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Sammanfattning 

Byggsektorn har en stor del av ansvaret att uppnå och bibehålla en positiv 

samhällsutveckling. BIM är en term som syftar till både ett verktyg och en 

arbetsmetod. BIM har utvecklats hastigt och fått en central roll inom byggsektorn, 

därför är en gemensam standardisering av krav och kvalitetssäkring nödvändig. I 

dagsläget finns inga direkt officiella heltäckande standarder vilket skapar 

komplikationer, inte minst när det kommer till interoperabilitet mellan olika 

programvaror. 

Syftet med arbetet är att skapa en djupare förståelse för hur BIM-modellering går till 

och hur krav samt kvalitetssäkring uppfylls respektive genomförs. Målet är att 

identifiera dessa och jämföra de skillnader som finns inom de olika byggskedena 

projektering, produktion samt förvaltning. För att uppnå målen har forskning, 

intervjuer och experiment genomförts. 

En BIM-modell är en digital representation uppbyggd av BIM-objekt som beskriver 

något både visuellt och egenskapsmässigt. Det finns flera fördelar med en BIM-

modell vilka kan användas genom en byggnads hela livscykel, under förutsättning att 

den hanteras av personal med rätt kompetens. 

IFC är ett neutralt filformat som BIM-modeller kan konverteras till. Det har tagits 

fram i syfte att fungera som en öppen länk mellan olika programvaror. Avsaknad av 

en gemensam standard leder till att information förloras vid konvertering mellan 

olika format.  

Det finns två större de-facto-standarder, brittiska NBS och amerikanska NBIMS, som 

har skapat bibliotek med BIM-objekt vilka följer respektives kravställningar. Kraven 

kan vara ställda efter t.ex. objektens utformning, attribut och metadata.  

En av de viktigaste aspekterna inom utvecklingen av BIM är kvalitetssäkring. Objekt 

som skapas och utvecklas kommer vara en del av framtida byggnationer och 

förväntas vara korrekta och funktionsdugliga. 

För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av BIM måste en krav- och 

kvalitetssäkringsstandard utarbetas och accepteras som officiell. Först då kan 

byggprocessen utnyttja mer av den potential som BIM faktiskt har. 
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Summary 

The construction industry has a major part of the responsibility to achieve and sustain 

a positive progress of society. BIM is a term referring to both a tool and a working 

method. BIM has developed quickly and gained a central part within the construction 

industry, a common standardization of requirements and quality assurance is 

therefore necessary. Today there are no official fully covering standards and this 

creates complications, not least regarding interoperability between different software.  

The purpose of the project is to gain a better understanding of BIM-modeling and its 

requirements and quality assurances. The objective is to identify these and compare 

the differences within the stages design, production and operation. Research, 

inteviews and experiments have been conducted in order to achieve the objective. 

A BIM-model is a digital representation consisting of BIM-objects which describes 

something both visually and characteristically. It has several advantages which can 

be used throughout a buildings lifecycle, provided it is being managed by qualified 

personnel. 

IFC is a neutral format which BIM-models can be converted into. It has been 

developed for the purpose of acting as an open link between different software. 

Absence of a common standard results in information losses when converting 

between different formats. 

There are two de-facto standards, British NBS and American NBIMS, which have 

created libraries with BIM-objects meeting their own requirements. The requirements 

can regard the objects shaping, attributes and metadata. 

One of the most vital aspects of developing BIM is quality assurance. Objects which 

are being created and developed will be part of future constructions and are expected 

to be correct and operational. 

In order to further the development of BIM a requirement- and quality assurance 

standard must be established and accepted as official. Only then will the construction 

industry be able to utilize more of BIMs potential. 
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Abstract 

Den ökade användningen av BIM har ändrat villkoren inom byggsektorn. Arbetet 

syftar till att identifiera och definiera de krav och kvalitetssäkringar av BIM-objekt 

som finns inom projektering, produktion samt förvaltning. Avsaknad av en 

gemensam standard försvårar kravställning och kvalitetssäkring av BIM-objekt vilket 

har lett till vissa komplikationer, främst vid konvertering mellan olika programvaror. 

BIM är med sin potential med största sannolikhet en stor del av byggsektorns 

framtid. För att kunna ta nästa steg i utvecklingen måste en gemensam standard 

gällande krav och kvalitetssäkring utarbetas. 

Nyckelord: BIM, byggnadsinformationsmodell, byggnadsinformationsmodellering, 

BIM-objekt, BIM-modell, BIM-modellering, IFC, krav, kvalitetssäkring, standard, 

projektering, produktion, förvaltning 
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Förkortningar och begreppsdefinitioner 

4D 3D-modell integrerad med en tidplan. 

 

5D 3D-modell integrerad med kostnadskalkyler och tidplan. 

 

ADT Architectural Desktop. Äldre namn på den programvara som idag heter 

AutoCAD Architecture. 

 

API Application Programming Interface. 

Applikationsprogrammeringsgränssnitt. 

 

Attribut Egenskap som beskriver något hos ett objekt. 

 

BIM Building Information Model, Byggnadsinformationsmodell. En digital 

objektsbaserad modell av ett byggnadsverk. Denna definition avses vid 

användningen av begreppet i följande rapport. 

 

Building Information Modeling, Byggnadsinformationsmodellering. 

Processen att generera information under ett byggnadsverks hela 

livscykel. 

 

Building Information Management, Byggnadsinformationshantering. 

Byggnadsrelaterad information ur ett större perspektiv. 

 

BIM-objekt Virtuella objekt som t.ex. fönster, dörrar, väggar etc. med grafisk 

representation och attribut.  

 

BRA Bruksarea. Summan av alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas insida. 

 

CNC Computer Numerical Control. Ett begrepp för maskinstyrning i 

tillverkningsindustri. 

 

COBie Construction Operations Building Information Exchange.  

COBie är en MVD (se MVD) för överföring av information vad gäller 

överlämnandet av förvaltningsinformation mellan olika faser i 

byggprocessen. 

 

De-facto Begrepp som syftar till de faktiska omständigheterna. 

 

DU Drift- och underhållsunderlag. Dokumentation som behövs för drift 

och underhåll. 

 

dwg Filformat för AutoCAD. 

 

GUID Globally Unique Identifier. Ett sätt att unikt identifiera ett objekt. 
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IAI International Alliance Interoperability. Organisationer som utvecklar 

prototyper för att underlätta samverkan mellan olika applikationer. 

 

IFC Industry Foundation Classes. Ett neutralt filformat och ISO-standard 

för överföring av objektmodeller. Då IFC är oberoende av programvara 

ger standarden förutsättningar att utbyta information mellan olika 

plattformar genom ett byggnadsverks hela livscykel. 

 

ifc Filformat för IFC. 

 

ISO-standard International Organization for Standardization. En internatonell 

standard utvecklad för att säkerställa att tjänster är säkra, pålitliga och 

av god kvalitet. 

 

Klassifikation Likartade objekt och element som sammanställs inom en domän i olika 

delgrupper och klasser, t.ex. BSAB 96. 

 

LOD Level of Detail. Ett mått på den nivå av detaljer en modell innehåller. 

Level of Development. Ett mått på handlingsskede 

 

MVD Model View Definition. För att förenkla hanteringen av IFC har olika 

definitioner av olika delmängder utvecklats. 

 

NBIMS National BIM Standard. En amerikansk kravstandard för BIM-objekt. 

 

NBS National Bim Library. En brittisk kravstandard för BIM-objekt. 

 

NTA Nettototalarea. Summan av alla våningsplans area och begränsas av de 

omslutande byggnadsdelarnas insida. 

 

nwc Filformat för Navisworks. 

 

rfa Familjformat för Revit. 

 

rvt Filformat för Revit. 

 

STEP Standard for the Exchange of Product Model Data. Informella namnet 

på ISO-standarden 10303. 

 

VDC Virtual Design and Construction. Arbetssätt som integrerar virtuella 

modeller mellan olika dicipliner i projektering och produktion. 
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1. Introduktion 

Byggsektorn har en stor del av ansvaret att uppnå och bibehålla en positiv 

samhällsutveckling. Den kan endast till fullo åstadkommas under 

förutsättning att byggsektorn strävar efter att utvecklas genom att bli allt mer 

kvalitativ, kostnadseffektiv och rationell. Förmågan att tillfredsställa 

behovet av bostäder och andra funktionella lokaler är av avgörande 

betydelse för en god samhällsutveckling. Byggsektorn behöver därför vara 

öppen för nya och effektiva verktyg samt metodsystem för att lösa sin 

uppgift på ett tillfredsställande sätt. 

Byggnadsinformationsmodell/-ering eller Building Information Model/-ing 

(BIM), är en term inom byggsektorn som syftar på både ett verktyg och en 

arbetsmetod som används allt flitigare såväl nationellt som internationellt av 

både stora och små företag. Grundtanken är att samla all 

byggnadsinformation i en och samma datormodell som sedan virtuellt kan 

representera vad som ska byggas. 

När BIM först började användas sågs det främst som en 3D-modell av en 

byggnad. Dock krävs en betydligt mer utförlig beskriving för att på ett 

tillräckligt sätt förklara dess innebörd. National BIM Standard-United 

States® definierar BIM på följande sätt:  

BIM is a digital representation of physical and functional characteristics of a 

facility. As such, it serves as a shared knowledge resource for information about 

a facility, forming a reliable basis for decisions during its life cycle from 

inception onward (National BIM Standard 2015). 

BIM har förändrat byggsektorn och fortsätter att göra det genom en 

pågående utveckling av konceptet som reducerar kostnad, tidsåtgång och 

miljöpåverkan. Det är en teknologi som har förändrat hur byggnader 

projekteras, byggs och förvaltas. I BIM är inte bara arkitekten involverad, 

utan även många andra aktörer inom byggprocessen. Ett talande citat är: 

”90% är som förr, 10% är förändring, 100% är mervärde, förändringen 

kommer att bli plågsam för vissa” (Granroth 2011, s. iii). En digital 

framställning av en byggnad kan nu skapas och presenteras långt innan 

uppförandet sker. 

Innan BIM började användas arbetade projektörer med CAD-ritningar som 

var begränsade till att enbart förmedla visuell information. Förändringar 

påbörjades inom byggbranschen med syfte att lösa en del problem som detta 

medförde, exempelvis onödigt höga kostnader, förtroendebrist samt 

kvalitets- och miljöproblem. Dessa problem grundades bl.a. i att information 

saknades. T.ex. kunde fel material köpas in vilket resulterade i en 

ekonomisk, tidsmässig och miljömässig förlust. Resultatet av att fel material 

köps in kallas för byggfel vilket kan leda till bristande förtroende för 

involverade aktörer (Köhler 2008). 
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Byggindustrin var relativt långsam när det gällde att ta åt sig nya 

utvecklingsmöjligheter inom data och programbranschen. Lösningen blev 

till slut det neutrala filformatet IFC som möjliggjorde konvertering av både 

geometri och information i en modell mellan olika programvaror. Denna 

utveckling har förbättrat delar av byggindustrin. 

Examensarbetet syftar till att göra en både teoretisk och praktisk 

undersökning av vilka krav som ställs på BIM-objekt, t.ex. en vägg i en 

BIM-modell, samt hur dessa kvalitetssäkras. Undersökning av 

informationsflödet genom de olika byggfaserna projektering, produktion och 

förvaltning kommer att genomföras. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

BIM:s hastiga utveckling gör det än viktigare att skapa en standardiserad 

kravmall som gäller för samtliga objekt. Den nuvarande avsaknaden av en 

sådan leder till vissa brister i kommunikationen mellan olika aktörer och 

därmed även kvaliteten i BIM-objekten. Delning och hantering av 

information är avgörande för samarbetet mellan de olika aktörerna under 

byggprocessens gång. I nuläget framställs nya system, t.ex. National Bim 

Object Standard (NBS), där krav och former för kvalitetssäkring av BIM-

objekt definieras. Frånvaro av en internationell standard leder i vissa fall till 

komplikationer i de olika leden projektering, produktion och förvaltning. 

Felaktigheter i den första delen av bygglivscykeln kan leda till följdfel i 

efterkommande led, vilket i slutändan kan bli kostsamt då det innebär 

onödigt merarbete.  

Interoperabilitet mellan olika programvaror är en viktig del när det gäller 

samordning och koordinering av ett projekt då modellerna ska utbyta stora 

mängder information mellan sig. Målet är att se till att kraven och målen i ett 

projekt uppfylls när dessa utbyten sker. Detta har gjorts möjligt genom det 

öppna formatet IFC. Utvecklingen av IFC har dock inte gått parallellt med 

utvecklingen av de programvaror som används vid BIM-projektering. 

Konvertering till och från IFC-formatet är inte problemfritt. Information i 

modeller och objekt är vid konvertering inte helt tillförlitlig (Lee, Eastman 

& Lee 2015; Steel, Drogemuller & Toth 2009). 

1.2 Mål och Syfte 

Arbetets mål: 

 ta reda på vilka krav som ställs på BIM-objekt 

 ta reda på hur BIM-objekt kvalitetssäkras 
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 finna eventuella skillnader i kravställningen av BIM-objekt i de 

olika byggfaserna projektering, produktion och förvaltning 

 finna eventuella skillnader i kvalitetssäkringen av BIM-objekt i de 

olika byggfaserna projektering, produktion och förvaltning. 

Arbetets syfte är att skapa en djupare förståelse för hur BIM-modellering går 

till. Gruppen ska definiera krav som bör ställas för god modellering av BIM-

objekt, samt hur och när kvalitetssäkring genomförs. 

Arbetet ska med sin information och utredning kunna visa eventuella 

skillnader som finns mellan projektering, produktion och förvaltning 

avseende krav och kvalitetssäkring inom BIM, samt redogöra för dessa på 

ett läsvänligt sätt. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till krav och kvalitetssäkring gällande BIM-objekt. Fokus 

ligger på projektering, produktion och förvaltning. Avgränsningarna har 

gjorts med hänsyn till de delar som anses vara mest relevanta inom 

byggsektorn, samt de områden där det idag inte finns någon gemensam 

standard och därmed behöver belysas. 

Avgränsningar i arbetet syftar enbart till objekt i Revit. De valda 

begränsningarna medför att mängden information att bearbeta inte påverkar 

arbetets kvalitet negativt. Genom att arbeta inom de givna parametrarna kan 

ett tillfredsställande resultat uppnås. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Krav 

Definitionen av krav är ett behov som en viss design, produkt eller process 

måste tillgodose. Detta behov ska vara specifikt dokumenterat fysiskt eller 

funktionellt för att vara godkänt. Krav kan delas upp i två delar, produktkrav 

och process- eller tjänstkrav. Produktkraven bestäms av de egenskaper som 

finns i en produkt eller i ett system. Process- eller tjänstekrav baserar sig 

istället på aktiviteter inom en organisation. Exempel på dessa aktiviteter kan 

vara tillverkning eller begränsningar som organisationen har tillskansat sig i 

form av utveckling vid dessa tjänster eller processer (Wikipedia 2016). 

2.2 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har två olika betydelser, produkten eller tjänsten ska kunna 

användas enligt dess funktion eller att tjänsten uppfyller de specifikationer 

som ställs. Konceptet härstammar från medeltiden. Dåtidens skrå-gillen 

utvecklade en standard av kvalitet för de varor och tjänster de sålde. En 

kvalitetssäkring kan bestå av ett flertal olika delar såsom felsökning och 

åtgärdande av fel hos en produkt. Kvalitetssäkring kan bl.a. genomföras med 

statistiska kontroller, alla dessa procedurer kan benämnas som 

kvalitetskontroller. Med detta som utgångspunkt har standarder skapats, 

vilket dagens varor och produkter produceras efter. Ett exempel är ISO-

standard som är en internationellt heltäckande standard (American Society  

for Quality; Wikipedia 2016). 

2.3 Egenskaper 

Vid klassificering av objekt används ordet egenskap som grund. Detta 

används även för att skilja på objekt som tillhör olika klassificeringar. 

Genom bestämning av objekts egenskaper kan en utformning sedan ske. I 

samband med BIM får byggobjekten ett värde genom de egenskaper de har 

(Ekholm, Eckerberg & Hagström 2015). 
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3. Objektsbeskrivning 

I detta kapitel förklaras BIM avseende dess uppbyggnad, historia och 

betydelse. Förutom BIM kommer följande delar att beskrivas: 

 IFC 

 byggprocessen 

 standardformat 

 krav 

 kvalitetssäkring. 

3.1 Vad är BIM? 

En BIM-modell, allt ifrån en enkel stol till en komplex byggnad, är en 

digital representation som beskriver något både visuellt och 

egenskapsmässigt. Med god förståelse för BIM är det lättare att skilja på 

visioner och vad som är praktiskt möjligt, idag samt i framtiden. BIM är ett 

sätt att länka ihop information från flera olika objekt till en fullständig 

modell. Figur 1 visar ett exempel på hur en BIM-modell kan se ut. Modellen 

i sin tur skapar en grafisk bild med tillhörande teoretisk information som 

visar och berättar hur ett objekt är uppbyggt samt beter sig. 

 

Figur 1: Exempel på BIM-modell av en byggnad. 

BIM-modeller är baserade i s.k. BIM-objekt. Attribut kopplas till objekt som 

representerar olika typer av byggdelar för att beskriva objektens egenskaper. 

Dessa samlas och organiseras för att på ett så realistiskt och effektivt sätt 

som möjligt representera egenskaper hos det verkliga objektet. Varje BIM-

objekt i en modell är unikt och tilldelas ett GUID-nummer, vilket kan liknas 

med ett personnummer. Uppgifter av olika slag som inte kan ritas ut skrivs 

istället in i objektets informationslagring. 
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Exempel på information som ett objekt kan innehålla är material, färg, mått, 

brandklass, ljudklass och kopplingar till rum samt leverantörer m.m. 

(ByggfaktaDOCU u.å.). 

Egenskaper i modellen kan återge en stor variation av information. Det går 

att lagra länkar till montering, certifiering och teknisk information. T.ex. en 

dörrs olika mått och dimensioner kan återges, såsom bredd, höjd och 

karmmått. All tänkbar information som kan behövas vid produktion och 

förvaltning har möjlighet att finnas med direkt i objekten. Informationen kan 

hämtas ut via ett BIM-läsprogram, t.ex. Navisworks och Solibri enligt Figur 

2, eller som en vy i databasen i form av en förteckning. En modell i en BIM-

programvara kan ses som en databas med olika vyer, såsom 3D-vy, planvy, 

sektionsvy, detaljvy och förteckningar av olika slag. 

 

Figur 2: Exempel på armaturattribut i Navisworks. 

BIM är även en arbetsmetod som används för att skapa en digital modell av 

en byggnad eller anläggning. Arbetsmetoden möjliggör interoperabilitet 

mellan olika applikationer i byggindustrin genom hela byggprocessen. 

Byggnadsinformationsmodellering är processen att skapa, lagra och hantera 

information knuten till en byggnads livscykel. Ett smidigt 

informationsutbyte genom IFC (se 3.2 IFC) förenklar samarbetet mellan 

olika aktörer som är involverade i byggprocessen (Deng, Cheng & Anumba 

2016). 

Byggprocessen består av fyra olika processer: förstudie, projektering, 

produktion och förvaltning. Examensarbetet fokuseras på projektering, 

produktion och förvaltning. Vid projektering påbörjas BIM-arbetet då 

handlingar tas fram som ska användas i både produktions- och 

förvaltningsskedet. 
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En av grundtankarna med BIM är att i ett tidigt skede påbörja samarbete 

mellan olika aktörer och samla information i en virtuell modell som sedan 

ska kunna användas genom hela byggprocessen. 

I stora drag kan byggprocessen delas upp i två större delar, en materiell och 

en icke-materiell del. Var och en av dessa består av en stor mängd 

delprocesser. Den materiella delen består av exempelvis industriell 

tillverkning, byggande, montage och installationsarbete. Den icke-materiella 

delen består av exempelvis formgivning, informationshantering och teknisk 

konstruktion. BIM är en delprocess och ingår i den icke-materiella delen, 

men utnyttjas även i de övriga delarna av byggprocessen för olika ändamål. 

BIM anses vara ett nytt sätt att tänka inom byggindustrin som underlättar 

möjligheterna att utnyttja modern teknik och därmed påskynda branschens 

utveckling. Typiska exempel på projektörer som arbetar med BIM-modeller 

är arkitekter, konstruktörer och projektörer inom olika discipliner såsom 

VVS, el och brand (Granroth 2011). 

BIM används för visualisering, granskning, testning, planering, samordning 

och beräkning. Simuleringen pågår parallellt med den faktiska processen, 

vilket är en av de huvudsakliga anledningarna till att BIM är både material- 

och kostnadseffektivt. Inom BIM finns olika dimensioner, för visualisering 

används tre dimensioner. Det finns fler dimensioner, exempelvis en för tid 

och en för kostnad (Kymmel 2008; Granroth 2011). 

En förutsättning för att BIM ska fungera är att modellen ständigt är 

uppdaterad och att den hanteras av kompetent personal. Samordning vid 

BIM-arbetet innebär att olika aktörer integrerar information i en gemensam 

modell för att samla all information och göra den tillgänglig för alla 

involverade. Vid samordning måste de olika momenten anpassas till 

varandra för en väl fungerande byggprocess, vilket görs ofta av en s.k. BIM-

samordnare. Kraven på den medverkande personalen ökar i takt med att 

projektet blir mer avancerat. En lyckad samordning och koordinering av ett 

BIM-arbete präglas av lite eller inget merarbete (Rowlinson, Collins, Tuuli 

& Yunyan 2010). 

Arbetet i BIM-modellen kan ske i realtid och bildar därmed automatiskt ett 

obrutet informationsflöde, vilket i sin tur innebär att ingen information 

behöver översättas och/eller skickas manuellt. Figur 3 visar hur mängden 

arbetsbetsbelastning och utbredningen av denna skiljer sig åt i jämförelse 

med arbete i traditionellt 2D-CAD-verktyg (ByggfaktaDOCU u.å.). Figuren 

visar t.ex. att BIM förutsätter mer arbete i projekteringens tidiga skeden. 
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Figur 3: Arbetsbelastning i utförandeentreprenad med BIM-verktyg i jämförelse med 2D-CAD-

verktyg. 

Korrekt planering i ett tidigt skede skapar en dialog mellan berörda parter 

och delar tydligt ut ansvarsområden. Fördelen med detta är att kollision 

mellan olika områden inom byggprojektet lättare kan undvikas (se Figur 4), 

t.ex. att ventilationskanaler inte genomskär kabelstegar, därmed minimeras 

kostsamma och tidskrävande ändringsarbeten under processen (Kymmel 

2008). 

 

Figur 4: Exempel på kollisionskontroll där redan i projekteringen felaktigheter kan lösas till en 

bråkdel av kostnaden för arbete under montage. 

Arbetssättet ökar kvalitet samt tids- och kostnadseffektivitet. Den totala 

besparingen i de större projekten beräknas ligga på ca 8-12%, främst tack 
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vare förbättrad samordning, mindre antal fel samt bättre tids- och 

kostnadsestimering. Även Barlish och Sullivan (2012) drar slutsatsen att 

implementering av BIM innebär kostnadsbesparingar. Trots detta är det 

fortfarande långt ifrån alla som använder BIM. Anledningen är den 

investering i både tid och kostnad som krävs, samt en rädsla för de 

teknologiska förändringar som det innebär (Granroth 2011). 

3.1.1 Data och produktinformation 

Ett BIM-objekt ska innehålla tillräckligt med information för att korrekt 

beskriva en verklig produkt. Informationen ska ge läsaren förmågan att 

kunna avgöra vilken typ av produkt det är, vem som är ansvarig för den, 

vilken funktion den uppfyller, var den ska installeras, när den ska installeras, 

hur den ska underhållas och när den ska ersättas (Weygant 2011). 

Information om produkten kan antingen hårdkodas in i komponenterna eller 

länkas till en webbsida, beroende på hur mycket och vilken typ av 

information det rör sig om. Information som används av programvaran för 

analys måste alltid finnas direkt i modellen. En länk till en webbsida för 

vidare hänvisningar kan med fördel läggas till. 

Det finns olika typer av produktinformation, vilken Weygant (2011) delar in 

i följande kategorier: 

 identifiering – vad är det för typ av produkt?  

 prestanda – hur väl fungerar produkten? 

 installering – hur installeras produkten? 

 utseende – hur ser produkten ut? 

 livscykel/hållbarhet – hur underhålls produkten? 

Ovanstående kategorier utgör en god startpunkt för strukturering av 

produktinformation. 

3.1.1.1 Detaljeringsnivå 

I och med en mer frekvent användning av BIM blir det nödvändigt att 

specificera detaljeringsnivåerna. Ofta innehåller modellen för mycket eller 

för lite information på den aktuella nivån. I början av ett byggprojekt behövs 

endast begränsad information, exempelvis hur många fönster som ska 

finnas. Under nästa nivå krävs kunskap om vilken typ av fönster som ska 

användas osv. Det är viktigt med rätt information vid rätt tidpunkt och ännu 

viktigare att samtliga inblandade talar samma språk vid informationsutbytet. 

För att uppnå detta krävs att alla utgår ifrån ett gemensamt regelverk. 
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Regelverket beskriver vilken grad av detaljer som en modell ska ha vid en 

viss tidpunkt i byggprocessen. 

Information ligger lagrat i CAD-programmen och därför behövs regler för 

hur informationen ska fördelas på de olika nivåerna. Ett vanligt 

förekommande problem är att en allt för detaljerad modell skapas i början av 

ett projekt, vilket gör arbetet mer tungkört i projekteringen (Gustavsson 

2012). 

Gustavsson (2012) anger i sin slutrapport detaljeringsnivåer baserade på 

LOD-systemet (BIMForum 2015), se Tabell 1. 

Tabell 1: Detaljeringsnivåer för BIM-modellering. 

Nivå 100 (förslagshandling, projektering) 

• energisimulering (optimera energiåtgången i fastigheten)  

• anbudskalkyler med olika systemval (kostnadsbesparingar)  

• riskinventering  

• gestaltning 

 

Nivå 200 (systemhandling, projektering)  

• kalkyl, chans att byta ut produkter som man konkurrensutsatt  

• tidplan  

• säkerhetsplanering  

• riskinventering  

• produktionsförberedelser  

• körningar av system (växlare, pumpar m.m.)  

• kollisionskontroll  

• koppling mot miljödatabaser  

 

Nivå 300 (bygghandling, produktion)  

• produktionskalkyl  

• mängdförteckningar  

• produktionstidplan  

• säkerhetsplanering  

• produktionsförberedelser  

• kollisionskontroll  

• koppling mot miljödatabaser  

 

Nivå 400 (tillverkningshandling, produktion av t.ex. prefabelement) 

• produktionskalkyl  

• mängdförteckningar  

• produktionstidplan  
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Nivå 500 (relationshandling, förvaltning)  

• förvaltningsmodell  

• kontroll över ytor och dess funktion  

• energiåtgång (arbetar fastigheten som det var tänkt)  

• vad är inbyggt i fastigheten  

• koppling mot miljödatabaser  

 

3.1.1.2 Mognadsnivå 

BIM-mognaden inom byggbranschen är ännu inte fullt utvecklad även om 

användningen succesivt ökar. Den processorienterade 

informationshanteringen kan indelas i fyra mognadsnivåer, enligt Figur 5 

nedan. 

 

Figur 5: Mognadsnivåer enligt Trafikverket. 

Enligt Albertsson (2014) använder Trafikverket den brittiska ”BIM-trappan” 

för att beskriva mognadsnivåer för BIM. Nivåerna definieras enligt följande: 

Nivå 0 

Olika programvaror används för att producera CAD-ritningar och viktiga 

dokument. Dokumenten utgör basen för den grundläggande informationen 

och dessa anses vara originalhandlingar. Nödvändig dokumentation för en 

fastighet återfinns i analoga och digitala handlingar. 
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Nivå 1 

Denna nivå använder bygg- och fastighetssektorn i dagsläget. Byggandet har 

allt mer övergått till 3D-projektering. Det finns ingen integration med andra 

system som möjliggör objekthantering. På denna nivå används fortfarande 

mycket 2D-ritande. 

Nivå 2 

På senare tid har allt fler aktörer börjat använda sig av denna nivå. Nivån 

använder sig av objektsbaserad informationshantering mellan olika 

programvaror.  

Nivå 3 

Planerna för framtiden är att med hjälp av BSAB 2.0 (se 3.2.3 BSAB) nå 

upp till nivå 3 och skapa en enhetlig informationsmodell som är baserad på 

en fullt utvecklad nivå. BIM-modellen innehåller information som finns med 

under hela byggnadens livscykel. 

3.1.2 Fördelar med BIM 

BIM innebär olika saker för olika personer, och därmed även olika fördelar. 

T.ex. en arkitekt anser troligtvis att fördelarna är ökad koordination och 

produktivitet medan en entreprenör främst skulle lyfta fram förbättringar i 

planering, samordning och kalkyl.  

Det finns flera fördelar med att arbeta inom BIM. Uppbyggnaden av 

modellen ger ett nytt sätt att hantera information genom byggnadens hela 

livscykel. Arbete i 3D-modellering möjliggör visualisering och simulering i 

virtuell miljö. BIM har även fler dimensioner (4D, 5D etc.) vilket möjliggör 

mer precisa mängdavtagningar och kostnadskalkyler genom att tillföra tid- 

och kostnadsaspekter. Ökad tillgänglig information förenklar 

kommunikation mellan projektering, produktion, förvaltning, ombyggnad 

och drift. Data som tillförs i tidigt skede följer med hela vägen till slutet av 

livscykeln, dvs. rivning, återbruk och återvinning. Förändringar och tillägg 

som görs uppdateras och följer med i projektet. BIM kan användas till mer 

än att bara binda information. Energianalyser av byggnader kan också 

genomföras vilket möjliggör en effektivare energianvändning. 

Modelleringen kan även bli en aktiv del i marknadsföring och säljprocessen. 

Ett exempel är att det går att skapa produkt-, miljö- samt inspirationsbilder 

för broschyrer och liknande kring projekt direkt ur modellen. 

Hur framgångsrikt användandet av BIM är beror bland annat på projektets 

typ och storlek, personalens kompetens, kommunikationen inom arbetslaget 

och andra externa faktorer (Barlish & Sullivan 2012). 
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3.1.2.1 Nytta för varje diciplin 

Enligt Granroth (2011) innebär BIM olika fördelar för olika dicipliner.  

Beställare: BIM möjliggör för beställaren att vara inblandad och följa 

arbetet momentant från början till slut av projektet. För att kunna ge 

beställaren en god förståelse för hur olika beslut påverkar kan med hjälp av 

visualisering helheten och tänkta lösningar visas. Kalkyler som görs i början 

av ett projekt blir mer tillförlitliga då framtida förändringar kan reduceras. 

En viktig del är att beställaren får ökad förståelse för effekten av föreslagna 

ändringar och nya lösningar på problem som kan uppstå under projektets 

gång. 

Projekt- och projekteringsledning: BIM ger en förenklad kommunikation 

mellan byggherrens representant och övriga parter. BIM fungerar som ett 

styrverktyg vid projektledningen. Vid användning av BIM ges en större 

inblick i projekt, samt ökade samgransknings- och koordineringsmöjligheter. 

Arkitekter: BIM förenklar för arkitekten att snabbt ta fram ritningar, 

visualiseringar, presentationer, mängdförteckningar samt ljus- och 

skuggstudier. Det ger även arkitekten en ökad förståelse för de schakt och 

tekniska utrymmen som krävs. 

Installationskonsulter: Med hjälp av visualisering med anknytning till 

beräknings-, analys- och simuleringsprogram har installationskonsulterna 

stor nytta av BIM. Kollisionskontroll och mängdförteckningar ger 

konsulterna ett mervärde. 

Byggkonstruktörer: Till följd av ritningsproduktion, tillverkningsritningar, 

CNC-filer, mängdförteckning, koordinering och provmontage med 

anknytning till kalkylprogram blir arbetet mer produktivt med hjälp av BIM. 

Entreprenörer: Genom BIM kan entreprenörer simulera, visualisera och 

göra kopplingar till program som behandlar exempelvis tidsplanering, 

mängdförteckning och inköpsplanering.Tack vare BIM kan entreprenören få 

en överskådlig bild över hur projektet fortlöper och dess kostnader. BIM 

hjälper entreprenören att planera projektet. Detta kan underlätta för logistik 

samt undvika inköps- och byggfel vilket sänker både tidsmässiga och 

ekonomiska kostnader. 

Leverantörer: Från en BIM-modell skapas tillverkningsritningar och CNC-

filer till de företag som sysslar med prefabricering. Detta engagerar 

leverantören från ett tidigare stadie och ger mer precisa mängdförteckningar. 

Förvaltning: En god uppbyggnad av informationshanteringen möjliggör 

återanvändning av data i förvaltningsskedet. Detta underlättar för en 

hyresgästanpassning vid reparation och ombyggnad. Från den 

objektsbaserade modellen kan drift- och underhållsdata hämtas. 
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Hyresgäster: Även brukare drar fördel av BIM, ett väl projekterat BIM-

projekt leder till bättre inomhusklimat och lägre driftskostnader (Granroth 

2011). 

3.1.3 Nackdelar/huvudproblem med BIM 

Än har inget officiellt standardformat fastställts. Byggprojekt kräver mer 

komplex information mellan olika aktörer än tidigare, därför behövs ett 

standardformat som gör det möjligt att snabbt, effektivt och säkert överföra 

information mellan olika applikationer. Detta är nödvändigt för att få en 

effektivare byggprocess. Nilsson (2011) skriver att en av nackdelarna är att 

det kräver omfattande insatser i att definiera, beskriva och fastlägga alla 

objekt och egenskaper. Standardiseringen bör därför utformas med 

vetskapen om att framtida förändringar kan bli nödvändiga. 

En viss standardisering har skett inom Europas utbyggnad av vägnätverk. Ett 

projekt vid namn V-con grundades av den Europeiska kommissionen med 

avsikt att standardisera BIM-teknologin inom vägbyggnad och vägunderhåll. 

Målet är att uppnå samarbete över nationsgränserna gällande europavägarna 

för att enklare underhålla och bygga ut infrastrukturen inom EU:s gränser. 

Projektet är uppdelat i två separata delar, en utvecklings- och 

standardiseringsdel samt en så kallad förkommersiell upphandlingsdel. 

Projektet påbörjades 1/10-2012 och pågick i fyra år. Inom projektet 

arbetades mycket med att minimera kostnader, förhindra byggfel och styra 

trafikhantering bättre. Genom att skapa ett standardiserat informationsutbyte 

kan modellen enklare spridas och på lång sikt en bättre grund läggas för 

Europas vägnät och trafikhantering (Rijkswaterstaat u.å.). 

Som tidigare nämnts krävs en hög kompetens från personal som använder 

och hanterar BIM. En frånvaro av kompetens kan leda till att fel enklare 

uppstår och är därmed mer frekventa. Små fördelar i denna nackdel är att det 

går relativt smärtfritt att åtgärda och att skador kan minimeras om fel 

upptäcks i ett tidigt skede. Ett vanligt misstag är att förväxla kunskap med 

förståelse. Att samla information är inte samma sak som att utveckla 

förståelse. Det krävs erfarenhet för att utveckla en förståelse som kan 

utnyttja all tillskansad kunskap (Kymmel 2008). 

De ekonomiska fördelarna med BIM är ojämnt fördelade. BIM-systemet 

ökar effektiviteten genom bl.a. reducerad byggtid, vilket resulterar i 

ekonomiska fördelar för entreprenören och byggherren. Dock är det 

arkitekterna och de olika projektörerna som måste investera både tid och 

pengar i BIM som produktionen sedan nyttjar. Ny teknik ska införas och 

personal ska utbildas. Om inte arkitekterna och projektörerna får en större 

del av den vinst som detta innebär har de egentligen inte några incitament 

till att utnyttja BIM (Edgar 2002). 
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3.2 IFC 

IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt format som BIM-modeller 

kan konverteras till. Det har tagits fram i syfte att fungera som en öppen länk 

mellan olika programvaror. Det är en oberoende ISO-standardiserad 

programvara utvecklad av International Alliance for Interoperability (IAI) 

som tillåter utbyte av information mellan olika plattformar. En databas 

innehållande objekt och egenskapsbeskrivningar utgör standarden som kan 

användas för visualisering av modeller inom projekterings-, produktions- 

och förvaltningsprocessen. Detta innebär att arkitekter, projektörer och 

konstruktörer fritt kan dela byggnadsinformation mellan sig (ISO 2013). 

IFC är tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt då programmen direkt 

kan sköta informationskonvertering mellan sig. Exempelvis kan vissa 

AutoCAD-objekt som sparas i IFC-format senare öppnas upp i Revit, och 

vice versa. Objekten måste ges en standardiserad klassifikation och 

egenskaper för att möjliggöra en felfri kommunikation.  

Idag stöder majoriteten av programvaruleverantörerna IFC-formatet, 

byggherrarna kräver det vid leverans. T.ex. använder aktörerna norska 

Statsbygg, finska Senatfastigheter och svenska Locum delvis detta format. I 

Norden ligger idag samtliga länder långt framme med s.k. öppna system 

(MagiCAD 2010). 

Trots en god utveckling av IFC-standarden blir problemet med kompabilitet 

mellan olika plattformar tydligare i takt med att allt fler mjukvaror utvecklas 

och används. Det finns fortfarande ett stort behov av en enhällig standard 

som samtliga parter använder. Dock är fördelen med fler programvaror att 

konkurrensen ökar och därmed även kvaliteten av programmen. För att 

arbetet med standardisering ska expandera och vara hållbart bör det grundas 

på en gemensam bas. För tillfället finns den inte i någon större utsträckning 

(Nilsson 2011). 

Under åren har ett flertal standarder tagits fram. Ett exempel är STEP som är 

mest utvecklad och kan användas i de flesta branscher när det gäller 

produktmodeller. Den standard som är störst inom byggsektorn är dock IFC. 

Vid framtagandet av IFC användes STEP:s standarder som underlag. IFC 

har hittills utkommit i flertalet officiella versioner som ständigt uppdateras. 

För att kunna tolka ett begreppsschema använder sig IFC av språket 

EXPRESS. I EXPRESS finns symboler som IFC använder för att definiera 

grundläggande begrepp. Det finns både en textbaserad och grafisk variant av 

EXPRESS (Wikforss 2003).  
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Utöver IFC-formatet finns enligt Nilsson (2011) ett flertal olika 

internationella de-facto standarder: 

 SBXML - för mängder och kalkyl 

 GBXML - energi 

 LandXML - mark/väg. 

3.2.1 Fördelar med IFC 

IFC har skapat det första steget mot en gemensam informationsmodell som 

kan lösa invecklade problem vid kommunikation mellan olika program. 

Med hjälp av formatet kan översättning och kommunikation ske mellan 

olika typer av program på ett snabbare och enklare sätt än tidigare, enligt 

Figur 6. 

 

Figur 6: Princip för neutral fil som tillåter kommunikation mellan olika programvaror. 

Programvarorna som används i byggbranschen är avsedda att lösa en 

specifik uppgift, därför blir det komplicerat att samla all information på ett 

och samma ställe. IFC-formatet löser detta problem genom att modeller och 

objekt kan kompletteras av olika system (Edgar 2002). 

Den färdiga konverteringsmallen sparar tid och pengar. Tanken är att IFC 

ska sköta alla sorter av BIM-konverteringar, vilket i slutändan ska leda till 

reducerat merarbete i form av kommunikation mellan programvaror. 
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3.2.2 Nackdelar/huvudproblem med IFC 

Ett av problemen är att programmen som hanterar IFC endast klarar av att 

läsa sin egen specifika information, resterande delar kan inte tolkas. Ett 

CAD-program kan bara rekonstruera objekt som är gjorda i likvärdiga 

program, endast då bibehålls intelligensen i filen. De objekt som inte kan 

läsas framställs enbart grafiskt. 

Om programvaror inte delar ett liknande system försvinner information vid 

konvertering. Därav finns det en viss störning mellan programvaror, format 

och konvertering som måste lösas av en standardiserad kravmall med ett 

välutformat kvalitetssäkringsarbete. Ett bakomliggande problem är att IFC 

fortfarande inte har fått den utveckling och marknadsföring som behövs, 

vilket hämmar utvecklingen av formatet. Byggbranschen rör sig allt mer mot 

digitala modeller som kraftigt lutar sig mot samarbetet mellan olika 

plattformar, därför krävs det att processen för interoperabilitet förenklas för 

att på bästa sätt utnyttja den potential konceptet har (Howard & Björk 2008; 

Steel, Drogemuller & Toth 2012). 

Eftersom olika aktörer och programvaror kontinuerligt utväxlar data i 

modellen, se Figur 7, kan det vid tillfällen vara svårt att lokalisera den senast 

uppdaterade originalfilen. IFC-formatet klarar ännu inte detta på grund av att 

versionsnummer saknas på objektsnivå. IFC-formatet måste utvecklas 

ytterligare innan lagring av en produktmodell kan ske i en gemensam 

databas (Edgar 2002). 

 

Figur 7: Olika aktörer som genom IFC-formatet har tillgång till den digitala byggnadsmodellen. 
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IFC-modellen bygger på principen om minsta gemensamma nämnare mellan 

programvarorna. Förutom detta är tanken med IFC-modellen att leda 

programutvecklare i rätt riktning avseende exempelvis objektsklasser och 

benämning av egenskaper. Olika egenskaper har olika betydelser, vilka 

brukar benämnas ”semantik” och ”syntax”. Semantik innebär 

informationens mening, syntax innebär representation av meningen i form 

av symboler i olika media såsom röst, text och bild. Ett problem inom 

byggbranschen är att det finns olika syntax för samma semantik, vilket 

skapar missförstånd och det är därför viktigt att enas om gemensamma 

begrepp (Edgar 2002). 

IFC-formatet kan ännu inte tillhandahålla så detaljerad information som 

önskvärt. Detta gör att en del av informationen går förlorad vid en export till 

IFC med efterföljande import till en annan programvara (Wikforss 2003; 

Edgar 2002) 

IFC:s klassificeringsutbud är för tillfället begränsat och har endast ett 100-tal 

klasser för byggdelar. Utvecklingen av klassificeringen har troligtvis 

påverkats av programmerarnas behov av att utbyta och tolka ritverktygens 

förprogrammerade objektsklasser. Skapandet av klassificeringen utgick inte 

ifrån bygg- och fastighetsbranshen. Det är mer eller mindre omöjligt att 

översätta BSAB:s ca 15.000 klasser med IFC:s ca 100. För att kunna skapa 

en fulländad informationsmodell av ett byggnadsverk i BIM krävs en 

utgångspunkt ifrån BSAB-koderna då det är dem som exakt beskriver vad 

som ritats. Enligt Edgar1 bör BSAB-koderna användas som 

klassiffikationsstandard och IFC endast användas som ett 

konverteringsformat (Edgar 2013; Edgar 2016). 

3.2.3 BSAB 

BSAB är ett klassifikationssystem utvecklat av Byggandets Samordning AB 

som övertogs och drivs av Svensk Byggtjänst sedan 1976. Systemet 

skapades för att få en gemensam struktur för alla aktörer inom byggsektorn, 

och används t.ex. inom AMA som underlag till tekniska beskrivningar. 

Detta förebygger problem som annars kan skapa misstag som i sin tur kan 

leda till ekonomiska förluster inom byggsektorn. 

Uppbyggnaden av systemet följer en enkel uppdelning, nämligen koder som 

består av bokstäver och siffror. Dessa har tillhörande rubriker som betecknar 

vilken typ av byggdel och/eller produktionsresultat det handlar om. 

Rubrikerna skapar tabeller som används i praktiskt arbete (BSAB). 

  

                                                 
1 Jan-Olof Edgar, telefonsamtal den 28 april 2016. 
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Enligt BSAB är exempel på tabeller: 

 byggdelar 

 byggdelstyper 

 produktionsresultat 

 resurser. 

BSAB uppdateras kontinuerligt i takt med byggbranschens utveckling. För 

tillfället pågår arbete med BSAB 2.0(som skall döpas om till CoClass), se 

Figur 8, som lanseras hösten 2016. Det nya klassifikationsssystemet kommer 

att bredda användningsområdet inom framför allt infrastrukturen. Det kan 

bl.a. finnas behov av att koda t.ex. egenheter inom väg- och 

järnvägsområdet. Vidare finns behov av att klassificera sådant som inte 

direkt kan hänföras till byggnadsdelar eller produktionsresultat, t.ex. 

landskapsinformation samt abstrakta objekt som representerar exemeplvis 

ytor och gränser. Ett exempel för hus är areor, vilket är viktigt för 

förvaltning och kan kräva en egen klassifikation (Ekholm, Blom, Eckerberg, 

Löwnertz & Tarandi 2013; BSAB). 

 

Figur 8: Skillnader mellan BSAB 2.0 och BSAB 96. 
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BSAB (u.å.) nämner följande fördelar med det nya klassifikationssystemet: 

 gemensam struktur- och begreppsmodell 

 identisk strukturering av information för alla parter i byggprocessen 

 inget utvecklings- och underhållningsbehov av 

beställares/byggherres/förvaltares egna system 

 samma system oberoende av beställare. 

3.3 Byggprocessen 

Byggprocessen är uppdelad i flera olika stadier som tar en idé fram till en 

färdig byggnad inklusive förvaltning. Med hjälp av BIM har processen 

underlättats genom att information kring byggnaden förs in i programmet i 

varje steg, enligt Figur 9. 

 

Figur 9: Nuläge och önskat läge av införande av information i de olika byggskedena. 
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3.3.1 Förstudie 

Innan ett byggprojekt kan påbörjas måste en förstudie genomföras. Detta 

innebär att analyser och utredningar görs angående byggnadens syfte samt 

vilka ekonomiska konsekvenser projektet ger upphov till. Beroende på den 

form av verksamhet som ska bedrivas kan olika relevanta alternativ finnas. 

Målet bakom en förstudie är främst att fatta beslut huruvida projektet ska 

fortgå eller inte. En förstudiegrupp består av en byggherre och rådgivare 

med kompetens inom byggteknik och ekonomi (Nordstrand 2008). 

3.3.2 Projektering 

Efter genomförd förstudie och beslut har fattats om att fortgå med projektet 

påbörjas projekteringsarbetet. Under denna del av processen sker 

produktbestämning och detaljutformning av ritningar och beskrivningar. 

Dessa leder fram till färdiga bygghandlingar som ligger till underlag i 

produktionen senare i processen. 

Projekteringen är uppdelad i två olika delar: programskede och 

projekteringsskede. Många beslut ska göras under projekteringsskedet, 

mycket på grund av att de olika konsulterna inom diverse dicipliner (el, 

brand, VVS) levererar sina ritningsunderlag och ändringar måste göras 

därefter. Oftast blir det en lång process där beslut omarbetas och 

kompletteras (Nordstrand 2008). 

3.3.2.1 Programskede 

Under den första delen av projekteringen ska det arbetas fram ett s.k. 

program för byggnaden. Detta görs genom utredningar och undersökningar 

som sammanställs till ett resultat som kallas program eller 

byggnadsprogram. 

De olika syftena i programskedet är dels att precisera byggherrens krav och 

önskemål gällande byggnaden, dels att se vilka villkor och förutsättningar 

som kan påverka projektering och produktion av byggnaden. Programskedet 

ger även underlag till en bättre ekonomisk styrning av projektet genom att 

mer detaljerade och säkrare ekonomiska kalkylker kan tas fram. Till sist görs 

en gestaltning av byggnaden. Detta innebär att olika förslag på byggnadens 

utformning tas fram, därefter väljs det bästa förslaget ut och blir underlag för 

den fortsatta projekteringen (Nordstrand 2008). 

3.3.2.2 Projekteringsskede 

Den gestaltning som har valts ut blir underlag för de ritningar som tagits 

fram, exempelvis fasad-, sektion- och planritningar m.m. De första 

modellerna kallas förslagshandlingar. Nästa steg är att utforma de system 

som byggnaden ska innehålla för att uppfylla de krav som ställs, exempel på 
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dessa är konstruktions- och installationssystem. Den andra uppsättningen av 

ritningar benämns systemhandlingar. 

Det sista steget är den mer precisa utformningen av byggnadens 

konstruktionsdetaljer och dimensionering av dessa, t.ex. placering av dörrar 

och fönster samt slutgiltliga val av material och byggnadsdetaljer. Den sista 

uppsättningen av ritningar benämns detaljhandlingar. Med hjälp av alla de 

framtagna handlingarna skapas bygghandlingar, t.ex. ritningar och modeller 

(Nordstrand 2008). 

3.3.3 Produktion 

Med de färdiga bygghandlingarna som underlag kan entreprenad 

genomföras. Det finns flera olika former av entreprenad, de två vanligaste är 

totalentreprenad och utförandeentreprenad. Vid en totalentreprenad utför 

entreprenören själv, eller låter för egen räkning utföra, projekteringen. 

Beställaren har lämnat över enklare krav om funktion, men det finns inga 

exakta krav på hur det ska vara. Vid utförandeentreprenad upphandlas 

konsulter för projekteringsdelen, därefter upphandlas en entreprenör som 

utför det arbete som framgår av handlingarna. 

Om en entreprenör anlitar underentreprenörer övergår entreprenaden till en 

generalentreprenad. Vanligt är att byggentreprenören är generalentreprenör 

och låter upphandla el- och vvs-underentreprenader (Nordstrand 2008). 

3.3.4 Förvaltning 

Då förvaltningen tar över det slutliga projektet överförs en mängd 

information som matats in i BIM-modellen. Ofta finns stora brister i 

informationen som ges i förvaltningsskedet då den inte alltid är uppdaterad 

eller anpassad för mottagaren. Exempelvis kan det saknas information kring 

material som skall finnas i ett rum. Gäller det offentlig förvaltning såsom 

sjukhus kan detta vara problematiskt då manuell inventering tar lång tid. 

Används BIM-modellen rätt, dvs. uppdateras kontinuerligt genom hela 

produktions- och driftsfasen, undviks dessa eventuella informationsbrister. 

Fallstudier har påvisat att genom att fylla förvaltningens databaser med 

information görs en tidsbesparing med ca 98%. Besparingen beror på mindre 

manuellt arbete för personalen genom en ständigt uppdaterad BIM-modell 

(Nordstrand 2008; Eastman 2011). 

Sambandet mellan olika typer av information, t.ex. tid och kostnad, försvårar 

möjligheten att uppdatera modellen vid förändring av fastigheter. Den som 

inte har tillgång till modellen, utan endast ritningar där tidigare nämnd 

information saknas, kan då få problem med att sköta förvaltning av 

byggnaden. Mycket information kan ges vid bättre visualisering. Modeller 

kan utnyttjas för att snabbt kunna granska underhållsbehov eller resultatet av 
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en ombyggnad. T.ex. kan en simulering visa vilka delar av en byggnad som 

påverkas vid ett eventuellt strömavbrott. 2D- och 3D-vyer kan användas för 

att lokalisera rum och installationer som gäller drift och underhåll. 

En tydlig visualisering ger bättre förståelse och därmed möjlighet att ta 

bättre beslut. Figur 10 visar hur olika systemzoner kan visualiseras i en 3D-

vy. (OpenBIM 2011; OpenBIM 2012; Eastman 2011) 

 

Figur 10: Visualisering av systemzoner. 

Det visuella materialet kan integreras med data som är kopplat till de digitala 

modellerna. Resultatet blir mer överskådligt och lättillgängligt, vilket 

underlättar lokalisering av rätt information i en byggnad. Några exempel på 

lämpliga program för förvaltning är Solibri Model Checker, Autodesk 

Navisworks och Tekla BIMsight. Originalformat krävs dock för 

komplettering och korrigering av modeller, vilket ibland kan vara ett 

problem för förvaltningen (Granlund, Jokela, Laine & Hänninen 2012). 

Förvaltare kan dra nytta av en utvärdering av analyser som skett i tidigare 

skeden. En analys av förväntad energianvändning kräver insamling av en hel 

del information och skapande av egna 3D-modeller (OpenBIM 2011). Vid 

övertagande av en byggnad kan förvaltaren använda 3D-modellen för att 

jämföra den beräknade energiförbrukningen med den verkliga. Dagsljusets 

effekt i en byggnad kan exempelvis analyseras i BIM (Eastman 2011). 
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3.4 Standardformat 

3.4.1 NBS 

NBS står för National BIM Library, ett initiativ gjort för att skapa ett 

bibliotek av BIM-objekt. NBS databas består av hundratals objekt som 

håller den standard NBS utvecklat. Systemet skapades för att projektörer 

snabbt och säkert ska kunnna hämta in objekt till sina modeller. Istället för 

att projektörerna ska skapa egna objekt eller leta i andra databaser enligt de 

rekommendationer som ställs i projektet kan de gå in i NBS och hämta fram 

det som behövs. Databasen innehåller både generiska objekt och specifika 

tillverkares inlagda filer, se Figur 11. Ett generiskt objekt är t.ex. en enkel 

stol utan vidare utformning, en leverantörs variant kan skilja sig och är 

specifik just för det företag som tillverkar stolen. 

 

Figur 11: Exempel på generisk fåtölj (t.v.) och leverantörsfåtölj (t.h.). 

NBS-systemet hämtar ut teknisk data från leverantörer och använder denna 

för att modellera upp sina objekt och skapar därmed ett objekt som stämmer 

överens med NBS-standarden. Det viktiga är att objekten alltid håller en god 

kvalitet med avseende på utseende och hanterbarhet i projekten. 

Syftet med standardisering är att kvalitetssäkra och underlätta arbetet med 

BIM, sänka tids- och arbetsåtgång, samt öka miljövinster. Med rätt modell 

från början, som innehåller korrekt information, kan byggfel undvikas. 

NBS har definierat en standard som de arbetar efter. Denna standard för 

objekt vilar på att objektet: 

 är kompatibelt med COBIe-UK-2012 

 antar en konsekvent strategi för klassifikation 

 ger en enkel integration med NBS 
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 använder en standardiserad namnkonvention för enkel användning 

 standardiserar tillvägagångssätt för detaljnivå och objektspresentation. 

För att göra lämpliga val och jämförelser i ett projekt standardiseras den 

information som finns i ett objekt. Genom den standardisering som sker 

skapas gemensamma metoder för modellering av de fysiska egenskaperna 

hos objekt vilket underlättar arbetet för BIM-projektörer. 

När det kommer till modellering sker arbetet främst med detaljerna i 

objekten. För att kunna göra bra konverteringar genom IFC-formatet måste 

filerna manipuleras till att skapa konsekventa serier, detta underlättar 

gruppering och klassificering av objekten. Nu kan jämförelse och 

organisation av objekt från flera olika leverantörer lättare genomföras, vilket 

är BIM-standardens största fördel (National BIM Library; Andersson 2008). 

This standard is intended for construction professionals, manufacturers and other 

BIM content developers to assist in the creation of BIM objects that operate in a 

Common Data Environment(CD) (National BIM Library).  

3.4.1.1 Standard 

Inom NBS finns fem olika kategorier med underkategorier som definierar 

dess standard. Nedan följer exempel på dessa olika kategorier och 

subkategorier. 

Allmänt (1.0) 

Innehåller allmän information om hur objekt ska vara, exempel på sådana 

krav är: 

 ”The BIM object (1.1.2) shall be presented as either a generic object 

or manufacturer object.” 

 ”The BIM object (1.2.1) shall have as minimum: 

* a ‘Schematic level of detail ‘for generic objects as defined by BS 

8541-3’ 

* a ‘Schematic level of detail ‘for Mechanical, Electrical, Plumbing, 

Civil Engineering Infrastructure manufacturer objects or a 

Coordinating Level of detail’ for manufacturer objects in other 

domains as defined by BS 8541-3” 

Information (2.0) 

Innehåller parametrar för hur information ska vara i ett BIM-objekt, dessa 

innehåller stora mängder data som måste organiseras på ett korrekt sätt. 

Kategorin behandlar även hur formaten IFC och COBie används. 
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 ”The BIM object (2.1.1) shall contain properties that are 

appropriately assigned as type or component. Common properties 

shall be assigned to type and not component.”  

 “The BIM object (2.6.2.1) shall include a ‘SerialNumber’ property 

completed with an alphanumeric default value ‘n/a’.” 

Geometri (3.0) 

Beskriver den minimala mängd geometrisk data ett BIM-objekt måste 

innehålla, detta avgörs av vilken typ av objekt det är (en stol är inte lika 

komplicerad som en säng) och vad det ska användas till. 

 ”The BIM object (3.1.1) geometry and graphical detail skall not 

compromise the performance of the project model in which it is 

placed.” 

 ”The BIM object (3.2.2) shall include essential openings and 

geometric details from which meaningful information can be 

gained.” 

Funktion (4.0) 

Bestämmer vilka funktioner som är relevanta och hur dessa ska fungera 

inom BIM-objekt. Ett viktigt exempel på en sådan funktionsstandard är 

följande: 

 “The BIM object (4.1.2) functional behaviour shall not compromise 

the performance of the project model in which it is placed.” 

Metadata/attribut (5.0) 

Innehåller information om hur standard för metadata ska se ut såsom namn 

av objekt, egenskaper, material, värden och bilder. 

 “ Names (5.2.1) shall be composed of alphanumeric characters 

without text formatting (e.g. a-z, A-Z, 0-9) and single spaces. Names 

shall be limited to a maximum of 50 characters. Fields shall be 

separated by the underscore character (_).” 

 “The BIM object (5.2.1) name and file name shall be unique.” 
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3.4.2 IAI 

IAI (International Alliance for Interoperability) består av ett antal 

orginisationer med målet att utveckla prototyper för att underlätta en 

samverkan mellan applikationer för bygg- och fastighetssektorn. Arbetet har 

lett till framtagandet av IFC. Viktiga mål för IAI är enligt Wikforss (2003) 

följande:  

 lyssna av vilka krav på förändringar som finns inom bygg- och 

förvaltningssektorn 

 ta snabba beslut för att påskynda utvecklingen 

 nå enighet utan byråkrati 

 delge resultat för snabb implementering. 

3.5 Krav 

Vid arbete med BIM måste det ställas vissa krav för att det ska fungera. 

Kraven finns på modellerna som skall göras, de objekt som finns i 

modellerna, hur strukturen kring projektet ska se ut och hur information ska 

överlämnas vid färdigt arbete. 

Kraven kan vara utformade efter t.ex. objektens utformning, attribut och 

metadata. I Sverige har vi olika organisationer och företag som arbetar med 

BIM i projektering, produktion och förvaltning. Exempel på sådana 

organisationer och företag är Trafikverket, Fortifikationsverket, Locum samt 

NCC. 

Trafikverket har delats in i olika huvudkategorier som behandlar väg och 

järnväg. Under dessa följer underkategorier som hanterar 

projektorganisationer, programvara, ritningslayout, informationshantering, 

metadata och leveranskrav. Trafikverket, som är en offentlig upphandlare, 

håller generellt sett lägre krav för BIM-objekt då de olika leverantörerna 

använder olika programvaror och måste kunna leverera vid upphandling. I 

offentlig upphandling kan inte krav ställas på användning av specifik 

programvara för att redovisa uppdragsresultat.  

Exempel på generella krav som Trafikverket (2016) använder sig av: 

 ”1.1 Objekt ska geometriskt representeras i 3D eller i 2D enligt 

angivna krav.” 

 ”1.1.2 Attribut ska redovisas via attributbärare i respektive 

ämnesområdesmodell.” 
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I sin föreskrift om digital projektering syftar Fortifikationsverket (FORTV) 

till att all dokumentation som berör deras projekt i form av bygg och 

installationer ska arkiveras digitalt. Information bör vara lättillgänglig och 

hållas aktuell. FORTV arbetar främst med CAD, men gränsen mellan CAD-

3D samt BIM är inte helt definierad, och kräver att det ska upprättas en 

organisation för varje projekt om det ej är av mindre art så att ordinarie 

organisation kan hantera det. Hos FORTV finns en CAD-ansvarig som i 

samråd med resterande FORTV utser en CAD-samordnare. Denne ansvarar 

för leveransen och relevans av handlingar under hela projektets gång. De 

krav som ställs av FORTV (2008) behandlar ritningslayout, objektshantering 

och leverans: 

4.1 Allmänt 

 ”CAD-Filer skall generellt utföras enligt senaste utgåvan av 

Bygghandlingar 90 och CAD-lager, SB-rekommendationer 11, 

utgåva 2, om inte annat föreskrivs i handbok.” 

4.7.4 Block 

 "Block i flera nivåer, nästlade block, får ej förekomma.” 

7.1.1 Allmänna villkor för leverans av handlingar 

 ”Handlingar och tillhörande dokumentation ska överlämnas enligt 

specifikation upprättad vid första CAD-samordningsmötet och i 

enlighet med denna handbok, samt handbok ProjLok. Specifikation 

av överlämnande handlingar/datafiler ska ifyllas och lämnas i 

samband med att det digitala materialet överlämnas till FORTV. Se 

exempel MALL Filförteckning. Slutleverans av ritningar skall även 

ske på arkivbeständig film. 

Vid slutleverans bifogas ett slutavlämningsverifikat, se exempel 

MALL 

Slutavlämningsverifikat. 

Inga filer får levereras lösenordsskyddade. 

Ritningsfiler ska enbart innehålla definitioner som används i 

ritningen (inga oanvända block, lager, textstilar, måttsättningsstilar 

etc.). 

Filen skall vara fullt utzoomad i modelläget vid leverans och lager 0 

skall vara aktivt.” 

7.1.2 Handlingar som ska levereras 

 ”Alla texthandlingar levereras i pdf och doc-format. 

Alla ritningar levereras i pdf-, plt- och cals-format. 

Alla modellfiler, ritningsdefitionsfiler och basfiler levereras i dwg-

format. 
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Vid projektering med MagiCad skall projektfiler såsom .mep resp. 

.epj, .qpd och .lin, levereras, dessa placeras i modellkatalogen.” 

7.1.3 Leverans via CD/DVD 

 ”Om ej annat överenskommits med FORTV CAD-ansvarig ska 

leverans av handlingar ske på CD/DVD. 

CAD-samordnaren ska sammanställa och leverera en CD alt DVD-

skiva med samtliga projektörers handlingar. Vid leveransen ska 

katalogstruktur enligt punkt 7.2 användas. Samtliga x-reffar ska 

fungera vid leveransen.” 

3.6 Kvalitetssäkring 

En av de viktigaste aspekterna inom utvecklingen av BIM är 

kvalitetssäkring. Objekten som skapas och utvecklas kommer vara en del av 

framtida byggnader och förväntas vara korrekta och funktionsdugliga. När 

leverantörsspecifikt innehåll behandlas är detta av stor vikt då BIM-modeller 

är en del av leverantörens fortsatta marknadsföring (Weygant 2011). 

Information i färdigt objekt ska vara korrekt, kortfattad, fullständig, tydlig 

och överensstämmande med övrig dokumentation såsom specifikationer och 

datablad. Innehållet i ett objekt måste fungera och ska därför kvalitetssäkras. 

Det får inte finnas några felaktigheter när det implementeras i en modell 

eller ett projekt. Inkorrekt information i något led av BIM-objektets 

utveckling kan leda till en inkorrekt slutprodukt, vilket innebär onödigt och 

kostsamt merarbete. Information bör läggas till med noggranhet och 

uppdateras kontinuerligt för att säkerhetsställa att objektet är korrekt. Ett 

BIM-objekt är under ständig förändring, därför bör om möjligt personal 

avsättas specifikt för utveckling och underhåll av BIM-objekten. På så sätt 

blir denna personal välbekant med hanteringen och kan effektivt lägga till, ta 

bort eller uppdatera information vid behov (GRAPHISOFT 2014; Weygant 

2011). 

Precis som med all annan affärsverksamhet så är tid lika med pengar, därför 

är det viktigt med en väl fungerande kvalitetssäkring. Utöver tidsaspekten är 

kvaliteten av minst lika stor vikt. Det är värt att investera mer tid i början för 

att skapa ett BIM-objekt av hög kvalitet istället för att behöva omarbeta 

objektet i efterhand (Weygant 2011). 

För en effektiv kvalitetssäkring av informationsinnehållet kan processen 

enligt Weygant (2011) delas upp i fyra grundläggande delar: 

 utseende 

 data 
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 slutlig sammansättning 

 implementering. 

3.6.1 Utseende 

Utseendet tar hänsyn till all synlig geometri i ett objekt och ser till att skapa 

en rimlig återgivning av den faktiska produkten. Detta spelar en viktig roll i 

framgången eller misslyckandet av ett BIM-objekt. Att kvalitetssäkra 

utseendet är komplicerat och blir ofta förbisett. Det krävs en god förståelse 

för vad som kan vara fel i ett objekt, vanliga misstag och vilka lösningar 

som finns att tillgå. Utseendet är generellt sett uppbyggt av flera olika 

sammankopplade geometrier som tillsammans utgör själva objektet. Det kan 

finnas upp till 30 dimensioner, beroende på hur detaljerat objektet i fråga är, 

som var och en måste testas. Genom att utföra tester kontinuerligt genom 

hela utvecklingsarbetet istället för enbart i slutet kan merarbete undvikas 

(Weygant 2011).  

3.6.2 Data 

Det som skiljer BIM mot vanlig 2D- och 3D-projektering är 

informationsinnehållet av icke-grafisk data. Datan kontrollerar information i 

ett objekt och organiserar den baserat på olika typer av associerade objekt. 

Informationen kan användas och utnyttjas av olika personer vid olika 

tillfällen, därför är det kritiskt att den är korrekt från början. 

Den ansvariga personalen för granskning av informationen är för det mesta 

inte kunnig inom BIM-programvaran och det kan därför uppstå 

fördröjningar och vissa komplikationer. Tid kan alltså sparas genom att 

skapa och hantera information i en databas tills den har blivit granskad och 

godkänd, först då bör den översättas in i det aktuella objektet (Weygant 

2011). 

3.6.3 Slutlig sammansättning 

När utseendet och datan är färdigutvecklad, granskad och godkänd är det 

dags för en slutlig sammansättning som bildar en enhet av information, dvs. 

själva BIM-objektet. Granskning och sammansättning görs antingen 

manuellt eller med hjälp av ett program. Park (2015) menar i sin artikel att 

det är effektivare att använda sig av program då det sparar mer tid och fel 

lättare upptäcks. Därefter förbereds objektet för att testas i ett riktigt projekt. 

Utan dessa tester är det svårt att bedöma om objektet fungerar korrekt eller 

inte. 
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De flesta komponenterna i varje objekt finns i flera versioner eller typer. 

Detta gör att det ibland kan finnas så mycket som tusentals potentiella 

kombinationer. Mängden information som krävs leder till att objektet blir 

trögkört och svårhanterat. Genrellt sett är det optimalt att inte skapa mer än 

fem olika typer av ett objekt då det inte är sannolikt att fler än så kommer att 

användas i ett projekt (Park 2015; Weygant 2011). 

3.6.4 Implementering 

När objektet har skapats och blivit fullständigt godkänt är det dags för att 

testa det i ett riktigt projekt. Detta är särskilt viktigt vid hantering av objekt 

som är beroende av en värdkomponent, t.ex. en vägg, eftersom förändringar 

i värdkomponenten kan orsaka oförutsedda komplikationer i objektet. Ett tak 

som är kopplat till en vägg följer automatiskt med väggen upp eller ner då 

väggens höjd förändras. Objekten laddas in i projekt och kontrolleras om de 

har korrekt utseende och beteende. Om objektet klarar av testerna och 

godkänns kan det börja användas på riktigt (Weygant 2011). 

  



 

 

32 

Aldén, Pålsson & Robertson 

4. Metod 

4.1 Kvalitativ metod 

Under projektets gång ska olika metoder användas för att lyfta fram relevant 

information. Huvuddelen ska grundas på djupintervjuer som utförs med 

olika representanter av byggsektorn. De utvalda delarna är projektering, 

produktion och förvaltning vilka AEC, NCC samt Region Östergötland 

representerar. För att få kompletterande svar på samtliga delar ska även Jan-

Olof Edgar som varit verksam i alla led telefonintervjuas. 

Frågor till intervjuer baseras på information kring krav och kvalitetssäkring 

gällande BIM-objekt, samt tidigare forskningsartiklar och rapporter inom 

området. 

Den muntliga intervjun med AEC ska vara semi-strukturerad. Den spelas in 

med två uppsättningar mikrofoner och spelas upp separat och skrivs ned i 

två skilda dokument som sammanställs till en följsam konversation. 

Ljudinspelningen ska testas innan intervju för att säkerställa kvaliteten på 

ljudnivån. Intervjuerna med NCC och Region Östergötland är strukturerade 

och sker via mail. Med Jan-Olof Edgar sker ett kortare ostrukturerat 

telefonsamtal. 

Intervju 1 – AEC, Joakim Ohlsson & Magnus Gustafsson Projektering 

Intervju 2 – NCC, Marcus Bergljung  Produktion 

Intervju 3 – Region Östergötland, Anette Sjöberg  Förvaltning 

Intervju 4 – Projektengagemang, Jan-Olof Edgar  Samtliga led 

4.2 Kvantitativ metod 

En mindre del av projektet ska vara en experimentiell simulering av 

informationsutbyte i ett projekt. Experiment ska utföras i undersökningen 

med hjälp av en dator med en installerad version av Revit, AutoCAD och 

Navisworks. Modeller ska ritas upp med bestämda parametrar och 

måttsättningar. Därefter ska modellerna konverteras med hjälp av IFC-

formatet till olika plattformar för att simulera de informationsutbyten som 

sker i ett byggprojekt. rvt-, dwg- och ifc-filerna kommer att öppnas i 

Navisworks för att studeras. Ett objekt från http://www.bimobject.com/en 

kommer att hämtas och testas för utvärdering. 
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De konverteringar som har gjorts är rvt till dwg via ifc och tillbaka samma 

väg. Filen kommer testas genom överförning via USB, mail och externt 

moln, enligt Figur 12, för att se om information i objekten och/eller 

modellen förändras/tas bort. 

 

Figur 12: Konvertering- och överföringsprincip för experiment. 

4.3 Data 

4.3.1 Primärdata 

Intervjuer: 

För projekteringsdelen har AEC intervjuats, för produktionsdelen har NCC 

intervjuays och för förvaltningsdelen har Region Östergötland intervjuats. 

Ett kortare telefonsamtal genomfördes med konsulten Jan-Olof Edgar som 

övergriper samtliga tre byggnadsskeden. 

4.3.2 Sekundärdata 

Artiklar och rapporter med anknytning till aktuellt område hämtades via 

Linnéuniversitetets portal för forskningsartiklar. Facklitteratur lånades ifrån 

Linnéuniversitetets bibliotek. Utöver användes relevanta webbsidor för 

ytterligare faktasökning. 

4.4 Urval, validitet och reabilitet 

Studiens intervjuer baserades på ett urval av representanter ur byggsektorn, 

varav alla tre representanter är personer med lång erfarenhet av att arbeta 

med BIM-objekt inom sina respektive fält – projektering, produktion och 

förvaltning. 
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Resultaten påvisade den eventuella skillnad som finns gällande krav och 

kvalitetssäkring inom projektering, produktion samt förvaltning. Arbetets 

reabilitet är hög då en upprepning av intervjuer och experiment av högsta 

sannolikhet genererar liknande resultat. 
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5. Genomförande 

5.1 Intervjuer 

För att få dagsfärsk information intervjuades olika personer ur 

byggprocessen som aktivt arbetar med BIM dagligen inom projektering, 

produktion och förvaltning. Målet var ursprungligen att genomföra samtliga 

intervjuer muntligt på plats för att skapa möjlighet för eventuella följdfrågor 

och därmed öka kvaliteten på intervjun. Endast AEC intervjuades muntligt 

på plats medan övriga intervjupersoner var av olika anledningar inte 

tillgängliga för detta och intervjuades därför via mejl eller telefon. 

5.2 Experiment 

5.2.1 Bakgrund & syfte 

Inom BIM-arbete förekommer det ofta konverteringar mellan olika program 

eftersom projektörer inte använder en enda standardiserad programvara. 

Detta kräver att information ska kunna läsas mellan de olika projektörerna 

under arbetets gång för att det ska vara möjligt med samarbete över 

programgränserna. För att möjliggöra detta finns det konverteringsformat, 

t.ex. IFC som BIM-modellen exporteras till. Därefter kan modellen 

importeras till nästa program. Det finns dock komplikationer, all information 

förs inte över med hjälp av IFC. Ett program överlämnar bara den 

information i mallen som programmet själv klarar av att läsa. Nästa program 

hämtar endast den information som det själv kan tolka, vilket kan medföra 

informationsförlust. Syftet med experimenten är att ta reda på hur mycket 

information som går förlorad vid överföring med hjälp av konvertering via 

IFC och om typ av överföringsmedie har någon inverkan. Experimenten ska 

även undersöka hur information i ett objekt presenteras i olika BIM-

program, dels med originalfil och dels efter att konvertering till annat format 

har skett. Slutligen ska även undersökning av hur BIM-visningsprogram 

återger information i de olika formaten.  

5.2.2 Materiel 

 två datorer 

 Revit 2016 

 AutoCAD Architecture 2016 

 Navisworks 2016 
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 objekt från http://www.bimobjects.com/en  

 USB-minne. 

5.2.3 Genomförande 

En husmodell byggs upp i Revit enligt följande parametrar: 

 ytterväggar Tjocklek: 300 mm 

   Yttermått: 6000 x 6000 mm  

 innerväggar Typ 1: 120 mm 

   Typ 2: 95 mm 

 grund Betongplatta 300 mm 

 fönster 1 st 10 x 10 M 

   1 st 8 x 12 M 

   1 st 6 x 6 M 

 dörrar  1 st D7 

   1 st D8 

   1 st D15 

 takhöjd  2100 mm 

 tak  Yttertak 

   4 st vindskivor 

   2 st hängrännor. 

Vid byggnadens alla sidor placeras en vägg med ett avstånd på 12000 mm, 

enligt Figur 13c, för att skapa en enklare koordinatbestämning av huset. I 

huset finns en toalett, ett bord, en säng och en stol enligt Figur 13d. 

Innerväggarna delar huset i tre separata delar, se Figur 13b. En helhetsbild i 

3D-vy ges i Figur 13a. Denna grundmall används i experiment 1. I 

experiment 2 tas taket bort på grund av att AutoCAD Architecture inte kan 

importera tak ifrån IFC-formatet. Endast ett test utförs i experiment 2 och 3 

då experiment 1 är tillräckligt för att påvisa om kvaliteten är beroende av typ 

av överföringsmedie. 
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a) b) 

 

c) d) 

Figur 13: Huset som användes i experimenten, där a) visar3D-vy med tak, b) visar 3D-vy utan tak, c) 

visar 3D-vy utan tak med provisoriskt koorinatsystem och d) visar planvy. 
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I experiment 3 används en annan modell, se Figur 14, än den som används 

vid experiment 1 och 2. Modellen byggs upp i Revit enligt följande 

parametrar: 

 yttervägg Tjocklek: 300 mm 

 glasytterdörr 1 st D20.* 

 

Figur 14: Modell skapad i Revit 2016. 

Glasytterdörren i modellen till experiment 3 hämtas ifrån 

http://www.bimobject.com/en. Efter exportering från rvt till dwg via ifc 

öppnas samtliga tre filer i Navisworks och studeras. 

5.2.4 Experiment 1 

5.2.4.1 Deltest 1 

 exportera rvt till ifc 

 importera ifc till rvt 

 studera rvt i Revit. 

5.2.4.2 Deltest 2 

 exportera rvt till ifc 

 ladda över ifc på USB-minne 

 överför över ifc till en annan dator 
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 importera ifc till rvt 

 studera rvt i Revit. 

5.2.4.3 Deltest 3 

 exportera rvt till ifc 

 skicka ifc via mail 

 överför över ifc till en annan dator 

 importera ifc till rvt 

 studera rvt i Revit. 

5.2.4.4 Deltest 4 

 exportera rvt till ifc 

 ladda upp ifc på ett externt moln 

 överför ifc till en annan dator 

 importera ifc till rvt 

 studera rvt i Revit. 

5.2.5 Experiment 2 

 exportera rvt till ifc 

 importera ifc till dwg 

 studera dwg i AutoCAD 

 exportera dwg till ifc 

 importera ifc till rvt 

 studera rvt 

 studera rvt i Navisworks. 

  



 

 

40 

Aldén, Pålsson & Robertson 

5.2.6 Experiment 3 

 exportera rvt till ifc 

 importera ifc till dwg 

 studera dwg i AutoCAD 

 studera rvt, dwg och ifc i Navisworks. 
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6 Resultat 

6.1 Objektsbeskrivning 

Genom objektsbeskrivningen har en fördjupad kunskap om BIM-objekt och 

tillhörande områden uppnåtts. BIM-objekt består av grafisk information som 

representerar objektet visuellt. Utöver den grafiska informationen är även 

olika egenskaper och attribut knutna till objektet som beskriver icke-visuell 

information. BIM-objekt hanteras i alla delar av byggprocessen i olika grad 

och av olika dicipliner. De olika diciplinerna använder olika programvaror, 

därför är behovet av ett neutralt filformat stort. Det mest utbredda filformatet 

inom byggbranschen är IFC, vilket är utvecklat av International Alliance of 

Interoperability (IAI). IFC-formatet är delvis på grund av avsaknaden av 

standarder inte tillräckligt utvecklat för att tillgodose de behov som finns.  

I dagsläget finns ingen officiell gemensam standard för BIM-objekt gällande 

krav och kvalitetssäkring. Däremot har olika organisationer skapat egna 

standarder, t.ex. det amerikanska National BIM Standard (NBIMS) och det 

brittiska National BIM Library (NBS), för krav på BIM-objekt. 

Kvalitetssäkringen är vital vid skapandet av BIM-objekt och ser olika ut på 

olika platser. Strategierna skiljer sig åt, dock finns det en gemensam 

inofficiell tanke bakom tillvägagångssättet. Vissa företag använder sig av 

programvaror som scannar av modellerna efter felaktigheter. Hur det 

fungerar skiljer sig åt i de olika programvarorna. 

I Sverige används klassifikationssystemet BSAB, den aktuella standarden 

heter BSAB 96 och är ett viktigt hjälpmedel vid krav och kvalitetssäkring av 

BIM-objekt. En ny standard är under utveckling, BSAB 2.0, och kommer att 

lanseras under hösten 2016. Implementering av denna förväntas bli en stor 

milstolpe inom byggbranschen då den breddar användningsområdet inom 

huvudsakligen infrastruktur.  

6.2 Intervjuer 

6.2.1 Projektering 

AEC agerar huvudsakligen som expertkompetens i olika 

projekteringsskeden och använder sig främst av filformaten rvt, rfa, dwg, ifc 

och nwc. En leverans från projektering till produktion innefattar ritningar, 

modellfiler och listor (t.ex. produktlistor). En leverans till förvaltning ser 

likvärdig ut där en modellfil levereras som förvaltningen kan navigera i och 

knyta dokumentation till med hjälp av exempelvis programvaran 

Navisworks. Innan leverans sker överenskommelse om vilka filformat och 

filversioner som ska användas.  
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Ett krav som AEC ställer på sina BIM-objekt är att minimera mängden 

geometrisk information knutna till dem för att få en lätthanterlig och 

välfungerande BIM-modell. 

Kvalitetssäkring i projekteringsskedet sker på olika sätt beroende på 

beställaren. Om arbetet sker ute i projekt finns granskning- och 

kvalitetsrutiner inom projektgruppen. Beställninguppdrag som genomförs på 

kontoret inleds med en avstämning där överenskommelse sker om vad en 

leverans ska innehålla gällande mängd, tid, nivå, kvalitet och detaljrikedom. 

Projektgruppen granskar varandras arbeten innan leveransen sker. 

AEC anser att det finns betydligt fler fördelar än nackdelar med BIM. En 

stor fördel är att kollision kan undvikas i tidigt skede och därmed förhindra 

kostsamma merarbeten i produktionen. Information är även lätt att komma åt 

och uppdatera. Arbetet i ett projekt blir mer överskådligt och förenklar 

samordning. Den största nackdelen med BIM är den mänskliga faktorn, dvs. 

det kan bli fel vid inmatning av information. Nya tekniker och arbetsmetoder 

skapar ibland motsättningar hos personal som inte är bekväm med 

förändringar inom sitt arbetsområde. Komplikationer i projekt uppstår 

kontinuerligt, det är AEC:s roll som specialister inom BIM att lösa dessa. 

Teammöten sker varannan vecka för att tillsammans diskutera större 

problem och eventuella lösningar. 

Den viktigaste informationen för projektering i en BIM-modell är 

rumsobjekt som har flera användningsområden. Med korrekt hantering kan 

mycket information kopplas till rummen. 

6.2.2 Produktion 

Vid produktion använder sig företaget NCC främst av filformaten rvt, dwg, 

dgn, smc, nwd och ifc. En leverans från projektering till produktion är 

grundad på NCC:s egna VDC-krav som beskriver 3D-objektens 

detaljeringsgrad och den information som ska ingå i deras produktion. 

Kraven på leverans från produktion till förvaltning definieras av det företag 

eller den myndighet leveransen sker till. 

För kontroll och kvalitetssäkring inom produktion används ett visst system. 

Programvaran som främst används är Solibri Model Checker, en 

programvara utvecklad för att hitta kvalitetsbrister i modeller. Solibri hittar 

kollisioner i modellen, letar upp komponenter och material som saknas och 

kopplar samman modeller gjorda av olika tillverkare m.m. 

Fördelen med BIM inom produktion är att en 3D-modell kan inkludera all 

information som behövs i ett projekt. Med hjälp av modellen kan 

information om typer, mängder och ljudklass m.m. tas ut vilket möjliggör 

kalkyl och analys. Arbetet med BIM blir mer förutsägbart och minskar 

därmed behovet av samordning samt risken för driftstörningar i 
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produktionen. Nackdelarna skiljer sig inte mycket åt i jämförelse med de i 

projekteringen. Ovilja från personal att ta till sig ny teknik medför 

problematik. De flesta föredrar att hålla sig till sina vanliga rutiner och 

arbetsmetoder.  

Enligt NCC är den viktigaste informationen i en BIM-modell placering, 

storlek och typ. Användandet av BIM har minskat den sammanlagda 

arbetsmängden i produktionen och ökat kvaliteten. 

6.2.3 Förvaltning 

Vid förvaltning använder sig Region Östergötland främst av filformaten 

dwg, fi2XML och rvt. En leverans till förvaltning ska innefatta ADT-

modeller och installationsmodeller i 3D. Drift- och underhållsunderlag (DU) 

ska levereras tillsammans med installationslistor för inläsning till Landlords 

databas, programvaran för drift och förvaltning. Samtliga dwg-filer som 

stämplas som bygghandling ska finnas med. Modellerna används för att 

skapa preliminär förvaltningsinformation. Vid leverans förädlas information 

i modellerna oberoende av format. Det spelar alltså ingen roll vilket 

leveransformat som använts, informationen måste ändå behandlas. 

Region Östergötland ställer alltid krav på det leveransformat de behöver ha. 

Modellerna ska alltid innehålla den information som krävs för 

förvaltningsarbetet. Samma krav ställs på BIM oavsett vilka konsulter eller 

leverantörer som används. Kraven skiljer sig däremot åt beroende på när 

projektet i fråga startades. I nyare projekt finns krav på och utnyttjande av 

BIM i projektering och produktion. Om en modell saknar information har 

CAD-samordnaren krav på sig att komplettera denna data. 

Kvalitetssäkring sker genom att kontrolla att leveranskrav uppfyllts, vilket 

innebär lagerkoll och städning av dwg-filerna. Rumsbenämningar ska vara 

korrekta och det ska vara möjligt att lägga till sammankopplade ytor. 

Fördelarna med BIM inom förvaltning är ökad samordning, bättre kontroll 

och större möjligheter till analys. En objektsmodell med koppling till 

information om byggnadsdelarna underlättar arbetet i förvaltningen av en 

byggnad. En nackdel med BIM är att det krävs mycket resurser då flera 

projekt pågår samtidigt. Att få in rätt information i rätt tid och på rätt plats 

blir då komplicerat. Det är mer data att hantera och upprätthålla, därför bör 

alltid lämplig detaljeringsgrad finnas i åtanke. Ett vanligt förekommande 

problem vid exempelvis ombyggnation är att befintliga föremål saknas. 

Anledningen till detta problem är att leveransen bara innehåller information 

om den ombyggda delen, resterande byggnad utelämnas. Ett annat problem 

är att ändringar som behövs göras i förvaltningsmodellerna inte uppfyller de 

behov som projektörerna kommer ha vid eventuella ombyggnadsprojekt. 
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Region Östergötland prioriterar samarbete och utveckling av BIM-

information i förvaltningsskedet. De anser att BIM lämpar sig främst för ny- 

och tillbyggnation. Den viktigaste informationen i en BIM-modell är 

hyresytor, installationer samt deras garantitider och underhållsbehov. 

Förvaltning skiljer sig från produktion och projektering på det sättet att deras 

huvudutgifter ligger på drift, underhåll och media (värme, kyla, medicinska 

gaser osv.). 

6.3 Experiment 

6.3.1 Experiment 1 

Samtliga deltester i experiment 1 påvisade samma resultat. Fönster- och 

dörrinformation fanns kvar. Information i möbler försvann, endast geometri 

fanns kvar. Takets geometri blev otydligare, färgen förändrades och 

information saknades. Alla mått stämde och väggarna stod korrekt i 

förhållande till varandra. Väggarna som var sammankopplade med taket 

kopplades loss, dock behöll de samma utformning som tidigare. 

Vindskivorna på taket sammanslogs till ett enda objekt. Figur 15 visar 

resultatet i samtliga deltester. 

 

Figur 15: 3D-vy av importerad rvt från ifc. 
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6.3.2 Experiment 2 

Vid importering från ifc till dwg behöll alla objekt mått och 

klassificeringsinformation. AutoCAD Architecture identifierade sängen som 

en möbel, toaletten som en sanintetsinstallation och väggarna som väggar, se 

Figur 16. 

 

Figur 16: Importering till dwg från ifc. 

Vid exportering från dwg till rvt via ifc skedde ett par förändringar enligt 

Figur 17. Alla färger i modellen försvann. Möbelobjekt förlorade alla 

egenskaper som är specifika för rvt, men behöll GUID-nummer och 

egenskaper från ifc. Den visuella representationen fanns kvar. Väggarna 

behöll sin information hela vägen, dörrar och fönster kunde även 

återidentifiera sig med ursprungsobjekten. 

  

a) b) 

Figur 17: Resultat av experiment 2, där a) visar ursprunglig 3D-vy i Revit och b) visar slutlig 3D-vy i 

Revit. 
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Studering av rvt i Navisworks visade att kvaliteten var god. Information och 

visuell representation av objekten var till största del bibehållen, se Figur 18. 

Navisworks kunde utläsa ID och attribut m.m. utan några problem. 

  

a)   b) 

Figur 18: Husmodellen i Navisworks, där a) visar 3D-vy med provisoriskt koordinatsystem och b) 

visar 3D-vy utan tak. 

6.3.3 Experiment 3 

Efter konvertering från rvt till dwg via ifc var modellen visuellt oförändrad, 

se Figur 19. Det fanns en tydlig visuell skillnad mellan vägg och dörr. De 

attribut och egenskaper, utom just måtten, som i rvt-filen var knutna till 

dörren följde inte med till dwg-filen. Information som u-värde, vindresistens 

och materialinnehåll som Revit kan visa var inte tillgängliga i AutoCAD 

Architecture. 

 

Figur 19: dwg-fil efter konvertering från rvt via ifc. 
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I experimentets sista del fördes de olika filerna, ifc, rvt och dwg, in i 

Navisworks. ifc-filen hade högst kvalitet på överföringen och innehöll stora 

mängder information kring objektet. Den information som gick att hitta i 

den ursprungliga rvt-filen återgavs även när ifc-filen öppnades i Navisworks, 

enligt Figur 20. Dörrens alla egenskaper och attribut återgavs, såsom 

material, mått, vindresistens och monteringsinstruktioner. 

 

Figur 20: ifc-fil öppnad i Navisworks. 

När rvt-filen öppnades i Navisworks återgavs enbart geometri, enligt Figur 

21a, övrig information var i form av färgparametrar i programmet. Vid 

införing av dwg-filen i Navisworks, se Figur 21b, återgavs mer information 

än vad rvt-filen gjorde. Information som mått och area m.m. fanns 

tillgängligt, dock inte till samma nivå som ifc-filen. Rent visuellt återgav 

alla filerna en bra representation, den enda skillnaden som kunde ses i 

Navisworks var att ifc-filen saknade färg. 

  

a) b) 

Figur 21: Visualisering av olika format i Navisworks där a) visar rvt-fil och b) visar dwg-fil. 
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7. Analys och diskussion 

7.1 Analys 

7.1.1 Standarder 

Efter genomförda studier inom krav och kvalitetssäkring gällande BIM-

objekt kan det konstateras att även om IFC är ett brett överföringsformat så 

lämpar det sig inte för sitt ändamål fullt ut. Formatet borde enbart användas i 

konverteringssyfte kombinerat med ett klassifikationssystem för byggobjekt, 

likt det svenska systemet BSAB 96. En uppdatering av systemet, BSAB 2.0, 

är som tidigare nämnt under utveckling och är en potentiell dellösning på 

problemet. Alternativt bör IFC utvecklas specifikt mot byggobjekt och sköta 

både konvertering och klassificering då kapaciteten för detta än idag inte är 

tillräcklig. Idag har IFC bara ungefär 100 objektsklasser, BSAB har ungefär 

15000. En universal standard som innefattar alla branscher är troligtvis inte 

möjlig att skapa på grund av politiska, ekonomiska och kulturella olikheter. 

Det största problemet inom krav och kvalitetssäkring är att det saknas 

gemensamma standarder, vilket har lett till viss problematik med att besvara 

arbetets frågeställningar. Marknaden har trots avsaknad av standarder varit 

aktiv, då det finns ett flertal potentiella lösningar som t.ex. det brittiska 

systemet NBS och det amerikanska NBIMS. Båda standarderna är 

välutvecklade och i huvuddrag väldigt lika. Det sker fortfarande individuell 

standardutveckling på mindre företag som indirekt baseras på de störrre 

inofficiella standarderna. Det syns tydligt att BIM-projektörer oberoende av 

varandra delar gemensamma åsikter om hur objekt ska se ut. Grundtanken 

om hur ett BIM-objekt ska utformas är, trots avsaknaden av en officiell 

standard, näst intill identisk bland BIM-projektörer. Med detta som 

bakgrund uppkommer följande frågor: 

 Varför finns det ännu inte en officiell krav- och  

kvalitetssäkringsstandard för BIM-objekt? 

 Finns det aspekter av standardisering som är svåra att komma 

överens om? 

 Vem ska ta initiativet? 

 Vilken geografisk utbredning ska standarden ha? 
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7.1.2 Krav 

De genomförda intervjuerna indikerade att olika programvaror används i de 

olika byggskedena, men de gemensamma filformaten är dwg och rvt. 

Leveranskraven mellan de olika delarna skiljer sig åt. Projekteringens 

överlämnande innefattar ritningar, modellfiler och listor till produktionen 

som därefter tar över. Dessa leveranskrav är genomgående för 

projekteringens samtliga leveranser. Produktionen, i det här fallet NCC, har 

krav som baseras på vad förvaltaren önskar. Förvaltningen, Region 

Östergötland, har som krav att få in ADT-modeller och DU m.m. Överlag 

följer leveransmönstret samma principer som de överförda handligarna 

mellan de olika skedena, dock bygger projekteringen grunden till de BIM-

modeller som senare skall användas. I nuläget måste produktion och 

förvaltning förädla samt lägga till information i de BIM-modeller som 

tillkommer. För att återknyta till tidigare text så vore en god utveckling att 

arbeta mot en gemensam kravstandard där behovet minimeras av att 

genomföra dessa processer. Det kräver att det initiala införandet av 

information i projekteringsskedet är korrekt så att informationen kan föras 

genom hela projektets livscykel utan vidare redigering. Arbetsbelastningen 

blir i detta fall ojämnt fördelat då mycket ansvar och tidsinvestering kommer 

krävas av projekteringen. 

En viktig del av projekteringens krav på sina BIM-objekt är mängden 

information knutna till dem. Att minimera geometrisk data är viktigt för att 

kunna använda många objekt i en modell och ändå bibehålla hanterbarheten. 

Det händer ofta att objekt förenklas för att uppnå detta mål. AEC skapar sina 

egna objekt och kan därför själva enkelt justera detaljeringsgraden. 

Produktionen kräver samma sak gällande hanterbarheten i och med att 

objekten behöver kunna flyttas runt vid ändringar under byggets gång. 

Annan information som är viktig för produktionen är typ, storlek och 

placering. Ett rimligt antagade är att även förvaltningen kräver en BIM-

modell med god hanterbarhet. Utöver det läggs i förvaltningen mer fokus på 

krav gällande förvaltningsinformation, hyresytor, installationer, garantitider 

och underhållsbehov. Förvaltningens krav förändrar sig även beroende på 

projektens startpunkt.  

7.1.3 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringen sker på olika sätt i de olika skedena. Projekteringen 

arbetar främst på två sätt, antingen ute på projekt eller på kontor. Ute i 

projekt sker en kvalitetssäkring inom det specifika projektteamet. Om 

arbetet sker på kontor, exempelvis skapande av objektsbibliotek, deltar flera 

medarbetare från AEC i processen att se över mängd, tid, kvalitet, 

detaljeringsgrad och hanterbarhet i modellen. Produktionen använder 

programmet Solibri Model Checker för sina BIM-modeller. Programmet 

undersöker ett flertal punkter såsom kollision, avsaknad av material och 
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kommunikation mellan modeller från olika projektörer m.m. Solibri Model 

Checker är särskilt utvecklat för kvalitetssäkring vilket gör det till ett 

lämpligt och pålitligt verktyg att använda. Förvaltningen, i det här fallet 

Region Östergötland, skiljer sig i att de för lagerkontroll, purge och audit 

m.m. av det dwg-innehåll de erhåller. De kontrollerar även att 

rumsbenämningar är korrekta enligt förvaltningskrav. En aspekt som borde 

förbättras är att även mindre förändringar, s.k. pekprojekt, förs in i 

relationshandlingar för att förvaltningen ska kunna skötas på ett så effektivt 

sätt som möjligt. Om detta inte görs kan för förvaltningen viktig information 

gå förlorad.  

Jämförelsevis arbetar projekteringen noggrannt med skapandet av objekten 

och ser till att de fungerar korrekt medan produktionen ser över helheten i 

modellernas uppbyggnad. Slutligen korrigerar och förädlar förvaltningen 

information efter deras interna mallar och standarder. 

7.1.4 BIM-metoden 

Samtliga parter är överens om att fördelarna med BIM överväger 

nackdelarna. Information blir mer överskådlig och lättåtkomlig tack vare en 

informationsburen 3D-modell. Kontroll, planering, samordning, 

mängdavtagningar och analysmöjligheter ökar vilket leder till en god 

förutsägbarhet i byggprojekten. Denna förutsägbarhet minskar 

komplikationer och därmed den totala arbetsmängden i produktionen. 

Däremot ökar arbetsmängden i projekteringen på grund av all information 

som måste föras in i BIM-modellen. Frågan är hur mycket arbetsmängden 

minskar i produktionen jämfört med vad den ökar i projekteringen. Blir en 

byggnads sammanlagda projektering- och produktionstid mer eller mindre 

med BIM? Om den sammanlagda tiden ökar måste en bedömning göras 

huruvida resterande fördelar väger upp för detta.  

I stora projekt finns en tendens att mängden geometrisk information blir 

ohanterlig på grund av exempelvis ett stort och grafiskt väldefinierat 

sprinklersystem i en byggnad. I det här fallet räcker det med en enkel 

cylinderform för visuell representation av en sprinkler. Viktiga frågor att 

besvara är vilken detaljeringsgrad som är nödvändig och vilken data som ska 

uppdateras i efterhand. 

Den största gemensamma nämnaren gällande nackdelar med arbete inom 

BIM är den mänskliga faktorn. Även om mycket av arbetet sker med hjälp 

av modern teknik så är resultatet i slutändan beroende av den brukande 

personalens kompetens, därför är en kvalitativ utbildning av största vikt. 

Motsättningar uppstod när CAD ersattes av BIM på grund av de 

förändningar det innebar. En introduktion av något som innebär förändring 

möter ofta motstånd inledningsvis. Gamla inarbetade arbetsmetoder och 

rutiner känns mer bekvämt och det kan därför finnas en ovilja att förändra 

dem för att lämna utrymme åt ny teknik. När dagens projektörer utbildas 
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innefattar det att BIM lärs ut redan från början, vilket gör att de slipper 

genomgå en stor omställning. Förhoppningsvis kommer detta leda till 

minskade komplikationer. Dock är det inte säkert att samma 

omställningsproblem inte uppstår i framtiden då nya programvaror och 

arbetsmetoder ständigt utvecklas. 

7.1.5 Experiment 

Vid det första experimentet exporterades rvt till ifc för att sedan importeras 

tillbaka till rvt. Olika överföringsmedier testades även för att kontrollera om 

det har någon inverkan. Anledningen till detta är att projektgruppen vid 

tidigare arbeten uppfattat problem med anknytning till överföringmedier då 

exempelvis objekt har förflyttat sig i modellen. I detta experimentet 

upptäcktes dock inga förändringar i modellen som skulle kunna kopplas till 

överföringsmetod. Detta kan bero på den låga informationsmängd och 

detaljeringsgrad som den använda modellen hade. Med en mer komplex 

modell hade riskerna för små förändringar sannolikt ökat. Om exempelvis en 

sjukhusmodell använts hade resultaten möjligtvis sett annorlunda ut. En av 

anledningarna och fördelarna med att använda en mindre komplex modell i 

experimentet var att eventuella fel lättare kunde upptäckas. Vid importering 

tillbaka till rvt från ifc saknades viss geometri och information från den 

ursprungliga modellen. Exportering och importering mellan samma 

programvara är inte att rekommendera, det är troligtvis inte heller något som 

sker på daglis basis. Experimentet genomfördes endast av nyfikenhet och för 

att få en utgångspunkt. 

Vid det andra experimentet exporterades rvt till dwg och importerades sedan 

tillbaka till rvt via ifc. Vid exportering från rvt till dwg skedde inga 

förändringar. Detta är en konvertering som ofta används och förväntades 

därför vara felfri. Däremot skedde flera förändringar vid importering tillbaka 

till rvt från dwg. Viktig information förlorades i objekten men den visuella 

representationen var oförändrad. Den information som Revit inte kunde läsa 

ut kunde istället Navisworks göra. Rimligtvis borde konvertering från och 

till rvt och dwg vara problemfri då detta är två av de mest använda 

filformaten inom byggbranschen. Problemet grundar sig i att ifc-formatet 

antingen tappar information eller att det helt enkelt inte klarar av att 

presentera den.  

Modellen som byggdes upp var med branschens mått mycket enkel och gav 

inte utrymme för djupare experimentering. Som tidigare nämnt hade andra 

resultat troligtvis framkommit vid experiment med verkliga projekt och mer 

komplexa 3D-modeller. De objekt som användes höll korrekt information 

kring sina egenskaper, men var ej bundna till någon leverantörsspecifik 

modell. 

Vid det tredje och sista experimentet exporterades rvt till dwg via ifc. 

Specifika leverantörsobjekt användes för att ta reda på hur det skulle 
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påverka resultatet i och med att det innebär mer informationshantering. I 

dwg-filen var den visuella grafiken oförändrad men det saknades en del 

information, likt experiment två. Användning av specifika leverantörsobjekt 

verkar inte ha haft någon större inverkan. Vid studering av samtliga format i 

Navisworks, rvt, ifc, och dwg, framgick att det visuella framställdes 

likvärdigt med de olika formaten med undantag att ifc-filen saknade färg. 

När det kommer till informationsåtergivning var ifc-filen däremot 

överlägsen. Hur kommer det sig att ifc-formatet kan återge mer information 

än det ursprungliga rvt-formatet? Det kan bero på att ifc-formatet presenterar 

information på ett sätt som läsprogram, t.ex. Navisworks, hanterar bättre än 

det sättet rvt-formatet presenterar information. 

7.2 Diskussion 

7.2.1 Metoddiskussion 

Objektsbeskrivningen har utgått ifrån vetenskapliga artiklar, rapporter, 

böcker och företags webbsidor. Samtliga använda vetenskapliga artiklar är 

peer-reviewed och antas därför vara pålitliga och relevanta. En del av 

böckerna som använts har varit något äldre, dock har detta inte påverkat 

relevansen då det finns information som inte förändrats med tiden. 

Intervjufrågor utformades i enlighet med arbetets syfte och mål. De utvalda 

intervjuobjekten är personer med spetskompetens inom de aktuella 

områdena och svaren antas därför vara relevanta och korrekta. Grundtanken 

var att genomföra muntliga intervjuer med samtliga parter, detta var ej 

möjligt av olika anledningar. Endast en muntlig intervju genomfördes, 

resterande skedde via mejl. Nackdelarna med mejlintervjuer är att det inte 

ger lika detaljerade svar, det finns inte utrymme för följdfrågor och det 

skapar rum för missförstånd. Från början var Locum bokat för muntlig 

intervju, på grund av tidsbrist kunde varken muntlig intervju eller 

mejlintervju genomföras och Locum ersattes därför av Region Östergötland. 

En möjlighet för förbättring av intervjuresultaten kan vara att göra flera 

intervjuer för varje steg och därefter jämföra svar. På så sätt kan ett mer 

trovärdigt resultat uppnås. Problematiken med flera intervjuer är 

tidsaspekten. Förberedelse, genomförande och sammanställning av 

intervjuer är tidskrävande för alla involverade parter. 

De genomförda experimentens omfattning och detaljeringsnivå hölls på en 

relativt låg nivå av olika anledningar. För det första ska experimenten vara 

enkla att rekonstruera och genomföra, för det andra ska resultaten bli mer 

tolkningsvänliga. På så sätt kan en icke insatt läsare följa experimentens 

gång. En mer komplicerad modell hade påverkat resultatet både positivt och 

negativt. Dels hade mer komplicerad information behövts tolkas och 

kontrolleras, dels hade den mänskliga faktorn påverkat mer än tidigare. En 

av de positiva aspekterna är att simuleringen av experimenten blir mer 
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verklighetstrogna samt testar kapaciteten hos programvaror och format, 

vilket ger ett resultat med högre validitet. I ett mer verklighetstroget 

experiment måste mer lätthanterliga objekt väljas, till skillnad från de objekt 

som valdes i de utförda experimenten. Objekten som hämtades ifrån 

BIMobject® är inte alltid kvalitetssäkrade utifrån ett arbetsperspektiv och 

var därför mer svårhanterliga för programvarorna. 

7.2.2 Resultatdiskussion 

Utbudet av liknande studier har varit bristfälligt och har därför begränsat 

möjligheterna att jämföra resultat. Tyngden bakom studien är med anledning 

av detta inte så stor som den hade kunnat vara, men förhoppningsvis leder 

den till att framtida studier inom ämnet genomförs då behovet av det är stort. 

Resultaten av experimenten skapade en del frågeställningar som inte kunde 

besvaras på grund av arbetets avgränsningar. Vilka informationsförluster 

kunde skett om andra programvaror varit tillgängliga? En konverting mellan 

andra BIM-program hade förmodligen inneburit att en del information 

behövts återuppbyggas, även om den visuella informationen finns kvar 

mellan konverteringarna. Hade resultatet blivit annorlunda om fler 

programvaror varit tillgängliga? 

Den viktigaste informationen att hålla reda på i 3D-modellen skiljer sig åt i 

de olika byggskedena. Ett möjligt problem med detta är att det i 

projekteringen läggs större vikt på information som är viktig för just 

projekteringen och att information som är viktig för produktion och 

förvaltning därför inte prioriteras lika högt. 

Den uppenbara och möjligen svåruppnådda lösningen är att även inom 

kvalitetssäkring skapa en gemensam standard. På detta sätt behöver endast 

en genomförlig kvalitetssäkring ske, lämpligen vid projekteringsskedet då 

BIM-objektet skapas. Dock krävs givetvis fortfarande någon form av 

uppföljning vid varje överlämnande. Än en gång leder denna lösning till att 

projekteringen får en orimligt stor del av arbetsbelastningen vilket också 

kräver att projekteringen kan förhandla till sig mer tid och pengar för det 

utökade ansvaret. Detta hade kunnat lösas genom att samtliga parter har ett 

nära samarbete vid första kvalitetssäkringen för att se till att alla krav 

definieras och uppfylls från början. AEC nämner i intervjun att de anser att 

en tidig kravspecifikation från beställare och förvaltare hade underlättat 

arbetet, vilket är ett steg i rätt riktning. 

Eftersom projekt förvaltas över en längre tidsperiod utvecklas kraven 

kontinuerligt. De nyare kraven appliceras inte på pågående projekt. Fördelen 

med detta är att kraven systematiskt utvecklas över tiden. Det blir dock 

problematiskt att hålla isär kravställningarna som finns för de olika 

projekten. En lösning kan vara att uppdatera kravställningarna efter ett 

bestämt tidsintervall, exempelvis efter fem eller tio år, för att reducera 
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spridningen av kravställningar i de olika projekten. Risken med detta är att 

utvecklingen av krav delvis kan hämmas. Ett långsiktigt mål bör vara att en 

slutgiltlig officiell standard upprättas som endast kompletteras sparsamt. 

Detta skulle innebära att alla projekt uppfyller samma krav och att 

kompletteringar i standarden endast skulle innebära mindre förändringar i 

projekten. 

Det finns många frågetecken som måste utredas innan en komplett och 

fungerande standard kan implementeras. Som det ser ut just nu kommer 

detta ta ett tag. Det fanns en tydlig skillnad i utförlighet och kvalitet mellan 

de olika intervjusvaren. Detta har medfört ökade svårigheter att diskutera 

och analysera vissa frågeställningar i rapporten. Det optimala 

tillvägagångssättet hade varit att få muntliga kompletteringar på de delar 

som varit oklara. 
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8. Slutsatser 

I dagsläget finns ingen officiell vedertagen standard för krav och 

kvalitetssäkring gällande BIM-objekt. Majoriteten av företag använder sig 

av egna framtagna former av krav och kvalitetssäkring. På marknaden sker 

kontinuerlig utveckling och det finns idag prototyper, exempelvis NBS och 

NBIMS, som avser att i framtiden bli officiella standarder. För att skapa ett 

effektivare samarbete mellan olika aktörer i byggbranschen krävs ett 

välutvecklat neutralt filformat. Idag används det neutrala filformatet IFC, 

som förvisso ständigt utvecklas, men på lång sikt behövs ett format som är 

bättre anpassat för de programvaror som används. Frågan är om IFC kan 

utvecklas tillräckligt eller om ett annat format behövs arbetas fram.  

Projektering och produktion prioriterar främst hanterbarhet av objekt och har 

därför vissa riktlinjer gällande geometrisk informationsmängd, placering och 

typ av objekt när det kommer till krav av BIM-objekt. Förvaltning inriktar 

sig av naturliga skäl mer mot drift- och underhållskrav. Kvalitetssäkring i 

projektering sker inom projektgruppen, produktion tar hjälp av 

programvaror och förvaltning arbetar med förädling av information i 

modellerna. 

Överlag bör det främsta kravet för ett BIM-objekt vara att dess geometriska 

data är hanterbar. Att inte kunna arbeta med objekt på grund av att de är för 

tungkörda förhindrar alla former av applicerbarhet av skapade objekt i 

projekt. Vidare bör specifika krav från produktion och förvaltning 

överlämnas till projektering innan skapandet av BIM-objekt påbörjas. 

För att kunna ta nästa steg i utvecklingen av BIM måste en krav- och 

kvalitetssäkringsstandard utarbetas och accepteras som officiell. Först då 

kan byggprocessen utnyttja mer av den potential som BIM faktiskt har. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning kring det aktuella ämnet föreslår projektgruppen att de 

större standarder som finns idag, NBS och NBIMS, undersöks och jämförs 

avseende de likheter samt skillnader som finns. Jämförelser bör även 

genomföras med de mindre standarder som utvecklats på företag för att se 

hur de skiljer sig mot större organiserad standardisering. 

Ett andra alternativ är att undersöka hur stora andelar tid respektive kostnad 

som krävs av projektering vid förflyttning av all informationsinföring till 

början av projekten. Som tidigare nämnt vore det idealt att föra in all 

nödvändig information i projekteringsskedet. Hur mycket resurser kommer 

att krävas och vilka incitament finns till denna utveckling? 

Ett tredje alternativ är att utveckla originalstudien med hjälp av mer 

underlagsmaterial, fler intervjuer med företag från varje diciplin och 
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experiment med högre komplexitet. På så sätt kan ett mer pålitligt 

slutresultat uppnås. 
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BILAGA 1: Intervju AEC (muntlig) 

J: Joakim Ohlsson 

M: Magnus Gustafsson 

Vilken roll har du i er verksamhet? 

M: Jag är ansvarig för AEC i Stockholm.  

J: Jag är konsult på AEC inom CAD och BIM. Det jag gör i verksamheten 

är att vara ute väldigt mycket i kundprojekten, och stöttar med BIM-frågor 

och BIM-lösningar. Det kan vara allt ifrån stöttning i projektering till att ta 

fram kodningar och BIM-leveranser till beställaren och förvaltaren. Av en 

slump har det främst blivit vårdprojekt, såsom sjukhus de senaste 6-7 åren. 

Jag håller även lite kurser. Lite av varje, jag sitter ute mycket i projekten. 

Var införandet av BIM en jobbig/smidig omställning? 

J: Det var lite trögt i starten. Det fanns inte så mycket svenskanpassning 

osv, det togs fram under projektens gång. I Europa Sverige väldigt sent in på 

Revitplatformen. Införandet gick ganska bra, man märkte ganska stor 

skillnad på kunder och projekt som inte ville använda BIM och de som ville 

det. Det fanns en stor differentiering. 

Vad är den övergripande uppfattningen om BIM inom företaget? Finns 

det några motsättningar? 

J: Ja, det finns alltid någon som känner att det inte är något för dem och vill 

därför hålla sig till det gamla. Det är en pedagogisk utmaning att få med 

dem. 

M: Det finns två delar i det hela, dels är vi återförsäljare av tjänster inom 

CAD och BIM. Internt hos oss drivs det väldigt mycket av konsulternas 

egna intressen. De brinner för det här. 

Vilka programvaror använder företaget sig mest av? 

J: Revit, AutoCad och Navisworks. I de projekt jag är involverad i kretsar 

mycket kring Revit. De andra programvarorna mer eller mindre bistår Revit. 

Var hämtar ni era BIM-objekt ifrån? 

J: Vi tillverkar dem själva. Ett av de uppdragen vi åtar oss är att tillverka 

objektsbibliotek för möbelproducenter, prefabindustrier, småhusindustrier. 

Det de behöver får vi väldigt ofta beställningsuppdrag på att göra. Det är allt 

ifrån t.ex. möbeltillverkare som vill ha det väldigt detaljrikt för att det skall 

se ut som deras stol. 
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Följer ni någon typ av standard eller mall när ni tillverkar BIM-objekt? 

J: Vi är väldigt noga med att få ner filstorlekarna. Vi är ofta involverade i 

stora projekt och finns det då 2000 rum som ska möbleras så blir det en 

väldig skillnad.  

Vilka filformat använder företaget sig mest av? 

J: Revits format rvt och rfa, sen är det dwg, ifc, nwc alltså Navisworks. 

Framförallt Revit-format och AutoCad-format.  

Hur delas informationen mellan olika aktörer i ett projekt?  

J: Väldigt ofta är det dwg, både 2D och 3D som framförallt installatörerna 

vill ha. De kan inte hantera ifc in i sina program så bra. Det har lite med att 

göra att installatörerna är lite sena in på Revit-plattformen. De jobbar väldigt 

gärna med AutoCAD-plattformen och MagiCAD. Där finns det ibland vissa 

begränsningar. Generellt är utbytesformatet dwg, samordning och 

granskning sker oftast i nwc. och ifc. 

Vad innefattar en leverans från projektering till produktion? 

J: Det innefattar dels handlingar, ritningar och listor t ex produktlistor. Så 

det är ritningar modellfiler och listor. 

Levererar ni något direkt till förvaltning? I så fall vad? 

J: Ja, det är samma sak i förvaltning. De vill ha någon form av modellfil att 

använda och orientera sig i samt att kunna knyta dokumentation till. 

Fastighetsförvaltning navigerar runt i 3D-modellen i Navisworks. 

Hur ser samarbetet ut med de som har produktion och förvaltning? 

Ställs krav på er? 

J: Jag tror att det generella är att man kommer överens om filformat och 

filversioner. Sedan är det upp till varje konsult eller aktör att kunna leverera 

det filformatet.  

Har företaget något specifikt mål med BIM-projektering? 

M: Vi som BIM-konsulter har som mål att vara bäst på marknaden, leda 

utvecklingen och våra kunder. Även hjälpa till att utveckla digitala 

processer. 
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Vilken information i BIM-modellen är viktigast att ha koll på i 

projekteringen? 

J: Jag skulle nog säga att de objekten som är mest centrala i det hela är 

rumsobjekten, de kan vi använda till så väldigt mycket. Får vi in rumsobjekt 

och håller kontroll över dem med en numrering så kan väldigt mycket 

information utbytas i rummen.  

Samarbetar ni med någon som inte använder sig av BIM? Hur fungerar 

det? 

J: Ja det kan man säga, men vi försöker få med så många som möjligt på 

tåget. Ibland måste man förhålla sig till tidigare projekt dvs. gamla 

relationshandlingar. 

Vilken typ av projekt lämpar sig BIM-projektering bäst för (stora, små, 

ny-, till-, eller ombyggnad)? 

J: Det är svårt att säga men har du större skala på projekten så har du större 

vinster. 

Har ni några förslag på BIM-krav som skulle kunna 

förbättra/effektivisera arbetet inom projektering? 

J: Det är väl att bli bättre på att från början få en kravspecifikation från 

beställaren att förhålla sig till. Det är där det börjar hända lite grejer nu att 

beställaren och förvaltaren går ut med en kravspecifikation. Tidigare har det 

varit tvärtom att projektörerna har varit lite mer på banan. 

Hur pålitlig är informationen i BIM-modellerna gällande t.e.x. 

mängdavtagning, kalkyler, energianalyser? 

J: Å ena sidan skulle jag svara att den är 100 %. I stora projekt är de väldigt 

duktiga på att upptäcka om det t ex saknas en tvålpump i ett av 8000 rum. 

De kan väldigt lätt fånga upp det i och med att de kan granska ritningar, 3D-

modell och databaslistor. Å andra sidan är jag inte helt insatt i hur noggrann 

analysprogrammen är. Jag skulle tro att de analyser man kör av en byggnad 

är väl inom det toleransspannet.  

Vilka fördelar finns det med att ha byggnadsinformation i en 3D-

modell? 

J: Det är väldigt lätt att komma åt och uppdatera den.  

Gör ni någon form av uppföljning på färdig byggnad för att se hur de 

förhåller sig till BIM-modellerna? 

J: Ja, men jag kan inte det exakta tidsspannet.  
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Vem äger BIM-modellerna? 

J: Beställaren. 

Vad gör ni för att kostnadseffektivisera produktionen? 

M: Kalkylering kan man väl säga blir betydligt enklare. Mängdning skulle 

man kunna förbättra avsevärt. 

J: Jag har också varit med om att en beställare har bett om att få två 

alternativa lösningar jämförda. Just för att kunna se hur mycket 

materialbesparingar de kan göra. Vad de skall ha för golvmaterial.  

Vad gör ni för att minska underhållskostnaderna i förvaltningen? 

J: Det är mer krav på projekteringen på vad de skall välja för typ av objekt 

t.ex. fast inredning i pentryn för att underlätta rengöringen. Om skåpen skall 

gå hela vägen upp till taket eller ha en lutning för att undvika att damm ska 

samlas.  

Finns det information i BIM-modeller som är av stor vikt för er men ej 

för produktion/förvaltning? Vice versa? 

J: Jag kommer inte på vad det skulle kunna vara. 

Är det vanligt förekommande att information saknas i BIM-

modellerna? I så fall, är det en viss typ av information som brukar 

saknas? 

J: Nej. Däremot händer det att de kommer på under projekteringens gång att 

de vill ha någonting, för att kunna hantera informationen, t.ex. mått och 

parametrar.  

Upplever ni att olika projekts budgetar har begränsat er att tillföra 

information i BIM-modellerna? 

J: På sätt och vis tidsaspekten. Det händer att man får besked att något inte 

ska göras på grund av en tajt budget i just det skedet.  

Om en förvaltare vill göra en ombyggnad/tillbyggnad av en byggnad 

som saknar BIM-modell, hur går ni då tillväga? 

J: Det är ett av de uppdragen vi får här. Jag har nyligen levererat två stycken 

gamla sjukhusmodeller som de nu skall göras om, Thoraxkliniken och 

Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna. Vi var ett par stycken som har 

modellerat om. Vi har haft 2D-dwg för varje våningsplan och någon enstaka 

fasadritning. Sen har vi gått efter BIM-maps och Google street view och 

även tagit detaljfoton. 
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Har ni någon BIM-samordnare?  

J: Jag och några av mina kollegor hyrs ut på uppdrag att vara BIM-

samordnare. AEC hyr ut oss som konsulter till antingen projekterande 

företag eller så anlitas vi av beställaren och byggherren. 

Gör ni någon kvalitetssäkring på era BIM-objekt/modeller? I så fall 

hur? 

J: Ja, fast det beror på vem beställaren är av BIM-objekten. Sitter jag ute i 

ett projekt och bygger objektsbibliotek för ett sjukhusprojekt i Revit så har 

vi gransknings- och kvalitetsrutiner inom teamet. Sitter vi här på kontoret 

och gör rena beställningsuppdrag att göra objektsbibliotek åt t.ex. en 

tillverkare så börjar vi alltid med en avstämning och kommer överens om 

vad vi ska leverera. Alltså mängd, tid, nivå, kvalitet och detaljrikedom. Då 

granskar vi alltid varandras jobb innan leverans sker. 

Vem tjänar mest respektive minst med BIM-projekteringen? 

J: Det är svårt att avgöra. 

Hur har byggprocessen förändrats i och med BIM? 

J: Jag är inte ute på byggen så ofta, men det absolut tror är att de har bättre 

koll på logistiken dvs. leveranser. Vi hjälper även till att etablera 

byggplatser, att göra själva etableringsplanerna, där vi planerar logistik, 

arbetsbodar, infarter och trafik. Byggplatsetablering är en projektering i sig. 

Jag tror absolut att det har skett skillnader hela vägen ut. Idag används 

digitala plattor på bygget istället för pappersritningar. 

Hur mycket används pappersritningar idag?  

J: Det används både pappersritningar och digitala plattor. Det är väldigt 

olika men jag personligen använder inte pappersritningar.  

Hur sker samarbetet med underentreprenörer? Skickar ni över BIM-

modellerna när ni är helt färdiga med ert arbete eller sker det 

kontinuerligt? 

J: Det är nog olika, jag sitter inte på den delen av projekten.  

Hur säkrar ni upp ert arbete? (backup-filer osv.) 

J: Backup-filer är jätteviktiga, det är inte helt ovanligt att man behöver gå 

tillbaka för att titta hur det såg ut. Det kan ha försvunnit information eller 

någon måste gå tillbaka för att ta reda på när ett beslut togs. Jag skulle säga 

att i de flesta projekten av hyfsat stor karaktär sker en extra backup varje 

vecka förutom det som förmodligen ingår i backup-systemet. Man sparar 

undan filer för att kunna backa i tiden och se vad som hänt. 
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Hur utförs kollisionskontroller? 

J: Ja, vi har samgranskningsmöten och även intern granskning där 

modellerna kopplas ihop och granskas så att inget kolliderar. 

Hur mycket tidigare upptäcks kollisioner nu jämfört med vid 2D-

projektering? 

J: Jag var inte med i samordningen i 2D-tiden. Men jag kan gissa att det är 

väldigt mycket lättare idag.  

Hur gör ni för att hålla er uppdaterade inom BIM i och med att det 

ständigt utvecklas? Går personalen på utbildningar?  

J: Vi är med och utvecklar både metodiken och verktygen, det är en del av 

vår roll som projektörer. Nästan all utveckling sker på grund av att det finns 

ett behov. Vi uppfinner ingenting som inte behövs. 

Har er datorprestanda någon gång varit otillräcklig? 

J: Ja, det kan hända även idag. Projekten växer naturligtvis. Det kan också 

vara att prestandan inte utnyttjas på bästa sätt. Man behöver inte ha uppe 

hela projektet samtidigt hela tiden. Man kan dela in projektet i delar så man 

lätt kan ta fram det man jobbar med för stunden. Men det är alltid 

välkommet med nyare och snabbare datorer. 

Hur ofta krävs interna möten för att diskutera eventuella lösningar, 

problem och svårigheter? 

J: Eftersom jag och mina kollegor ofta sitter utspridda i olika projekt så 

kommunicerar vi via mail, telefon och via Lync. Varannan vecka har vi 

teammöten, där vi antingen åker in till kontoren eller så kopplar man upp sig 

där man är. På dessa möten tar vi upp lite större frågor. 

Är/blev ni tvingade att använda BIM för att vara konkurrenskraftiga? 

J: Nej, det var nog både och, vi ville ju själva så det var vi som drev på. Jag 

har svårt att se att man skulle kunna vara konkurrenskraftig utan BIM, i alla 

fall i större projekt där man måste samarbeta mycket. 

Hur ofta uppstår större problem? Vilken typ av problem är vanligast? 

J: Varje dag höll jag på att säga, det är vårt jobb att bli inkallade när det blir 

problem. Man skall inte jobba konsult och specialist inom t.ex. BIM om man 

inte gillar att lösa problem.  

  



 

 

Bilaga 1: sid7: (7) 

Aldén, Pålsson & Robertsson 

Har ni upplevt att det blivit mer/mindre ÄTA-arbeten med BIM? 

J: Det är svårt att säga, jag har inte varit involverad i projektering innan 

BIM. 

Vad är den största fördelen respektive nackdelen med BIM? 

J: Det finns alltid några som känner att det inte är deras sak och inte vill lära 

sig det nya paradigmskiftet som det faktiskt var från CAD till 

informationsburen 3D-modell. Annars ser jag bara fördelar. 

Finns det något viktigt angående BIM att tillägga som vi inte har tagit 

upp? 

J: Nej, inte vad jag kan komma på.



 

 

Bilaga 2: sid1: (5) 

Aldén, Pålsson & Robertsson 

BILAGA 2: Intervju NCC (mejl)  

Marcus Bergljung 

Vilken roll har du i er verksamhet? 

Head of VDC NCC Infrastructure. Utvecklar och ansvarar för VDC och 

BIM i affärsområdet. 

Var införandet av BIM en jobbig/smidig omställning? 

Införandet går sakta men säkert. Det är inte klart och det kommer ta tid för 

det är stora omställningar. Vi har idagsläget en bred implementering. Olika 

enheter har olika mognad i införandet. 

Vilka programvaror använder företaget sig mest av? 

Solibri Model Checker, Navisworks, SimpleBIM, Tekla och Revit är bara 

några av många mjukvaror som används om ni relaterar till programvaror 

som jobbar med 3D-modeller.  

Vilka filformat använder företaget sig mest av? 

ifc, dwg, dgn, smc, nwd etc. 

Vad är den övergripande uppfattningen om BIM inom företaget? Finns 

det några motsättningar? 

I ett stort företag har alla åsikter för många olika saker. Så även för BIM. 

Men helheten visar på ett starkt stöd för VDC både från ledande befattningar 

och övriga roller. 

Vilken är den största fördelen med att arbeta i BIM? 

Förutsägbarhet. 

Hur delas informationen mellan olika aktörer i ett projekt? 

Fördelar/nackdelar? 

Främst i dokumenthanteringstjänster. Strukturerat och bra men nackdelen är 

att det är fil- och dokumentbaserat. 

  



 

 

Bilaga 2: sid2: (5) 
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Vad innefattar en leverans från projektering till produktion? Från 

produktion till förvaltning? Vad har ni för krav/standarder? Krävs 

konvertering av BIM-modellerna? 

Vi har egna VDC-krav som beskriver detaljeringen av 3D-objekten samt den 

information som skall ingå för vår produktion. När det kommer till 

förvaltning så är det en fråga om vad förvaltaren kräver. Deras krav arbetas 

in under projektets gång. 

Vilken information i BIM-modellen är viktigast att ha koll på i 

produktionen? 

All information är ju viktig om den skall finnas. Men man kan säga att 

placering, storlek och typ är väldigt viktigt. 

Samarbetar ni med någon som inte använder sig av BIM? Är det 

många? Hur fungerar det? 

Det händer när man inte valt att jobba med BIM eller om en kund har 

projekterat utan BIM. Det pågår kontinuerligt då vi inte kan styra vissa 

projekt. Man jobbar i traditionellt 2D-arbetsflöde. 

Vilken typ av projekt lämpar sig BIM-användning bäst för (stora, små, 

ny-, till-, eller ombyggnad)? 

Alla. 

Har ni några förslag på BIM-krav som skulle kunna 

förbättra/effektivisera arbetet inom produktion? 

Kravet att man modellerar rätt sak på rätt plats i rätt storlek med rätt typ och 

information. 

Vad tycker ni borde utvecklas inom BIM generellt för att öka 

lönsamheten? 

Processer och mätetal. 

Hur pålitlig är informationen i BIM-modellerna? 

Beror på den som lägger in den. Vi har system för att kontrollera och 

kvalitetssäkra för att öka kvaliteten. 

Hur mycket av informationen i BIM-modellerna använder ni er av? 

Beror på projektet. Mängder används exempelvis mycket. 

  



 

 

Bilaga 2: sid3: (5) 

Aldén, Pålsson & Robertsson 

Hur sker samarbetet med underentreprenörer om de använder/inte 

använder BIM?  

När vi styr så använder alla BIM-modellbaserat. Då försöker man så långt 

det går att bygga digitalt först och sedan i verkligheten. Icke BIM-baserat 

innebär mer samordning och driftstörningar i produktion. 

Vilka fördelar finns det med att ha byggnadsinformation i en 3D-

modell? 

Det är informationen som gör det till en BIM-modell som man kan ta ut 

information om typer, mängder, ljudkvalitet etc. som möjliggör kalkyl och 

analys.  

Finns det information i BIM-modeller som är av stor vikt för er i 

produktionen men ej för projektering/förvaltning? Vice versa? 

Ja. 

Är det vanligt förekommande att information saknas i BIM-

modellerna? I så fall, är det en viss typ av information som brukar 

saknas? Hur går ni tillväga för att skaffa den informationen? 

Det saknas mycket information eftersom all byggnadsinformation inte ligger 

i modeller utan i andra datakällor och så kommer det vara. Det viktiga är att 

man kan koppla ihop de olika källorna. 

Gör ni någon kvalitetssäkring på era BIM-modeller? I så fall hur? 

Ja, med exempelvis Solibri Model Checker i vår samordningsprocess. 

Har BIM inneburit mer eller mindre arbete i slutändan? 

Vi har inte mätt. Det ger mer jobb i projekteringen och mindre i produktion 

samt ökad kvalitet. 

Vem tjänar mest repektive minst med BIM-användning? 

Mest: förvaltningen borde tjäna mest eftersom dem förvaltar i så många år.  

Minst: kanske betonghåltagningsfirmor etc. som gör många jobb för att man 

inte får med allt i projekteringen. 

Vem/var uppdaterar/s informationen i BIM-modellen då ni gör 

ändringar i byggnaden? 

Projektörerna i modellen i andra system så beror det på vad det gäller. 

  



 

 

Bilaga 2: sid4: (5) 

Aldén, Pålsson & Robertsson 

Uppstår det problem med informationshantering vid uppdatering? 

Det kan det göra och inte. 

Hur har byggprocessen förändrats i och med BIM? 

Man gör mer tidigare. Man får en mer förutsägbar produktion. 

Vem äger BIM-modellerna? 

Beror på. 

Hur gör ni för att hålla er uppdaterade inom BIM i och med att det 

ständigt utvecklas? Går personalen på utbildningar? Har alla på 

företaget utbildning i BIM? 

Vi har utbildningar internt. Centrala och lokala resurser arbetar också med 

omvärldsbevakning och utveckling. 

Hur mycket används pappersritningar idag? Är syftet med BIM att de 

ska försvinna helt? 

De används i stort sett i alla projekt. Tanken är att man skall kunna ha en 

modell i framtiden som ersätter ritningar men givetvis skall man kunna ta ut 

snitt ur modellen. 

Är/blev ni tvingade att använda BIM för att vara konkurrenskraftiga? 

Ja. 

Har er datorprestanda någon gång varit otillräcklig? 

Ja. 

Hur ofta krävs interna möten för att diskutera eventuella lösningar, 

problem och svårigheter? 

Vi har det kontinuerligt. 

Hur ofta uppstår större problem? Vilken typ av problem är vanligast? 

Vi utvecklar och justerar metoder och processer kontinuerligt. 

Har ni upplevt att det blivit mer/mindre ÄTA-arbeten med BIM? 

Ja. 

Har företaget varit aktiva i utvecklingen av BIM? 

Ja. 



 

 

Bilaga 2: sid5: (5) 

Aldén, Pålsson & Robertsson 

Vad är den största fördelen respektive nackdelen med BIM? 

Förutsägbarhet. Att det är en sak som inte är som vanligt. Vanligtvis vill alla 

ha det som vanligt. Det tar ett tag till innan BIM är som vanligt för alla. 

Finns det något viktigt angående BIM att tillägga som vi inte har tagit 

upp? 

Byggnadsinformationsmodellen inkluderar inte bara 3D-modeller med 

information utan inkluderar all information som behövs i projekten.



 

 

Bilaga 3: sid1: (12) 

Aldén, Pålsson & Robertsson 

BILAGA 3: Intervju Region Östergötland (mejl) 

Anette Sjöberg 

Vilken roll har du i er verksamhet? 

”Funktionsansvarig för Teknisk Dokumentation”. Dvs. ansvarig för den 

avdelning på 9 personer som hanterar och kravställer fastighetsteknisk 

dokumentation, som DU och ritningsmodeller. 

Var införandet av BIM en jobbig/smidig omställning? 

För oss är det en lång och ganska långsam process där vi ständigt ökar den 

mängd av information vi hanterar och förvaltar ur modellerna. 

Vilka programvaror använder företaget sig mest av? 

Det vi jobbar mest med i förvaltningsskedet är ADT, Landlord, Hyperdoc, 

Conisio. Utveckling pågår för att på ett bättre sätt också kunna utnyttja 

Revitmodeller. 

Vilka filformat använder företaget sig mest av? 

DWG, fi2XML (RVT är på gång). 

Vad innefattar en leverans från projektering/produktion till 

förvaltning? 

Vi kravställer att ADT-modeller ska levereras från ALLA projekt, samtidigt 

som många projekteras i Revit för A och K. När det gäller 

installationsmodeller så är kravställningen idag att det ska vara 3D-modeller, 

men de flesta filer vi får från byggprojekten är MagiCAD och AutoCAD. 

Vi kravställer också att DU levereras tillsammans med installationslistor för 

inläsning till Landlords installationsdatabas. 

För att ha tillgång till rätt information i rätt tid, kräver vi in samtliga DWG-

modeller då de stämplas Bygghandling. Modellerna används för att skapa 

preliminär förvaltningsinformation såsom hyresunderlag, utrymningsplaner 

och information till driftentreprenören. Detta måste vara klart i olika god tid 

före slutbesiktning resp. inflyttning. 

Relationsmodeller och relationerad DU krävs in till slutbesiktning. Då 

uppdaterar vi också förvaltningsinformationen. 

  



 

 

Bilaga 3: sid2: (12) 
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Levereras modellerna så att de kan användas i era system eller krävs 

konvertering? 

Vi kravställer de leveransformat vi behöver ha, men vi tar ut och förädlar 

informationen för att kunna använda den. 

Installationsmodeller är idag det enklaste. De arkiveras i Conisio och 

publiceras i Hyperdoc för information till driftentreprenör, 

installationskonsulter och projektledare.  

Driftentreprenören använder Hyperdoc för information i sitt dagliga arbete. 

Installationskonsulter och projektledare använder informationen i tidiga 

skeden och i de fall då de har projekt i anslutande husdelar. 

Arkitektmodellerna används som underlag till utrymningsplaner. 

Utrymningsplanerna ska se likadana ut överallt inom våra fastigheter. Därför 

skapas de internt av oss på Teknisk dokumentation och levereras som PDF 

till den avdelning som ansvarar för att göra skyltar och montera dem. 

Arkitektmodellerna används också som underlag till de ytmodeller som vi 

skapar. I ytmodellen xreffar vi in A-modellen. Vi ändrar sedan de rum, 

spaces, som har förändrats och skapar utifrån det en export till fi2XML som 

läses in i fastighetsdatabasen i Landlord. Där hanteras hyres- och 

städkontrakt, men även kopplingen mellan rum och de installationer som vi 

läser in från installationslistorna. 

Anledningen till att vi skapar våra egna ytmodeller är att kopplingen till 

Landlord kräver unikt GUID för varje space för att historiken ska bibehållas. 

Om vi skulle använda spaces direkt ur den dwg som arkitekten jobbat med, 

så skulle vi få problem varje gång ett space av någon anledning tagits bort 

och återskapats. Detta händer ofta vid projektering. 

Vilka krav på BIM ställer ni på projektering (t.ex. programvara)? 

Skiljer sig kraven? Har ni någon lägsta standard? Arbetar ni efter 

någon mall? 

Vi har samma krav oavsett vilka konsulter /leverantörer vi har. Däremot 

skiljer kraven sig beroende på när projektet startades. Vi har svårt att 

förändra kraven efter att upphandling gjorts, och med tanke på att vi har 

projekt som snurrat sedan 2009, så har vår kravbild förändrats en hel del 

sedan dess. Vi har inte någon CAD-manual, utan låter varje projekt skapa 

den CAD-manual de behöver, men utifrån att våra leveranskrav möts. 

I projekt som är relativt nya finns krav på BIM och utnyttjande av BIM i 

projektering och byggande, samt att modellerna ska innehålla den 

information som vi behöver till vår förvaltningsinformation. 
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Hur ser samarbetet ut med de som har projektering (och produktion)? 

Vi försöker ha en nära dialog med projekten, bland annat genom deltagande 

i CAD/BIM-styrgrupper resp CAD/BIM-samordningsmöten i större projekt. 

Vad är den övergripande uppfattningen om BIM inom företaget? Finns 

det några motsättningar? 

Projektledare och externa projektörer ser idag stora samordningsvinster med 

BIM i projektering och produktion och använder gärna Revit för att på ett 

lätt sätt hantera informationen. Generellt sett ser vi stora möjligheter att ta 

vara på och dra nytta av den information som läggs in i projekteringen. 

Annars är de vanligaste invändningarna att det tar tid/pengar att föra in 

informationen, resp att det är resurskrävande att upprätthålla/ajourhålla 

informationen. Ex. ska vi spara all data om nedpendlade armaturer? Vem ser 

till att informationen ändras om man byter ut några armaturer till andra 

fabrikat? Hur mycket personalresurser får det kräva? 

Vilken information i BIM-modellen är viktigast att ha koll på i 

förvaltningen? 

I dagsläget är det hyresytor, men också installationer och deras garantitider 

och underhållsbehov som är styrande för oss. 

Samarbetar ni med någon som inte använder sig av BIM? Är det 

många? Hur fungerar det? 

I de fastigheter som vi inte äger, utan bara hyr in oss i, saknar vi i allmänhet 

ADT-modeller. Där skapar vi själva de modeller vi behöver. 

Vilken typ av projekt lämpar sig BIM-projektering bäst för (stora, små, 

ny-, till-, eller ombyggnad)? 

Framför allt nybyggnation, men också tillbyggnation och större 

ombyggnation. Med vårt förvaltningsperspektiv är det ändå viktigt att på sikt 

nå samma grad av BIM i alla byggnader. Det är oberoende av hur bra eller 

dåligt det ”passar” i projekteringen. Det är viktigt att se besparingarna i 

förvaltningsskedet. 

Kan du nämna några stora kostnadsposter som uppstår i förvaltningen 

av era fastigheter? 

Drift- och underhåll, media (värme, kyla, medicinska gaser osv.) är stora 

kostnader. 
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Aldén, Pålsson & Robertsson 

Har ni några förslag på BIM-krav som skulle kunna 

förbättra/effektivisera arbetet inom förvaltning? 

Krav som underlättar hanteringen av underhållsintervaller för installationer. 

Krav som säkerställer att ritningar och DU-instruktioner ändras även vid 

mindre förändringar (pekprojekt) för att ha kontroll på att dokumentationen 

är uppdaterad. 

Vad tycker ni borde utvecklas inom BIM generellt för att öka 

lönsamheten? 

Kopplingar mellan installationsmodeller och fastighetssystemet Landlord. 

Enklare uppdatering av exempelvis placering av brandposter/ 

återrapportering från systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som görs av 

hyresgästerna/ vårdavdelningar bör komma rakt in i Landlord via 

anteckningar på ritning. 

Effektiv hantering av BRA och NTA i Revitmodeller till fi2XML utan de fel 

och brister som idag kommer med i exporten. 

Vilka fördelar finns det med att ha byggnadsinformation i en 3D-

modell? 

Det viktigaste är att det är en objektsmodell med koppling till information 

om byggnadsdelarna. 

Att det är 3D ger stor besparing i projektering / samordning. 

Finns det information i BIM-modeller som är av stor vikt för er men ej 

för projektering/produktion? Vice versa? 

Ett problemområde vi har är projekteringens /produktionens behov av 

”populärnamn” på rum, såsom ”Kontor Doktor Glas”, ”Fikarum Avd 7” osv. 

Detta är viktiga benämningar under projektets gång och vid planering med 

hyresgäster/vårdavdelningar. 

För oss i förvaltningsskedet är det viktigt med ett fåtal rumsbenämningar, 

som ”Kontor”, ”Undersökning”, ”Personal”. Där rumsbenämningarna 

medför en koppling till hyresnivå, städfrekvens och utformning . 

Skillnaden i behov ger mycket diskussioner, men hanteras genom att 

modellen ”rensas” på populärnamn innan leverans av relationshandling. 
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Om ni vill göra en ombyggnad/tillbyggnad i en av era fastigheter som 

saknar BIM-modell, hur går ni då tillväga? 

Vi tar beslut utifrån hur stor om-/tillbyggnaden är i förhållande till resten. 

Generellt sett så upprättas en förenklad BIM-modell i den del av huset som 

inte omfattas av ombyggnaden. I dagsläget ligger i stort sett alla våra 

fastigheter i objektorienterade 3D-modeller. 

 

Hur mycket resurser läggs på att skapa bra förutsättningar för 

förvaltning med avseende på BIM-projektering? 

Vi lägger mycket resurser på samarbete och utveckling mot att nyttja BIM-

informationen i förvaltningen. Är därmed också delaktiga i många projekt 

för att öka värdet på informationen i de modeller som projekteringen skapar. 

Har BIM givit önskat resultat i form av vinst i tid och/eller kostnad? 

Ja, men vi har som sagt tagit det stegvis och värderat kostnad mot vinst i 

förväg för varje steg. 

Vem tjänar mest repektive minst vid anvädning av BIM? 

I dagsläget är nog ändå de största vinsterna i projektering/produktion. För 

förvaltningen ser vi mer potential framåt med vidareutveckling av 

kopplingar mellan olika system. 

Hur har byggprocessen förändrats i och med BIM? 

Bättre samordning, men också mer data att hantera. Lämplig 

detaljeringsgrad ska alltid finnas med som en tanke. 

Vem äger BIM-modellerna? 

Vi som beställare äger modellerna enligt text i ramavtalet. Detta diskuteras 

trots det väldigt ofta av arkitekter vi anlitar. 

Hur mycket av informationen i BIM-modellerna använder ni er av? 

I dagsläget NTA och BRA samt installationer (el, VVS, lås och säkerhet) 

Inte ytskikt. 

Gör ni någon kvalitetssäkring på era BIM-modeller? I så fall hur? 

Vi har kontroll av att leveranskrav efterföljs. Det innebär lagerkoll, purge, 

audit m.m. av rent DWG-mässiga innehållet. 

Vi kontrollerar också att rumsbenämningar är rätt, och att det går att lägga 

associativa spaces. 
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Är det vanligt förekommande att information saknas i BIM-

modellerna? I så fall, är det en viss typ av information som brukar 

saknas? Hur går ni tillväga för att skaffa den informationen? 

Det vanligaste problemet är att vissa modellfiler saknas, exempelvis kyla på 

vissa planer, eller så saknas befintlig installation på modeller vid 

ombyggnation. Man levererar alltså bara det man byggt om, inte helheten. 

Lösningen är återkoppling till projektets CAD-samordnare med krav på 

komplettering.  

Hur kommer det sig att BIM ännu inte är så utbrett i förvaltning? 

Problem med kopplingar till befintliga förvaltningssystem.  

Hur gör ni för att hålla er uppdaterade inom BIM i och med att det 

ständigt utvecklas? Går personalen på utbildningar? Har alla på 

företaget utbildning i BIM? 

Man skaffar utbildning allteftersom man har behov av kunskapen i sitt jobb. 

Alla som jobbar med ritningar har en grundläggande Revitkunskap, men det 

saknas utbildningar med fokus mot kopplingar mot andra system. Där är det 

de personer som har ett större intresse mot utveckling som skaffar sig 

kunskap, för att internt utbilda övriga. 

Kunskapsbehov finns hos byggprojektledare, teknikutvecklare fastighet, och 

avd. Teknisk Dokumentation 

Hur mycket används pappersritningar idag? Är syftet med BIM att de 

ska försvinna helt? 

Pappersutskrifter används som underlag för anteckningar vid brandsyn innan 

inflyttning, vid vissa myndighetsbesiktningar och som relationsunderlag vid 

”pekprojekt”. Jag tror att dessa kommer att finnas kvar i den formen. 

Är/blev ni tvingade att använda BIM för att vara konkurrenskraftiga? 

Mer för att hålla den driftsäkerhet vi behöver, och för att kunna analysera 

planerade förändringar. 

Har er datorprestanda någon gång varit otillräcklig? 

Vi har planering för ständig uppgradering av hårdvara. Det behövs ungefär 

vartannat/vart tredje år. 
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Hur ofta krävs interna möten för att diskutera eventuella lösningar, 

problem och svårigheter? 

Vi har återkommande möten månadsvis som hanterar det dagliga arbetet. I 

samband med utvecklingsprojekt/förändringsarbete av metoder har vi tätare 

möten. 

Hur ofta uppstår större problem? Vilken typ av problem är vanligast? 

Vanligaste problemen är att vi inte får in kompletta handlingar i tid och att vi 

inte får in förändringar från pekprojekt. 

Vad är den största fördelen respektive nackdelen med BIM? 

Fördel: ökad samordning/kontroll/möjlighet till analyser. 

Nackdel: resurskrävande i samband med flera pågående projekt. I dagsläget 

har vi ca 400 st pågående byggprojekt i olika storlekar. Flera av dessa berör 

samma byggnad och våningsplan, men med olika projektörer. Att få in rätt 

information i rätt tid och plats blir en utmaning. 

Att det är 3D ger stor besparing i projektering / samordning. 

Finns det något viktigt angående BIM att tillägga som vi inte har tagit 

upp? 

En stor problematik finns i de olika behoven i olika skeden. De ändringar vi 

behöver göra i förvaltningsmodellerna stämmer inte alltid med de behov 

som projektörerna har i nästa ombyggnadsprojekt. 

En annan viktig fråga är detaljeringsgraden. Vilken data är ska ajourhållas? 

Projektörerna har fokus mot bra förfrågningsunderlag/bygghandling, medan 

vi på förvaltningen har något andra behov. 
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