en IFC plugin försöker knyta information till olika 

byggnadsdelar. Den andra delen är ett försök med import av dwg-filer från 

CAD till SketchUp där vi själva ritar upp Limnologen.  

 

5.1 Limnologen med IFC2SKP plugin  

Vi installerade en plugin (IFC2SKP Version 0.84 Beta). Tanken bakom vårt 

försök var att denna plugin skulle kunna ladda geometrin från en IFC-fil 

över Limnologen, och sedan hantera filen vidare i SketchUp, se figur 8. 

Efter att ha läst om 0.84 betan förstod vi att stora och krävande filer som 

denna (35 926 KB) inte förväntades kunna laddas in i programmet. Vi gav 

det flera försök utan resultat, och valde istället att prova en IFC-fil som vi 

hittade på hemsidan: http://www.ohyeahcad.com/ifc2skp/index.php. Denna 

fil hade en storlek på 559 KB, men även i detta fall havererade SketchUp 

ett par gånger, innan bilden kunde öppnas. 

Figur 8. Installationen skapar en ny meny i programmet där man bland 

annat kan importera IFC-filer. 
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Efter import av en IFC-fil kan man tolka information om vilka och hur många 

beståndsdelar ett objekt innehåller, se figur 9. Här kan man enkelt välja 

vilka objekt man vill och inte vill infoga. Dessutom kan man välja olika färger 

på olika byggnadsdelar. Informationsrutan avslöjar också var IFC-filen blivit 

skapad och exporterad från, i detta fall ArchiCAD. 

 
Figur 9. Bilden visar bland annat antalet objekt som finns i IFC-filen, denna 

modell har exempelvis 39 olika väggar.  

 
Figur 10. Här har man alternativet till att se utökad information om man 

markerar de olika byggnadsdelarna. Ingen korrekt information visas pga. att 

det är en beta version.  
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5.2 Utan IFC2SKP plugin 

Vid utformning av konstruktionen utan hjälp av IFC började vi med att 

importera en 2D-planlösning i dwg-format. Man kan här välja att redigera 

planlösningen genom att ta bort oväsentliga linjer och sedan fylla i linjer 

som man har nytta av. Ett annat alternativ är att redan innan import radera 

onödiga linjer i CAD. Resultatet av importen framgår av figur 11. 

Figur 11. En importerad dwg-planlösning från CAD. 

 

Importen lyckades bra med resultat att vi lätt utifrån detta underlag kunde 

utforma ytterväggar, uppskatta placering av fönster och dörrar osv. 

Ett sätt att förenkla arbetet i SketchUp är att skapa komponenter i olika 

lager. Fördelen med att jobba på detta vis är att enkelt kunna tända/släcka 

olika byggnadsdelar för att i ett senare skeda kunna redovisa projektet i ett 

tidsschema, men att även underlätta kolorering samt korrigering av de olika 

fasader/komponenter som finns. 

Efter att linjerna i den 2-dimensionella planlösningen kompletterats har ytor 

skapats. På dessa ytor kan "pull"-verktyget användas för att "dra" upp 

ytorna och skapa till exempel ytterväggar, se figur 12.  
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Figur 12. Från 2D till 3D i SketchUp. 

 

Arbetsgången fortsatte med att komplettera modellen med övriga 

byggelement så som bjälklag, balkonger, fönster och dörrar, se figur 13. 

När första våningen har utformats med hjälp av komponenter och lager, är 

det lätt att färga de olika byggnadsdelarna. 

Figur 13. Färdigställd bottenvåning. 

 



24  

Efter första våningens färdigställande är det lätt att göra hela våningen till 

en enda komponent för att sedan göra identiska kopior av den. När en 

kopia är gjord kan man använda verktyget "explode" för att redigera i kopian 

och sedan spara om den till en ny komponent ("make new component"). Att 

skapa komponenter innebär att man låser fast en del av sin ritning i en 

"box" där allt i "boxen" är unikt och tillhör en specifik del av ritningen. Man 

kan sedan välja att färga allt i komponenten med ett enda klick eller att gå 

in i "boxen" och färga enstaka ytor i olika färger eller ändra storlek och mått 

m.m.. Om en komponent kopieras utan användning av "explode" 

funktionen, så kommer redigering utav en komponent ändras i samtliga 

kopior. Om man vet att det finns flera byggnadsdelar som ser likadana ut, 

till exempel 20 identiska pelare, är detta en passande funktion. 

 

Vid utformning av de resterande våningarna har vi använt oss av "copy", 

"explode" och "make new component" funktionerna. Första våningen har då 

kopierats, redigerats och slutligen gjorts till en ny komponent. På detta sätt 

undviker man att rita om varje våning från början. Skillnaderna korrigeras 

istället på de olika våningarna enligt figur 14.  

Figur 14. Limnologen är nu färdigställd. 
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Den färdiga ritningen kan exporteras till en rad olika format. Man kan skapa 

filmer, för att "vandra omkring" i det projekt/område man skapat, för att få en 

så verklig känsla som möjligt. Som nämnt i kapitel 2.1.4 kan filmerna i sin 

tur exporteras i ett flertal olika format, beroende på önskemål om kvalitet 

och filstorlek. Man kan även ta högkvalitativa bilder där detaljer som 

skuggor m.m. kan visas. Själva 3D-grafiken kan även exporteras i olika 

format. Vi valde att prova exportera till CAD i dwg-format. Fasaderna såg ut 

så här: 

 
Figur 15. Det visade sig att samtliga dimensioner stämde överens med 

SketchUp-ritningen men färgerna stämde ej överallt. 

 

Vi provade dessutom att exportera en rad olika 2D- och 3D-format. 

Resultatet av dem visas i kapitel 6.1 tabell 2. 
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6. Resultat och Diskussion 
 

6.1 Kompatibilitet i SketchUp  

Figur 16. Högdetaljerad bild av Limnologen i jpg-format.  

 

Det tog cirka 40 arbetstimmar från det att vi importerade den 2-

dimensionella dwg-filen från CAD till att vi hade en färdig 3D-modell och 

kunde exportera en högdetaljerade bild, se figur 16. SketchUp har visat sig 

vara ett lätthanterligt program med ett flertal avancerade funktioner. 

Funktioner som "copy","pull","make component" och "explode" har alla varit 

viktiga vid framtagandet av denna modell. SketchUp har även visat sig vara 

ett kompatibelt mjukvaruprogram som erbjuder en rad olika filformat, både 

vid import och export av 2- och 3D-ritningar. Vår dwg import blev väldigt 

lyckad och gav oss en bra grund att fortsätta med. Vi testade även 

exportera den färdiga 3D-modellen till ADT där alla dimensioner stämde 

överens med originalet, dock stämde inte alla färger och fasaderna såg 

därför lite konstiga ut. Tabell 2 nedan redogör samtliga exporter vi testat. 
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Tabell 2. Export av ett flertal filformat från SketchUp. 
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6.1.1 Rapporter 
I verktygsfältet "file" kan man även generera "rapporter" utifrån modellen. 

Med rapporter menar man att en ruta med information om modellen dyker 

upp, nästan i samma form som IFC-pluginen gjordes i kapitel 5.1 figur 10.  

Informationen som visas i rapporterna är dock lika oväsentlig/oanvändbar 

och innehåller oordnad information om vart man dragit sina linjer (x, y-

koordinater), lager man ritat i och material man använt. Man kan därför dra 

slutsatsen att de fortfarande är i utvecklingsfasen. 

 

6.2 Nackdelar med SketchUp 
 När man ritat färdigt den åttonde våningen och färglagt hela byggnaden 

märker man att programmet hänger sig med jämna mellanrum. En slutsats 

vi kan dra av detta är att Sketchup inte hanterar detaljer särskilt bra. Därför 

är det bra att man kan rita i olika lager och komponenter. Då vi släkte de 

våningar vi inte arbetade med kunde vi jobba utan att programmet hängde 

sig och på så sätt färdigställa modellen utan problem. Man kan dock välja 

att endast visa monokroma ytor eller "trådmodell" istället för att alltid ha 

texturer påslagna. 

 

6.3 IFC - Industry Foundation Classes 

I dagsläget fungerar det dåligt att importera filformatet IFC till SketchUp. 

Från vår litteraturstudie framgår också att det finns problem vid 

import/export av formatet mellan andra program då man inte kan veta vilken 

information som stannar kvar och vilken som försvinner. Vi konstaterar 

däremot att det finns ett stort behov av ett standardiserat filformat för att 

effektivisera informationsflödet i olika byggprojekt. De stora 

programvaruföretagen är alla intressenter av ett gemensamt filformat, varför 

det finns anledning att tro att IFC kommer att utvecklas vidare i framtiden.  
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6.4 Plugin - IFC2SKP 
Resultatet av testet av IFC2SKP betan visade att denna plugin inte är 

användbar i verkliga projekt. Att ladda in en IFC-fil över Limnologen gick 

inte pga. den stora filstorleken. Möjligheten till att kunna exportera en vanlig 

modell till ett IFC format, som man exempelvis kunde öppna i Revit, fanns 

inte, men företaget som utvecklar denna plugin jobbar på en sådan lösning 

till nästa version. Vi hade dock lite framgång då vi valde att testa en annan 

slumpvist vald IFC-fil. I filen fanns i och för sig inte allt för mycket 

information om de olika byggnadsdelarna, men antalet byggnadsdelar 

fanns redovisade och det fanns också möjlighet att kunna se en viss 

otydlig/oväsentlig information, se figur 10.  

 En annan funktion som var inbäddad i plugin-programmet var en så kallad 

"cost" funktion. Meningen med den var att kunna räkna ut och/eller 

fastställa priset på varje byggnadsobjekt. I vårt projekt misslyckades detta 

gång på gång när vi försökte. Det fanns ingen information kring denna 

funktion i anslutning till programmet. Vi tror att en fungerande 

kostnadsberäkningsmodul skulle kunna ha stor potential för exempelvis 

entreprenörer.  

 
6.5 Byggnadsinformationmodeller i SketchUp 

Det vi ser idag i SketchUp gällande BIM är att det inte uppfyller alla "krav" 

för att få kalla sig för ett BIM program, om man går efter Mortenson 

kvalifikationer enligt kapitel 2.2.2.  
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• Digitalt - Ett krav som SketchUp uppfyller. All Information skapas och 

redigeras i en dator, dvs. med hjälp av det binära talsystemet (ettor och 

nollor). Jämförelsevis med analog teknik, exempelvis med papper och 

penna, kan den digitala informationen sparas, kopieras och överföras 

gång på gång med perfekta resultat varje gång.  

• 3D - Också ett krav som SketchUp uppfyller. Praktiskt taget allt ritande 

är i en 3-dimensionell rymd. Bredd, höjd och djup är nyckelorden. 

Verktygen som programmet använder sig av är bland annat "push/pull". 

Utav en uppritad 2D figur kan man enkelt skapa en 3D figur genom att 

helt enkelt trycka/dra i objektet.  

• Mätbar - Här kommer vi in på en tveksam punkt. Med mätbar menas att 

man kan se mått, prestanda, tyngder, pris osv. av ett objekt. Mått kan 

man se genom att generera en så kallad rapport (xml, csv). Dock fattas 

andra vitala informationspunkter, som nämns i kapitel 6.1.1. Det är något 

SketchUp utvecklar, men inte riktigt nått fram till.  

• Heltäckande - Här har vi också en tveksam punkt, men den är nog mer 

eller mindre inte uppfylld. Med heltäckande menas att EN modell ska 

innehålla alla information från projektering till förvaltningsfas. Dvs. först 

och främst att de andra fem punkterna i Mortensons krav är uppnådda, 

och sen att detaljerade väggar, korrekt dragna el-ledningar och rätt 

konstruerade balksystem osv. ska finnas med i modellen. Fastän man 

kanske lyckas rita upp allting och göra komponenter, och rita i olika lager 

för att senare släcka ner i efterhand, så står man fortfarande inför stora 

problem om man bestämmer sig för att rita heltäckande. Med det menar 

vi framförallt att tidsaspekterna är stora och krävande.   

• Tillgängligt - Är något som inte uppfylls. Med tillgänglighet menar man att 

det ska finnas möjligheter för samtliga involverade i ett projekt att 

rita/ändra/kommentera en modell samtidigt. En tillgänglig modell kan 

endast uppnås om man har en enda databas som agerar som hjärtat 

och är den som innehåller den korrekta modellen. SketchUp genererar i 

och för sig en modell, men den kan absolut inte nås av alla aktörer 

samtidigt.  
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Man kan i och för sig se på tillgänglighet från en annan sorts vinkel. Dvs. 

att man först och främst ritar upp sin "grundmodell", och skickar vidare 

den till de olika de olika aktörerna, där de väljer att redigera det som 

behövs. Återigen så spelar IFC en viktig roll.  

• Varaktigt - Ja och nej. Med varaktighet menar man att modellen ska vara 

bestående från projekteringfas till förvaltningsfas. I denna fråga är det en 

stor skillnad mellan att uttrycka en önskan och att genomföra denna 

önskan. Även om möjligheterna finns att hantera en IFC-fil på detta sätt 

saknas incitament att göra det. Dessutom används idag SketchUp 

huvudsakligen som en visualiserings mjukvara för att presentera sina 

idéer om arkitekturen. Övriga användningsområden ligger fortfarande en 

bit in i framtiden.  
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7. Slutsatser 
 

Efter att ha arbetat med SketchUp och filformatet IFC instämmer vi med 

resultatet som framkom i rapporten Hantering av byggnadsinformation och 

ritningsdokumentation med IFC-baserad teknik (2005). Konvertering mellan 

olika filformat och import av IFC-filer är i detta stadium för riskabelt, då man 

riskerar att förlora information av olika slag. I nuvarande utvecklingstadie 

fungerar plugin IFC2SKP dåligt i SketchUp. Trots att det är en beta version 

har det inte kommit någon nyare sedan den släpptes 16/7-08. Vi lyckades 

inte få svar på frågan varför det inte kommit någon nyare version och man 

kan undra varför Google SketchUp inte är mer intresserade utav att själva 

utveckla denna teknik. Eftersom buildingSMART- International Alliance for 

Interoperability, är ett väl etablerat företag med många visioner om IFC och 

har lyckats få in sitt koncept bland många andra mjukvaruföretag 

verksamma inom utvecklingen av byggbranschen. Från Google SketchUps 

hemsida kan man under kategorin "Downloads", "Plugins", länkas vidare till 

en plats där man kan ladda hem denna plugin och läsa vidare om dess 

kapacitet.  

 

Nedan följer viktiga huvudslutsatser:  

 

• SketchUp är i nuvarande form mer ett ritverktyg med kortare 

inlärningsfas än ett verktyg som kan hantera stora och ofta 

komplexa BIM-modeller.  

• SketchUp klarar import av 2D-filer i exempelvis formatet dwg. Denna 

kan enkelt användas som bas för en 3D-modell. Programmet klarar 

dessutom att exportera en rad olika filformat där dimensioner 

stämmer överrens med originalet.   

• Den plugin vi använt i examensarbetet, IFC2SKP, fungerar för att 

importera små IFC-filer med otydlig information kopplad till enskilda 

element, men den fungerar inte vid import av stora filer.  
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• Det standardiserade filformatet IFC är under utveckling av 

International Alliance for Interoperability (IAI) och senast under 

våren 09 släpptes en uppdaterad beta-version av formatet. 

Förmodligen kommer filformatet att få stort inflytande i branschen i 

framtiden.  

 

Om vi blickar in i framtiden är det svårt att säga hur utvecklingen kommer 

gå, men vi tror starkt på att teknikerna kommer att utvecklas. Eftersom vår 

text är skriven under en period av utveckling så hade resultatet varierat 

avsevärt om rapporten blivit skriven i en kommande tid. Det BIM framför allt 

har lärt oss är att kunna se andra arbetsmöjligheter inom byggsektorn än de 

traditionella. Vi tror dock inte vi är där än, men att utveckling är oundviklig, 

och att byggnadsinformationsmodeller är rätta vägen att gå. Tar man en titt 

på punkterna som vi nämnde i resultatet är de till en viss del inte korrekta 

då man kan uppnå fler mål genom att lägga ner betydligt mer tid på 

modellerna. Vi bedömer därför att andra program ersätter SketchUp vad 

gäller BIM, och att just SketchUp är något som bara används för att 

visualisera en byggnad. Man kan däremot fråga sig vilka program som kan 

uppfylla alla "krav" för att få kalla sig ett rent BIM-program? 
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