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Abstract 

At the same time as the competition in the construction industry is high. The demand for 
quality and efficiency has increased from the community. However, many of the issues 
concerning the management of digital documents and deliveries are not being handled in the 
manner required to obtain a standardized work process. The concept of BIM have flourished 
in the industry for a long period of time at this point, but despite this there is still a lot of 
confusion about what it actually means. The visualization aspect obtained from a BIM model 
has been well established but in a BIM model it is the information that defines the other 
aspects. It should therefore rather be interpreted as a flow of information with an associated 
3D model than vice versa. 
 
Success factors regarding the implementation of a standardized working process in our 
neighboring countries has been government guidelines and directives. The so called BIM 
manuals are treating each part of the construction process from a BIM perspective and 
standards and processes get determined. Meanwhile, the process regarding similar guidelines 
has not been progressed in Sweden. Each actor is being described as their own pioneer and 
the risk is therefore great for the wheel to be reinvented every time. A step in the right 
direction would be if larger property developers, preferably the ones being owned by the 
government, in collaboration drew up documents similar to the ones found in our neighboring 
countries and required BIM in their procurements. Whether or not a BIM model can achieve 
legal status lays the foundation for the future of BIM, at the same time as this greatly affects 
the process of assuring the quality of the models. 

Keywords: BIM, VDC, Quality assurance, IFC, Solibri, Open standards 

Sammanfattning 

Samtidigt som konkurransen i byggbranschen idag är hög har kraven på kvalité och 
effektivitet från samhället ökat. Däremot har många av de frågor som rör hanteringen av 
digitala handlingar och digitala leveranser inte behandlats på det sätt som krävs för att få en 
standardiserad arbetsprocess. Begreppet BIM har florerat i branschen under en längre period 
vid det här laget, men trots detta råder det fortfarande en hel del oklarheter om vad det faktiskt 
innebär. Visualiseringsaspekten som utvinns ur en BIM-modell har blivit väl vedertagen, men 
tillskillnad från en 3D-CAD är det snarare I:et i BIM, informationen, som definierar övriga 
aspekter. Därför bör BIM snarare tolkas som ett informationsflöde med tillhörande 3D-modell 
än tvärtom.  

Framgångsfaktorer gällande implementeringen av ett standardiserat arbetssätt i våra 
grannländer har varit statliga riktlinjer och direktiv. I direktiven har varje del av 
byggprocessen behandlats ur ett BIM-perspektiv, där standarder och arbetsmetoder bestämts. 
I Sverige har vi i dagsläget inte kommit lika långt gällande ett standardiserat arbetssätt. Varje 
aktör beskrivs som sina egna pionjärer och risken blir således stor för att hjulet måste 
uppfinnas på nytt varje gång. Ett steg i rätt riktning hade därför varit att större byggherrar och 
förvaltare, gärna statliga, gemensamt utarbetar en manual liknande den som återfinns i våra 
grannländer och kräver BIM i sina upphandlingar. Hur vida en BIM-modell kan uppnå 
juridisk status lägger i sin tur grunden för hur framtidsutsikterna ser ut för arbetssättet. Här 
kommer även processen med att kvalitetssäkra modellerna bli ännu viktigare. 

Nyckelord: BIM, VDC, Kvalitetssäkring, IFC, Solibri, Öppna standarder 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under vår praktik har vi märkt att det i produktionen finns tillgång till BIM-modeller men att 
dessa inte används fullt ut. Med fullt ut menar vi att de främst används för visualisering av 
byggnaden eller byggdelen snarare än för exempelvis mängdavtagning. Detta kan bero på 
brist på erfarenhet eller avsaknaden av tillit till modellen. Genom att undersöka åtgärder 
gällande kvalitetssäkringen av modellerna undersöks hur det är möjligt att upprätta mer 
tillförlitliga modeller. Aspekter som anses göra stor inverkan på hanteringen av information i 
ett BIM-projekt är bland annat juridiska oklarheter och standardiserat arbetssätt mellan olika 
aktörer. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur en kvalitetssäkrings process går till och vilka 
hinder som kan påträffas under den. Det syftar också till att visa vilka aktörer som kan dra 
nytta av kvalitetssäkrade modeller och vilka krav som ställs på projektörer och andra 
inblandade vid upprättandet av byggnadsinformationsmodellen.  

Målet med arbetet är att i juni 2016 avlägga en rapport som belyser hur man med hjälp av 
samgranskning kan kvalitetssäkra BIM-modeller för att öka effektiviteten i ett byggprojekt. 

1.3 Frågeställning 

 Hur kvalitetssäkras BIM-modeller och vilka hinder finns?  

 Vilka krav ställs på projektörer för att kvalitetssäkra mängder skall kunna utvinnas ur 
modellen? 

 Vilka olika aktörer i projekten kan tänkas dra nytta av mer detaljrika BIM-modeller?  

 Hur ser framtiden för arbetssättet ut? 

1.4 Avgränsningar 

Området BIM är väldigt omfattande och således finns det mängder av intressanta aspekter att 
studera. Avgränsningar är gjorda för att behandla kvalitetssäkringsprocessen, framtidsutsikter 
och hinder med arbetsmetoden. Olika typer av upphandlingsformer behandlas inte i rapporten. 

Under fallstudien var avgränsningar inom kvalitetssäkringsprocessen nödvändiga då 
referensprojektet inte befann sig i det skede som var nödvändigt för att utföra en fullständig 
kontroll. De avgränsningar som gjordes var att utföra en BIM-validering med avseende på 
littera, större kollisioner och duplicerade objekt på arkitektritningar i systemhandlingsskedet. 
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1.5 Begrepp och definitioner 

2D   Tvådimensionell 

3D  Tredimensionell 

AEC  Architecture, engineering and construction 

BCF  BIM collaboration format, format för avvikelserapport i Solibri. 

BIM  Byggnadsinformationsmodell(ering) 

BIP Building information properties, klassifikationer gällande 
littrering. 

CAD Computer aided design, ritningar framtagna med digitala 
hjälpmedel 

Classifications Tillämpningar på regler i Solibri 

IFC   Industry foundation classes, öppet filformat för BIM-modellering.  

Littrering En kombination av bokstäver och siffror som identifierar objekt. 

LOD   Level of development/level of details 

Role  En samling regler i Solibri avsedda för ett visst syfte 

Rules  Regler i Solibri 

SMC   Solibri Model Checker, granskningsverktyg för BIM-modeller. 

VDC   Virtual design construction, NCCs tillämpning av BIM. 

VDC-krav  Projektspecifika krav för en BIM-projektering. 
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2. Metod och material  

2.1 Litteraturstudie 

Under hela projektets gång har relevant information eftersökts och inhämtats. Det finns en 
lång rad av vetenskapliga rapporter inom området BIM som studerats och kvalitetsbedömts 
utefter utgivningsdatum och relevans. Även böcker, manualer och branschgemensamma 
dokument har granskats och analyserats, dock har litteratur inom området kvalitetssäkring av 
BIM visat sig vara väldigt begränsad. Rapporter från branschorganisationer så som 
BIMalliance har visat sig innehålla mycket relevant fakta men även här har det varit svårt att 
finna information angående kvalitetssäkring.  

För att få en ökad förståelse och för att besvara vår frågeställning om kvalitetssäkring har det 
varit nödvändigt att studera programvaran Solibri Model Checker, både genom litteratur och 
genom att praktiskt använda sig av programmet. Studiebesök på arbetsplatsen är gjorda i 
samband med intervjuer, även projekteringsmöten där vi suttit med ligger till grund för detta 
arbete. 

2.2 Intervjuer och samtal 

Genom intervjuer och samtal har vi försökt fylla igen luckorna som den bristfälliga 
litteraturen som behandlar kvalitetssäkring lämnat efter sig. De har också legat till grund för 
att identifiera vilka aspekter i en byggnadsinformationsmodell som behöver kontrolleras för 
att kunna kvalitetssäkra den. 

En kvalitativ, semistrukturerad intervjumetod har valts för att låta intervjun spegla 
respondentens synpunkter, och vad denne anser vara relevant och viktigt (Bryman & Nilsson 
2011) Metoden gav oss också möjligheten att ställa öppna frågor till respondenten och sedan 
komplettera dessa med följdfrågor beroende på det givna svaret. Innan genomförandet av 
intervjuer har boken Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman & Nilsson 2011) studerats för 
att mer noggrant skapa en förståelse för hur relevanta frågor kring frågeställningen byggs upp. 
Frågorna har därefter delgetts respondenterna ett par dagar innan intervju för att de ska få en 
chans att förbereda sina svar. I samband med förfrågan om deltagande blev respondenterna 
informerade om studiens syfte och vilken funktion intervjuunderlaget skulle fylla i denna.  
 
Samtliga intervjuer har spelats in, för att sedan transkriberas innan de skickats till 
respondenten för godkännande. Därefter har underlaget anonymiserats innan informationen 
använts i rapporten. Respondenterna har innehaft följande roller: 

 VDC-specialist: Roll på NCC som arbetar med BIM under projekterings- och 
produktionsskedet. I texten ”Respondent Vx” 

 VDC-koordinator: En VDC-koordinator är en person som har tillräckligt med 
kompetens om VDC och är bunden i ett projekt. I texten ”Respondent VKx”.  

 Projektör: Konstruktör. I texten ”Respondent Px” 

 Anbudsingenjör: räknar fram budgetkalkyler och produktionskalkyler. I texten 
”Respondent Ax” 
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2.3 Fallstudie 

Fallstudien har genomförts på NCC Constructions regionkontor i Göteborg. BIM-modellen 
som låg till grund för fallstudien var Öckerö Närhälsan, ett vårdcentralsprojekt i tidigt skede. 
Syftet med fallstudien var att skapa en förståelse för hur en kvalitetssäkringsprocess går till 
och vad den innebär. Kontrollerna som genomfördes baserades på upprättade regler med 
hänsyn till littera, större kollisioner och duplicerade objekt.   
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3. Nulägesanalys 

För att få en bra förståelse kring BIM och kunna tolka resultaten i senare skeden av arbetet 
var det nödvändigt att ha en bred kunskapsgrund. Detta kapitel kommer sålunda att handla om 
det som ligger till grund för rapporten. 

3.1 BIM i byggprojekt 

Plan- och bygglagen definierar ett byggprojekt som uppförandet av en byggnad, anläggning 
eller ombyggnad/ändring av ett befintligt byggnadsverk. Byggprojekt handlar i stort sett om 
vägen från idé till färdig byggnad (Révai 2012). Som Figur 1 visar uppdelas ett byggprojekt i 
fyra olika aktiviteter eller skeden (Révai 2012). Vanligtvis omfattar en mer generell 
byggprocess även förvaltning av byggnader och anläggning.  

Användningen av BIM-modeller i projekt har en rad fördelar: bättre samordning, bättre 
kommunikation, ökat engagemang, förbättrad planering, tydligare arbetsinstruktioner och 
bättre underlag för kalkyl och inköp. Allt anses resultera i en positiv effekt på 
produktionskostnaderna. NCC använder sig av VDC-krav för att samordna alla aktörer i 
projektet. VDC-kraven styr upp kraven på struktur, tillämpning och detaljeringsnivåer vad 
gäller BIM-modeller i ett tidigt skede för att alla inblandade aktörer ska veta vad som 
förväntas av dem och deras modell. Syftet med detta är att allt material från de olika aktörerna 
ska kunna samordnas för att effektivisera byggprocessen. (NCC 2015) 

Idag används BIM i både projekteringsskedet och i produktionsskedet. I projekteringen 
används byggnadsinformationsmodelleringen främst för samordning, kollisionskontroller, 
laserscanning. Det används även i olika typer av analyser, såsom energiberäkningar, 
optimeringar etc. I produktionen används BIM främst för Visualisering och APD-planer i 3D, 
men också för 3D-tidplaner och modellbaserad mängdavtagning (NCC 2015) 

 

Figur 1: Olika skeden i ett byggprojekt 

3.1.1 Programskede 

I Programskedet, även kallat för idé- och programskede, görs en utredning ifall 
förutsättningarna finns för att utföra projektet. Om förutsättningarna finns börjar 
programarbetet som resulterar i ett program. Beställaren gör en behovsanalys för byggnaden 
och utför en utredning på position, funktion, behov och kvalité. I programskedet redovisas 
vilken verksamhet som ska finnas, samt en kravlista upprättas över de tekniska kraven för 
byggnaden. (Révai 2012 ; Svensk Byggtjänst u.å). 

I programskedet skapas en enkel modell som fokuserar på utrymmen och utseende, detta för 
att skapa en uppskattning av projektet. I detta skede påverkas tidsåtgången ytterst lite av BIM 
(EM u.å)   
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3.1.2 BIM i Projektering 

I projekteringen utvecklas projektets idé till ett konkret resultat. Här fastställs hur den färdiga 
byggnaden kommer att se ut, konstrueras och formas i detalj. Ansvaret för projekteringen ser 
olika ut beroende på entreprenadsformen. Vanligtvis låter byggherren en byggentreprenör ta 
hand om både byggandet och projekteringen eller så anlitas konsulter som sköter 
projekteringen. I husbyggnadsprojekt består konsultföretagen av bland annat arkitekter, 
byggnads-, mark-, el- och vvs-konstruktörer (Révai 2012). 

Enligt Révai (2012) delas projekteringen in i tre faser. Efter programskedet skall byggnadens 
utformning bestämmas, detta steg kallas för gestaltning. Gestaltningen går att utföra i 
samband med utformningen av konstruktioner för bärande stomme, ytterväggar, tak och 
installationer, detta kallas för systemutformning och redovisas i en systemhandling. Dessa 
handlingar används vid bygglovsansökan. Sista fasen är att måttsätta, dimensionera, välja 
material etcetera. Denna fas kallas för detaljutformning och redovisas i form av detaljerade 
bygghandlingar.  

I en forskningsrapport skrivet av Rogier Jongeling (2008), BIM istället för 2D-CAD i 

byggprojekt, Undersöks nyttan med BIM i byggprojekt. Han skriver att projekteringen idag 
oftast sker med CAD-verktyg som underlag. De olika disciplinernas arbete tas fram manuellt 
och löper stor risk för att inte stämma överens med varandra. Risken finns för feltolkningar då 
tvådimensionella modeller begränsar visualiseringen. Jongeling (2008) skriver vidare att en 
BIM-modell med tillräcklig information minskar riskerna för felberäkningar och kollisioner. 
Samtidigt ges möjligheten att utvinna materialmängd, dimensioner och egenskaper hos 
byggnadsdelarna. 

Informationen i en BIM-modell alstras en gång och kan sedan användas i flera olika underlag 
vilket ger en ökad produktivitet. Allt underlag är kopplat till modellen vilket betyder att 
modellen automatiskt ändras om revideringar sker, d.v.s. att materialmängder, areor, höjder 
och planer automatiskt blir korrekta. Detta gäller således även för underlag som utgår från 
modellen (Jongeling 2008). I Rapporten har Jongeling även tagit fram en tabell som visar hur 
tid och kvalitet skiljer sig vid framtagning av underlag från traditionella 2D-CAD jämfört 
med BIM, se Tabell 1. Tabellen grundas på uttalanden av arkitekter och konsulter. Då inga 
konkreta mätvärden kunde visas är värdena i tabellen enbart uppskattningar och bedömningar. 
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Tabell 1: Jämförelse mellan BIM och 2D CAD i tid och kvalitet (Jongeling 2008) 

 

 

I tabellen åskådliggörs tidsbesparingen vid framtagning av information i olika skeden av 
byggprocessen. Observera att tabellen inte redogör för tiden det tar att upprätta själva 
modellen. I tidiga skeden landar tidsbesparingen någonstans mellan 0 och 20 %. Det låga 
värdet beror på en ökad insats för skapandet av BIM, att mata modellen med tillräcklig 
information för att ta nytta av den i senare skeden. I den senare delen av projekteringen 
(bygghandling, beskrivningar) sker den största tidsbesparingen. Efter att modellen har 
färdigställts går det att uppnå 50-70% tidsbesparing för framtagandet av exempelvis rapporter 
och beskrivningar. Generellt fås det också en högre kvalitét under hela projekteringsskedet 
(Jongeling 2008) Vad det gäller arbetsbelastningen vid en BIM-projektering ökar den jämfört 
med en traditionell 2D-projektering. Dock minskar arbetsinstatsen under projekteringens 
gång, detta skriver Jongeling (2008) beror på att man enkelt kan ta horisontella och vertikala 
snitt i BIM. Snitt som utvinns från modellen är 50-80% färdiga ritningar. 

När man styr upp projekteringen och konsulternas leveranser i ett tidigt skede skapas 
möjligheten till en väl fungerande samordning (NCC 2015). En samgranskningsmodell 
innehållande samtliga modeller skapas av VDC-specialisten. De tredimensionella modellerna 
ger en bra visualisering av byggprojektet vilket minskar risken för bland annat feltolkningar 
då alla får en gemensam bild av projektet. Med modellen är det möjligt att tillsammans med 
ett granskningsverktyg stämma av de olika disciplinernas arbete mot varandra och utföra 
kvalitetsorienterade kontroller. Samordningen underlättas när informationen i högsta mån 
återfinns på samma ställe, där den revideras löpande och hålls uppdaterad. Arbetet vid 
projekteringsmöten underlättas då varje disciplin kan tillföra sina kunskaper och perspektiv på 
aspekten i fråga. (NCC 2015). 

BIM används för kollisionskontroller under projekteringsskedet för att identifiera kollisioner 
och fel så tidigt som möjligt. Den manuella kollisionskontrollen som går ut på att olika 
aktörer lägger sina ritningar på varandra för att hitta kollisioner. Detta tar för lång tid, är 
kostsam och är beroende av att rätt ritningar används (NCC 2015). Vid kollisionstest i BIM 
finns det två typer av kollisioner, hårda och mjuka.  Se Figur 2. En mjuk kollision indikerar 
att ett objekt behöver mer utrymme. Detta brukar ske då två objekt är så pass nära varandra att 
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det inte finns plats för exempelvis isolering eller underhåll. En hård kollision inträffar då flera 
objekt upptar samma utrymme (Patel 2014). 

 

Figur 2: Bild på hård kollision (vänster) och mjuk kollision (höger). (Jaruhar 2013; Wang, Li, Wong & Li 

2014) 

 

3.1.3 BIM i kalkyl 

Olika typer kalkyler och analyser är en del av projekteringsprocessen. Dessa tas fram för att 
styra och hålla projektet inom uppsatt budget och tidsram.  Kostnadskalkyler och analyser 
utgår ifrån bland annat materialmängder, ytor och volymer. Då dessa idag görs för hand, ofta 
med hjälp av pappersritningar, finns det risk för felberäkningar. Det kan ske att information 
missas eller räknas dubbelt vilket resulterar i att mängderna inte blir exakta. Arbetssättet blir 
även tidskrävande speciellt i stora projekt där många delar skall tas med (Jongeling 2008). 

Jongeling (2008) skriver även att BIM-projektering skapar möjlighet att utvinna information 
ur modellen. Information som direkt kan användas till kalkyl och analyser. Tidsåtgången och 
kostnaden för kalkylering minskar jämfört med manuell beräkning samtidigt som det leder till 
en högre mängdningskvalitét. Med hjälp av intervjuer har Jongeling (2008) har tagit fram en 
rad fördelar som användandet av BIM ger i kalkyl och dessa sammanfattas nedan. 

 Högre kvalitét på mängdavtagningsprocessen vilket leder till exaktare inköpsunderlag. 
 50 % tidsminsking för mängdavtagning och kostnadskalkyler. 
 Analyserna blir snabbare att genomföra och leder till fler analyser. 
 Analyserna blir mer exakta och ger högre kvalité på slutprodukten. 

3.1.4 BIM i produktion 

Som det tidigare har nämnts kan 2D-projektering skapa problem, även i produktionsskedet. 
Tvådimensionella underlag kan tolkas fel och risken finns att det uppstår problem som leder 
till att produktionen måste stoppas för att lösa dem. Detta leder till merkostnader, förseningar 
i tidsplanen och påverkar arbetsmiljön (arbetsklimatet) negativt (Jongeling 2008). 

Jongeling (2008) skriver i sin rapport att samordningen under produktionsskedet har visat sig 
fungera bättre vid BIM-projektering. Detta på grund av att underlagen som skapas håller en 
högre nivå och skapar fler fördelar än vid traditionell projektering. Han skriver vidare att 
informationen är mer exakt vilket leder till bland annat materialeffektivitet och minskad 
spillmängd. Tredimensionella modeller ökar förståelsen och samgranskningen på 
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arbetsplatsen. Genom intervjuer i sin rapport (BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt) skriver 
Jongeling (2008) att frågorna till VVS-konsulten i byggarbetsplatsen minskar med 80 % då 
kommunikationen mellan aktörer blir enklare när alla förstår hur slutprodukten kommer se ut. 
Han skriver även att 90 % av tiden som läggs på hantering av konflikter på grund av fel i 
underlaget och feltolkning försvinner. 

Med hjälp av intervjuer i sin rapport visar Jongeling (2008) att ändrings-, tillägg- och 
avgående arbeten tillför en merkostnad med 8-10% av produktionskostnaden. Då dessa visar 
sig komma från brist på samordning och feltolkningar, skulle ÄTA-relaterade kostnader 
halveras med BIM-underlag.  

Byggnadsinformationsmodellering i produktionsskedet underlättar en hel del för 
produktionspersonalen då det ger möjlighet för visualisering av hela eller delar av 
byggnadsprocessen. Det underlättar för planering och kan användas som stöd till 
förberedelser av arbetsmoment. Dessutom resulterar visualiseringsmöjligheten till bättre 
kommunikation och samspel mellan aktörer där risken för bland annat feltolkningar minskar 
då det blir enklare att se slutprodukten. BIM-modellen kan användas som underlag till 
exempelvis planering och arbetsberedningar Arbetsmomenten går att visualisera och 
simuleras i just den ordning utförandet ska ske samt att det ger en god förståelse för hur 
moment ska utföras ute i produktionen (NCC 2015). 

3.1.5 BIM i förvaltning 

När produktionen är färdigställd och bygget överlämnas till byggherren inleds 
förvaltningsskedet.  Det är nu byggnaden tas i bruk. I förvaltningen sköts drift- och 
underhållsarbeten och även eventuella om- och tillbyggnader. Drift och underhåll av 
byggnadens system spelar en betydande roll under detta skede för att undvika dyra 
reparationsarbeten. (Svensk Byggtjänst u.å).  

3.2 Juridik  

Enligt Smith (2014) behandlas fortfarande juridiska- och avtalsorienterade frågor kring BIM-
projektering vilket skapar osäkerhet mellan aktörerna. Det som bör fastställas innan BIM 
implementeras helt är ägandet av modellen och det juridiska ansvaret. Det vill säga; vem som 
äger modellen och vem som ansvarar för fel och problem med modellen under hela modellens 
livscykel. 

I en rapport framtagen av Svenska byggbranschens utvecklingsfond - SBUF (Avtal behövs 
även för de digitala leveranserna) menas att det saknas en överenskommelse mellan 
involverade parter som tydliggör de digitala leveransernas utformning. Bygghandlingar 90, 
del 8 (utgåva 2) finns att tillgå för att ange i detalj hur de digitala leveranserna ska se. Trots 
detta måste de olika parterna avtala om vem som har rätt att använda modellen, nyttjanderätt 
och det slutliga ansvaret för modellen. (SBUF 2010) 

OpenBIM har, med finansiellt stöd av SBUF, lett ett arbete för att ta fram en avtalsmall. I 
arbetet deltog olika entreprenörer, projektörer, byggherrar och förvaltare. Syftet med 
avtalsmallen är att underlätta för inblandade parter att precisera vad som ska ingå i levererat 
uppdragsresultat, hur det får användas samt klargöra frågor om ansvars- och nyttjanderätten. 
Avtalsmallen kan användas som en bilaga till ett avtal enligt ABK 09 (OpenBIM 2012). 
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Enligt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (2010) omfattar avtalsmallen fem delar som 
anses lösa problemen. 

 Allmän information om parterna och uppdraget. 

 Hur den digitala informationsleveransen specificeras och hur mottagningskontrollen 
av denna ska genomföras. 

 Beställarens rättigheter vid användningen av den digitala informationen. 

 Leverantörens ansvar för den levererade digitala informationen. 

  Hur den digitala informationen ska arkiveras 

I dag används BIM för analyser, visualisering och prognoser men i slutändan är det 2D-
ritningar som är juridiskt bindande dokument. Att BIM får en juridisk status (likt vanliga 
ritningar) är ett steg mot en standardisering av BIM (SBUF 2010). 

3.3 Implementering av BIM i utlandet 

Generellt sett har Skandinavien de senaste åren haft en tydlig utveckling och implementering 
av BIM. I Finland och Norge har det beslutats om implementering av BIM i statligt ägda 
projekt, vilket resulterat i en starkare drivkraft för att utveckla området. Finska staten, 
tillsammans med de större fastighetsbolagen släppte år 2012 en universell guide för 
användandet av BIM, COBIM (Smith 2014). Övriga länder i norden har kommit längre än 
Sverige när det gäller användandet av IFC-system. I Finland kräver de statligt ägda 
fastighetsbolaget Senaatti BIM i alla sina upphandlingar. Norges allmänna fastighetsbolag 
Statsbygg kräver också 3D-projektering för all projekt som startar efter år 2010. De har även 
krav på leveransen som också ska ske digitalt i IFC-format. I Danmark har regeringen gjort 
användningen av IFC-format till ett krav för offentligt understödda byggprojekt.  (Köhler 
2011) 

3.3.1 Finland 

Anpassningen till BIM är inte helt komplett, men enligt WSP Group (2011) ligger de längre 
fram än någon annan. Finland benämns ofta som en modell över lyckad integration av BIMs 
tekniska kärna, och håller snabbt på att förvandlas till en kunskapsbank inom området. 
Författaren hävdar att skälet till denna framgång är att Finland med sin förhållandevis 
småskaliga byggnadsindustri är väldigt flexibel och anpassningsbar. Ett annat är att den finska 
staten med sitt statligt ägda fastighets- och förvaltningsbolag Senaatti år 2007 krävde BIM i 
alla sina upphandlingar. Med hänsyn till storleken på dess offentliga sektor var branschen 
tvungen att anpassa sig. Tillsammans med de större aktörerna i fastighetsbranschen utarbetade 
Senaatti en avtalsformulering om BIM-processen. Denna manual fick namnet COBIM och 
omfattar bland annat ett kapitel om kvalitetssäkring (Buildingsmart 2012; WSP Group 2011; 
Smith 2014). Det har också visat sig att genom att använda sig av BIM även i småskaliga 
projekt i syfte att öka standardisering och effektivitet, upprepade gånger lett till värdefulla 
vinster. (WSP Group 2011)  
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3.3.2 Norge 

I likhet med Finland så har norska staten gått in för att främja användandet av BIM i 
branschen. Det statligt ägda förvaltningsbolaget Statsbygg startade med att under 2007 
tillämpa BIM i fem pilotprojekt, där de gick in och delade kostnaden med entreprenören. 
Sedan dess har användandet skjutit i höjden och från 2010 ställdes det BIM-krav på samtliga 
projekt. För att underlätta denna process håller Statsbygg föreläsningar och kurser i 
tillämpningen av BIM, och den norska staten finansierar forskning och studier inom området. 
(WSP Group 2011)  

3.3.3 Danmark 

I Danmark har det blivit lagstadgat att under större offentliga projekt skall digital 
informationshantering utnyttjas. (BIMalliance 2016) Ett stort arbete för att utveckla 
projektspecifika IKT-avtal (Informations och kommunikations teknologi) pågår inom BIPS 
som är den danska motsvarigheten till bygghandlingar 90. (Bygbygg 2011) Målet för dessa är 
att underlätta arbetet med den digitala hanteringen av byggprocessen med avseende på 
referensgrundlag och optimal kommunikation. Med utgångspunkt ur detta arbete har det 
nyligen presenterats 8 rapporter för att formulera standarder för, och definiera digitala 
leveranser (BIMalliance 2016). Det arbetas också med att ta fram en processmanual för 
arbetet med BIM. 
 

3.4 Framtidsutsikter 

Chris Cole, VD för WSP Group hävdar i en rapport framtagen av WSP (2011), att BIM är den 
mest betydelsefulla chansen att avancera byggbranschen in i framtiden. Att inte bara tolka 
BIM som ett arbetsverktyg utan som en helt ny företagsplattform för att bättre främja 
hållbarhet och kreativitet, öka samverkan mellan projektens arbetsflöden, och skapa bättre 
förutsättningar för lönsamhet för alla inblandade parter. 

Han drar slutsatsen att BIM är långt mer än en ny teknik, det är ett helt nytt sätt att jobba på, 
ett sätt som har möjligheten att förändra hela byggbranschen och vårt sätt att jobba. Men för 
att arbetssättet ska nå sin fulla potential, och alla dess fördelar kunna realiseras, krävs det en 
acceptans inte bara från byggföretagen, konsulter och den privata sektorn, utan också från 
politiker i form av rikstagsbeslut. 

I rapporten hävdas det att utvecklingen av BIM kommer att ske över tre faser. Varje fas 
förknippas med både systemutveckling och en nivå av upplevd räckvidd. Varje fas har sina 
egna utmaningar, vilka disskuteras flitigt på olika bloggar, forum och i akademisk litteratur. 

Första fasen kommer att handla om hur BIM gör entré i branschen, om hur dess tekniska 
kärna uppfattas som ett sätt att förbättra 3D ritningar och modeller. Vidare tror författaren att 
värdet med att kunna utföra kostnadsberäkningar, mängdavtagningar och krocktester kommer 
bli tydliga under denna fas. Men menar samtidigt inte att detta nödvändigtvis kommer att 
förbättra samarbetet mellan olika parter i kedjan.  
 
I andra fasen kommer BIMs tekniska kärna, se Figur 3, att bli mer etablerad när innovatörer 
pekar på möjligheterna med användandet av denna nya plattform. Enligt författaren så 
kommer detta i sin tur att leda till ytterligare utveckling med nya tolkningar av hur framtiden 
ser ut. Enligt samma rapport så har vi idag tillämpat BIM som en process snarare än ett 
arbetsverktyg. Detta är positivt då det är här behovet av utveckling är som störst.  
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När alternativa lösningar blir mer uppenbara kommer detta att inte bara belysa möjligheterna 
med ett nytt tankesätt utan också de brister som finns i de mer traditionella metoderna.  

 

Figur 3: Lager i en BIM-modell (SAXON 2013) 

Fas tre kommer i sin tur att handla om hur systemet görs komplett. Vi kommer att ha tagit oss 
förbi tanken att detta är en ny teknologi och även tanken på att detta är en ny byggprocess. 
Enligt Richard Saxton (2013) föreställs här en enda fullt integrerad modell, snarare än ett 
flertal förenade, separata modeller. Steget kallas i hans rapport för iBIM, se Figur 4, där 
grundtanken är att varje disciplins input slås samman i en webb-baserad modellmiljö. Alla 
inblandade kan lätt revidera sina delar direkt i webben, samtidigt som alla typer av 
konstruktioner och funktioner analyseras. iBIM kommer att inkludera lokala normer och 
standarder för att guida användarna och undvika oklarheter. En molnbaserad tjänst skulle 
dessutom för den enskilda parten betyda slutet för dyra och kortlivade arbetsstationer då allt 
arbete utförs av separata servrar. Men menar samtidigt att protokoll och regler för ett 
molnbaserat arbete måste tas fram för att säkra hanteringen.  

 
 
Embracing BIM is like learning a new language. You are fluent first when you no 

longer need to think about how to use it, and instead think only about what you want 

to say 

(WSP Group 2011: s.8) 

I en rapport framtagen av Richard G Saxton (2013) redovisas en hypotes för hur utvecklingen 
fram till år 2020 ser ut i England. Saxton konstaterar att utvecklingen av BIM kommer att ske 
under tre faser liknande WSPs tolkning. Den Engelska staten har sedan tidigare lagt en viktig 
hörnsten i utvecklingen då målet sattes upp att få fas två fullt fungerande år 2016 (NBS 2014). 
Dessa mål gäller visserligen endast statligt ägda projekt, men förhoppningen är att resten av 
branschen kommer ta efter. Vidare så visar det sig enligt Saxton (2013) att erfarna utövare 
redan arbetar med att ta fram användbara idéer för att arbeta bortom fas två, men att visionen 
för vad som väntar här snart behöver bekräftas för att bevisa riktigheten hos dessa. Saxton 
hävdar att man måste ha ett öppet sinne om vad fas tre kommer innebära innan klarhet fås i 
frågorna och utmaningarna som väntar här.  
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Figur 4: Mognadsnivåer hos en BIM-modell (BIMalliance 2016) 

3.5 Kvalitetssäkring 

Detaljeringsgraden är en stor osäkerhetsfaktor i skapandet av BIM-modeller. Idag är det 
oklart vad man får vid en beställning av BIM-modell då det ibland kan innehålla för mycket 
information och ibland för lite. Ett fastställande av branschgemensam standard för vilken 
detaljeringsnivå modeller ska innehålla gör användningen av 
byggnadsinformationsmodellering säkrare och leder till en ökad användning av BIM 
(Gustavsson et al. 2012). 

För att en objektbaserad BIM-modell skall vara trovärdig krävs det att modellen modelleras 
utefter hur det byggs i verkligheten, med rätt ingående material och i rätt mängd. Vid 
eventuella fel i modellen skapas felaktigheter i mängdavtagningen som även blir svåra att 
upptäcka. En sådan projektering som gör det möjligt att ta mängder direkt från modellen 
ställer högre krav hos projektören. För beställaren kommer det att kosta mer i 
projekteringsskedet vilket kan tjänas in senare i projektet Smith (2014). 

Smith (2014) skriver även att detaljeringsnivån är en faktor som skapar problem för BIM-
projektering.  I en modell med låg detaljeringsgrad förloras möjligheten för BIM-kalkyl. Detta 
leder till att möjligheten till tidsbesparing under kalkylskedet försvinner. I en modell med för 
hög detaljeringsgrad läggs det ned mer tid i projekteringen, tid som blir svårt att tjäna in vid 
kalkyleringen. Detaljeringsnivån i en BIM-modell kan teoretiskt sett göras hur detaljrik som 
helst. Det som skapar problem är kunskapen om hur detaljerad modellen lämpligtvis bör 
vara för att för att skapa förutsättningar för att vinna tid under entreprenaden. (Granroth 
2011). 

Kraven på detaljeringsnivån hos modellerna är olika beroende på i vilket skede projektet 
befinner sig i. I ett tidigt skede kan behovet vara att få generella areor, då kan det räcka med 
att modellera volymer och areor. Det kan vara bortkastad tid att modellera in vissa detaljer i 
det tidiga skedet. Då kan kraven på detaljeringsnivån läggas utefter behovet vid just den 
tidpunkten (NCC 2015). I ett projekt sponsrat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, 
”Detaljeringsnivå i BIM” (Gustavsson et al. 2012) beskrivs det att detaljeringsgraden hos 
BIM-modeller även beror på vilka discipliner som än inblandade.  
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Då varje teknikdisciplin ofta bygger egna modeller som främjar deras syften, kan det vara 
nödvändigt att definiera varje disciplins informationsnivå vid olika skeden i byggprocessen 
(Gustavsson et al. 2012). Målet med projektet var att arbeta fram en idé, en branschgemensam 
standard som avser detaljeringsgraden i modeller. Genom en tydlig koppling till vart i 
processen man befinner sig (programskede, systemhandlingsskede, bygghandlingsskede, 
förvaltningsskede etc.) undviks att information saknas samt att modellen överbelastas med för 
mycket information (Gustavsson et al. 2012).  

3.5.1 Littrering 

Littrering i BIM är en kombination av bokstäver och siffror som används i BIM-modeller för 
att särskilja olika objekt och egenskaper för olika byggdelar.  

För att leverera BIM-modeller mellan olika programvaror används filformatet IFC. IFC-
formatet gör det möjligt att byta information mellan ritningsprogram och 
kalkyleringsprogram. För att främja kommunikation mellan aktörer används ISO-standard för 
att beskriva byggnader.  IFC-klassificering kan innehålla hundratals klasser för byggdelar 
vilket gör det svårt att tolka objekten. Med klassifikation menas att en samling objekt indelas i 
klasser som urskiljs av egenskaper som exempelvis stomsystem av betong, trä eller stål.  
Därför har klassifikationssystemet BSAB med syftet att identifiera och sortera information på 
ett liknande sätt. Detta leder till att information kan förstås av alla, utan gissningar och 
tolkningar (NCC, Svenskbyggtjänst, SBUF, 2013) 

I referensprojektet littereras objekt efter BIP-koder, se Figur 5. BSABs koder bedöms inte 
vara tillräckliga för att ge en klar tolkning på detaljeringsgrad som är nödvändig för BIM-
projektering. Därför används BIP-koder som är till för att komplettera BSAB-koder med 
beteckningar.  

Syftet med BIP-koder är att skapa enighet genom att hitta branschgemensamma lösningar på 
beteckningar som minskar behovet av projektanpassningar. Med BIP-koder kan arkiteter, 
projektörer, installatörer och byggare använda samma beteckningar vilket underlättar 
kommunikationen i projekten (BIP u.å) 

 

Figur 5: Beteckningar (BIP 2015) 

  

BIP-koderna som redovisas under rubriken TypeID består av en kombination av två till tre 
bokstäver som beskriver vilken byggdel det gäller samt ett löpnummer. I projekten kan 
samma byggdel förekomma på flera olika ställen men bestå av olika objekt. Eftersom BIM-
modellen är uppbyggd av flera olika typer av bärande ytterväggar ska de då ha ett särskilt 
löpnummer, exempelvis YVB01. 
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Enligt BIMalliance (2015) fungerar TypeID som den röda tråden i kommunikationen mellan 
de olika aktörerna. BSAB koderna finns fortfarande kvar i BIP för att underlätta hanteringen 
(BIMalliance 2015). 

3.5.2 LOD-system 

Vad gäller informationsmängden i en BIM-modell har American Institute of Architects (AIA) 
utvecklat en amerikansk standard. Standarden benämns LOD och har två definitioner. LOD 
står för både Level of Detail och Level of Development. Level of Development beskriver 
mängden tillförlitlig information i modellen, medan Level of Detail beskriver mängden 
information som matas in i modellen (McPhee 2013). 

Level of Development är ett mått på hur tillförlitlig informationen som finns i BIM-modellen 
är.  Denna består av fem nivåer (LOD 100 -  LOD 500), samtliga med specifika 
informationsinnehåll (McPhee 2013). För att ge en bättre förklaring över de olika LOD (Level 
of Development) nivåerna har McPhee (2013) tagit fram ett exempel på nivåer för en stol. 
Nivåerna översätts direkt från engelska till svenska. 

 LOD 100 = Det finns en stol. 

 LOD 200 = Det finns en stol som har utrymmesbehovet 500x500. 

 LOD 300 = Det finns en stol med armstöd och hjul. 

 LOD 400 = Tillverkare och modellnummer. 

 LOD 500 = Tillverkare och modellnummer, leverantör och inköpsdatum. 

McPhee (2013) skriver att informationsmängden, Level of Detail, är ett mått på mängden 
information som matas in i modellen. Det är bara ett kvantitetsmått vilket leder till att all 
information som förs in måste vara relevant och tillförlitlig. På grund av förvirring mellan de 
två olika LOD:en använder de flesta BIM-guider oftast den andra definitionen, Level of 
Detail. 

I en rapport framtagen av Gustavsson et al. (2012)  poängteras vikten av att inte skapa ett 
unikt detaljeringssystem i Sverige utan använda samma system som i övriga länder för att 
främja en internationell sammarbete. Rapportens arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på 
detaljeringsnivåer som är baserat på den amerikanska LOD:ens fem nivåer. Tabell 2 visar de 
fem nivåerna och deras respektive BIM-nyttor (Gustavsson et al. 2012). Det är även viktigt att 
påpeka att systemen projektanpassas och är projektspecifika.
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Tabell 2 Olika detaljeringsnivåer samt dess nyttor (Gustavsson et al., 2012) 

Nivå Nyttor 

Nivå 100  Energisimulering (optimera energiåtgången i fastigheten) Anbudskalkyler 
med olika systemval (kostnadsbesparingar) Riskinventering Gestaltning 

Nivå 200 

 

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 Produktionskalkyl 
Mängdförteckningar 
Produktionstidplan 
Säkerhetsplanering 
Produktionsförberedelser 
Kollisionskontroll 
Koppling mot miljödatabaser 

Nivå 400 Produktionskalkyl 
Mängdförteckningar 
Produktionstidplan 

Nivå 500 Förvaltningsmodell 
Kontroll över ytor och dess funktion 
Energiåtgång (arbetar fastigheten som det var tänkt) 
Vad är inbyggt i fastigheten 
Koppling mot miljödatabaser 

 

3.5.3 Öppna standarder 

BIM leder till en del vinster i tid, kostnad och minskade felaktigheter. För att få ut dessa 
vinster krävs ett öppet, leverantörsobundet format för ett fritt utbyte av information mellan de 
inblandade aktörerna i byggbranschen (MagiCAD 2010) 

För att informationen i BIM ska fritt kunna bytas mellan olika aktörer och olika programvaror 
krävs det att det finns en gemensam standard. En standard på filformat krävs för att 
effektivare byta information mellan olika programvaror. Filformatet som levereras bör vara 
ett öppet sådant som lätt kan hanteras mellan andra mjukvaror. Filformatet Industry 
Foundation Classes (IFC) är ett sådant. Syftet med filformatet IFC är att den ska vara 
interoperabla, det vill säga att modellen skall kunna användas av olika programvaror och 
tolkas av olika applikationer. Den lagrar all gemensam information samt underlättar 
kommunikationen och samverkan mellan alla inblandade parter (Tarandi 2002).  
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Industry Foundation Classes är en gemensam branschstandard på internationell nivå som ger 
möjlighet för olika programvaror att samverka. Det är ett objektbaserat filformat som 
utvecklats av organisationen International Alliance for Interoperability, IAI. Enligt 
Slutrapport Fokus I – BIM med BSAB (NCC, Svenskbyggtjänst, SBUF, 2013) är IFC ett steg 
mot en värld där användarna av specifika mjukvaror varken är knutna till ett specifikt 
filformat eller specifik leverantör. IFC ger möjlighet till att alla kan kommunicera med alla. 
IFC ska även möjliggöra informationsöverföring utan några informationsförluster (NCC, 
Svenskbyggtjänst, SBUF, 2013) 

IFCs klassificeringssystem innehåller 100-tals klasser för byggnadsdelar, där klassificeringen 
har baserats på behovet av att tolka samt utbyta ritningsverktygens förprogrammerade 
objektklasser. BSABs klassificeringssystem består av 15 000 klasser. Då det är omöjligt att 
koppla IFC-systemets 100-tals klasser till BSAB:s 15 000 klasser, anses IFC-klassificeringens 
indelning som sekundär. Således blir det projektspecifika klassningssystemet det primära. 
(NCC, Svenskbyggtjänst, SBUF, 2013)  

3.6 Solibri 

Företagen inom AEC-industrin (Architecture, engineering and construction) har allt eftersom 
att CAD systemen utvecklats i favör för BIM stött på både möjligheter och utmaningar. Alla 
de stora arbetsverktygen för BIM klarar i dagsläget av att producera modeller innehållande 
byggnadsdelar med tillhörande information, allt i samma fil. När information utbyts och 
utnyttjas i en BIM-fil är det av största vikt att uppgifterna går att lita på.  Solibri, Inc är ett 
finskt företag som utvecklat verktygen Solibri Model Checker (SMC) och gratisversionen 
Solibri Model Viewer (SMV). Företaget ligger i framkant vad gäller kvalitetssäkring och 
kontroller av BIM. (Solibri 2016) 

Solibri model checker är en programvara för att analysera, kontrollera, validera och granska 
objektsbaserade IFC filer (BIM-filer) mot uppsatta regler. Programet är konstruerat för att 
göra QA/QC (quality assurance/quality control) processen så enkel som möjligt. I ett och 
samma program upptäcks svagheter och felaktigheter i modellen, kollisioner identifieras och 
kontroller genomförs med avseende på att standarder och projektspecifika litteran följs. 
Utifrån de projektspecifika kraven går det att kvalitetssäkra och kontrollera modellerna 
oberoende av vem som upprättat dem. SMC är kompatibelt med det öppna standardiserade 
filformatet IFC, och stödjer därmed importer från de stora AEC-programvarorna. (Solibri 
2016) 

Solibri model viewer är en gratisversion av SMC där flera av funktionerna helt eller delvis har 
plockats bort. Verktyget syftar främst till att erbjuda gransknings- och 
visualiseringsmöjligheter av modellen. (Solibri 2016) 

3.6.1 Regler 

Reglerna är själva hjärtat i SMC, en central byggsten som definierar hur verktyget utför sina 
kvalitetskontroller. Användaren upprättar ofta sina egna regler, men det finns också 
fördefinierade regler i programmet. Det är utifrån dessa regler det sedan finns möjlighet att 
kontrollera om modellen uppfyller de krav som på förhand upprättats. Med hjälp av sina 
rulesets (regelsamling) utförs kontroller på modellen i sin helhet eller ur enskilda aspekter. 
Reglerna är uppbyggda av ett antal parametrar som reglerar informationen i modellen. Detta 
ger användaren möjlighet att skräddarsy reglerna utifrån de projektspecifika kraven.   
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Vid kontroller presenteras resultaten i en resultatrapport. Denna grundar sig direkt på de 
regler som tillämpats vid kontrollen. Eventuella avvikelser redovisas i denna vilket gör det 
enkelt för användaren att skapa sig en uppfattning av vad som behöver göras och hur de ska 
hanteras. En samordningsrapport kan enkelt tas fram för att på så sätt kunna underrätta 
enskilda projektörer om vad som behöver åtgärdas i deras respektive modeller.  
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4. Fallstudie 

Under detta kapitel går vi igenom hur vi med hjälp av Solibri utför kontroller som har stor 
betydelse i kvalitetssäkringen av en A-modell (arkitekt-modell) över projekt Öckerö 
Närhälsan. Kontrollerna är konstruerade för att upptäcka felaktigheter och motsägelser i 
modellen. I en kvalitetssäkringsprocess ingår BIM-validation, Clash Detection och Model 
Comparison.   

Fallstudien behandlar endast vissa delar av en kvalitetssäkringsprocess, och de delarna väldigt 
generellt. Eftersom projekt Öckerö Närhälsan befinner sig i ett tidigt skede har vi tillsammans 
med vår handledare kommit fram till att det i detta skede kan vara nyttigt att utföra kontroller 
med avseende på littrering, större kollisioner och duplicerade objekt. Dessa är därför det vi 
har valt att avgränsa oss mot. Vi har också utfört jämförelser mellan hur Solibri och Revit 
tolkar mängder i modellen. 

4.1 Upprättande av role 

En classification, eller klassificering, är tillämpningar på de regler som sätts upp under 
verktyget ruleset mangager. Klassificeringarna styr reglerna och bestämmer vad som ska tas 
med i en kontroll. Klassificeringen underlättar för Solibri att tilldela objekten rätt egenskaper 
och få programmet att titta på rätt information. Utan dessa hade de olika programvarorna, 
exempelvis Revit och Solibri haft problem med att förstå varandra. I vårt fall upprättades 
klassificeringar för att göra en littreringskontroll som ska kontrollera så att objekten littreras 
både med rätt beteckning och redovisas på rätt ställe enligt BIP-koderna.  

 

Figur 6: BIP-koder till littreringsregel 

Eftersom objekten skall littreras efter BIP-koder har vi manuellt fått hämta dessa och föra in i 
Excel-dokumentet enligt Figur 6. Component är precis som det låter namnet på den 
konstruktionsdel som skall littereras. Vart litterat skall redovisas regleras från projekt till 
projekt i ett specifikt VDC-krav, i detta fallet ska det återfinnas under rubriken ”Identity Data, 
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Type Mark.” . Längre ned i dokumentet upprepas varje konstruktionsdel, fast då är litterat 
flyttat från Identity data till Type och Name. Detta för att kunna upptäcka avvikelser när 
kontrollen senare genomförs. 

Exceldokumentet laddas in i Solibri med hjälp av Classification Settings enligt Figur 7. För 
att Solibri ska tolka excelfilen korrekt och erhållas rätt information bör de vara uppdelade i 
enlighet med varandra. Därför byts Layer ut mot identity Data, Type Mark enligt stegen 
redovisade i Figur 7, så att rubrikraden stämmer överens med excelfilen.  

 

Figur 7: Upprättande av klassificering 

Vi vill att vår classifikation ska gälla för samtliga objekt i modellen förutom utrymmen och 
öppningar. Även fast dessa faktiskt också är objektsbaserade omfattas de inte av 
littreringskravet då de ej är byggnadsdelar i den bemärkelsen. Därför exkluderas dessa ur 
klassificeringen. Se röd inramning på Figur 8.  
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Figur 8: Exkludering av objekt. 

 

När vi aktiverar vår klassifikation söker Solibri igenom modellen efter felaktigheter i 
littreringen. Vid klassificeringskontrollen redovisas endast att det finns ett fel i littreringen, 
men den visar inte vilket objekt som felar eller vart i modellen littreringsfelet ligger. Därför 
upprättas en regel för vidare kontroll. Denna regel grundar sig i den klassificeringen vi redan 
gjort men kontrollerar även objektskomponenten i sig. Samtliga byggnadsdelar som skall 
kontrolleras måste manuellt läggas in och dess parametrar ställas in. Vi väljer att regeln ska 
efterfölja vår tidigare klassificering där BIP-koderna finns specificerade. 

Regeln hittar nu klassificeringsfel och redovisar dem efter kontroll under fliken checking. 
Avvikelserna får därefter manuellt granskas av en modellsamordnare som i sin tur rapporterar 
felen vidare till berörd disciplin. 

Med avseende på littra, duplicerade objekt och hårda kollisioner på över 300 millimeter, se 
Figur 9, skapades en role, motsvarande det som benämns som ”BIM-Validation” för att 
validera modellen ur ett BIM perspektiv. Detta vill säga att samtliga objekt kontrolleras med 
avseende på hur vida den uppfyller kraven för att klassas som en BIM-modell. En role är 
precis som det låter en roll som Solibri arbetar utifrån. Varje role är uppbyggd av en samling 
regler (rulesets) som i sin tur tolkas med hjälp av sina klassifikationer. 
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Figur 9: Regel för kollisionstolerans.  
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4.2 Mängdjämförelse mellan Solibri Model Checker och IFC 

Första steget blir att skapa ett recept för mängdavtagning. I Figur 10 under fliken Information 
Takeoff(1) hittas alla verktyg som krävs vid utförandet. Därefter skapas ett recept(2) för att 
bland annat välja vilken disciplin och vilka komponenter mängdavtagningen skall omfatta. I 
detta fallet skall mängdavtagning för areor göras utifrån A-modeller och enbart för väggar. 
När dessa är markerade väljs takeoff selected (3).  

 

Figur 10: Information Takeoff. 

För att få mer information om ett objekt räcker det med att klicka på objektet. I info-rutan, se 
Figur 11 går det att filtrera ut önskvärd information. De mörka flikarna är information som 
solibri räknat fram, medan de ljusblåa flikarna är information från IFC-filen, det vill säga 
orginalprogramvaran (exempelvis ArchiCAD eller Revit). Solibris area hittas under fliken 
”Quantities” och IFC:s areor återfinns under ”Dimensions”. Dessa går att filtrera i 
”information Takeoff-rutan”. 

 

Figur 11: Objektsinformation. 
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5. Resultat 

5.1 Resultat av fallstudie 

5.1.1 Avvikelser 

Efter att modellen kontrollerats utifrån de upprättade reglerna under kapitlet fallstudie 
presenterades de avvikelser som förekom under rubriken checking, se Figur 12. De olika 
färgkoderna röd, orange och gul visar hur kritiska felen är, där rött är mer kritiskt än orange 
och så vidare. Avvikelserna blir efter kontroll uppdelade i kategorier som bestäms beroende 
på vilken typ av avvikelse som inträffat. För att navigera bland avvikelserna öppnas kategorin 
upp genom att trycka på plustecknet i rubrikraden. Felen har manuellt granskats och en BCF-
rapport (BIM Collaboration Format) har upprättats. Rapporten gör det möjligt för BIM-
samordnaren att enkelt rapportera felen vidare till de berörda projektörerna. Avvikelserna 
presenteras både visuellt och textbaserat. Projektörerna ges möjligheten att direkt ur BCF-
rapporten hänvisas direkt till avvikelsen i modellen för att enklare kunna åtgärda felet. Det går 
också att som BIM-samordnare att välja att acceptera vissa av felen. Detta kräver dock viss 
byggteknisk kunskap om vad som går att bortse från och inte.  

 

Figur 12: kontroll av modell. 
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Nedan presenteras ett urval av de avvikelser som förekom i vår kontroll. 

Littreringsfel  
Till vänster i Figur 13 redovisas de fel som identifierades, se nummer 1. Felen kategoriseras 
beroende på vilket typ av objekt som innehåller avvikelser. För att sedan kunna arbeta med 
felen och gå in djupare i dem markeras dem och placeras i ”selection basket(2)”. I nästa steg 
öppnas classification settings och fliken classified components(3). För att importera felen 
väljs selection basket(4). Objekten högst upp i listan har littrerats med fel beteckning. Roof 
har inte blivit littrerade över huvud taget medan Window har blivit littrerade under ”type” 
istället för ”identity data”. Arkitekten har visserligen littrerat fönstren rätt enligt BIP-koderna 
men redovisat dem på fel sätt i modellen. Således har inte de uppsatta kraven hörsammats och 
därför identifierats som avvikelser. Vi får manuellt gå in och lämna kommentarer på vad felet 
beror på. Dessa redovisas under rubriken ”classification names” där vi lämnat komentaren 
”fel littra”. I Source kan de olika disciplinerna se vem som lämnat kommentarer. 
 

 

Figur 13: Littreringskontroll baserad på klassifikations kontroll. 
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Kollisioner. 
Felmodellerade innerväggar från plan 1 går rakt igenom bjälklaget. Detta är ett kritiskt fel i 
modellen som kan påverka mängdavtagningen och vilseleda kalkyl och inköp.  
 

 

Figur 14: Kritiska kollisioner 

En annan typ av kollision upptäcktes där håltagning för ytterdörr saknades i yttervägg. Även 
detta klassas av Solibri som ett kritiskt fel då arean för ytterväggen på det viset blir felaktig. 
Se Figur 14. Reglerna identifierar här också kollisioner som resultat av begränsad 
framkomlighet. Exempelvis skall det vid ett fönster vara reserverat utrymme för verksamhet. 
Om då en dörr öppnas in i det utrymmet resulterar det i en kollison. Det samma gäller för 
dörrar som ej håller tillräckligt avstånd från korsande innerväggar. 
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5.1.2 Mängdavtagning 

För att få tillgång till kvalitetssäkrade mängder krävs en jämförelse av mängderna från minst 
två olika mängdavtagningsmetoder. I detta fallet har mängderna som Solibri räknat fram 
jämförts med den informationen som återfinns i rådatan, IFC-filen. Genom att ändra 
parametrar under fliken information takeoff hämtas en spalt för IFC-area in. Således redovisas 
mängderna på samtliga väggar i byggnaden, samtidigt som det framgår vart mängderna är 
hämtade ifrån. Se Figur 15. 

 

Figur 15: Mängdavtagning i Solibri. 

Information exporteras sedan till Excel för att undersöka avvikelser mellan mängdmetoderna 
enligt Figur 16. 

 

Figur 16: Area på väggar 

På detta viset har procentuella avvikelser tagits fram. Mängderna presenteras sedan till kalkyl 
och inköp som i sin tur får ta ställning till det resultat som presenteras. 
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5.2 Resultat av intervjuer 

 

Vid frågan om hur mycket tid och pengar det är möjligt att spara vid användandet av BIM 
jämfört med traditionella metoder får vi ett enigt svar att det är väldigt svårt att mäta 
besparingen i pengar då den varierar från projekt till projekt. En bra samordning påstås dock 
av respondenterna kunna hålla nere kostnaden för slutprodukten med ca 10-15% då 
felaktigheter i modellen upptäcks i ett tidigt skede. Således ges möjlighet att åtgärda dessa 
innan de inträffar i verkligheten för att på så sätt spara tid (Respondent V1). Dessutom fås det 
genom BIM en väldigt bra informationshantering där kommunikationsvägarna blir kortare 
och effektivare (Respondent V3). Vidare menar respondenten att en enklare hänvisning till 
hur mycket till/pengar/procent som går att spara hade varit önskvärd för att kunna motivera 
den tid som respondenterna hade velat lägga ned på utveckling av modeller, men som i 
dagsläget inte finns till förfogande. 

Respondent P1 berättar att man som projektör behöver lägga mer tid vid projekteringen på 
grund av bland annat inmatning av information och granskning av modellen. Han menar 
samtidigt att en del av denna tid går snabbt att tjäna in redan vid kalkyl då de kan relatera sina 
mängder till vad projektören satt för information i modellen. Användningen av modeller ger 
en riskminimering då man undviker att beställa fel, samtidigt som spillmängden minskar och 
det blir lättare att kontrollera objekten (Respondent P1). Samtidigt hävdar respondenter från 
anbud och kalkyl att problem kan uppstå i samband med att projektörer och BIM-samordnare 
har dålig koll på vilken information som behövs för att upprätta kalkyler. En majoritet av 
respondenterna hävdar att den som faktiskt sparar mest pengar i slutändan är förvaltaren. 
 
En ljus framtid för arbetet med BIM spås i Sverige. Det blir mer integrerat i alla faser och fler 
aktörer använder sig av det när modeller och information får ta en större plats i livscykeln för 
en byggnad (Respondent V2). En grundnivå där de mest synliga och handfasta funktionerna 
är redan nådd, där största biten handlar om visualisering – det som många i dagsläget 
förknippar, eller snarare tror är BIM. Respondent V3 hävdar att informationsdatabasen måste 
få mer utrymme i diskussionen, då detta faktiskt är det som BIM handlar om. Samtidigt menar 
han att många av de system som det pratas om redan finns tillgängliga, ofta gratis eller till en 
låg kostnad på nätet. Det enda som krävs att de ska implementeras i en organisation. För att ta 
sig vidare krävs det att beslutfattare på olika nivåer i organisationen verkligen förstår vad en 
BIM implementering innebär, och vad BIM faktiskt handlar om. Att se på BIM som ett 
informationsflöde och arbetsätt snarare än en 3D-modell som faktiskt bara är en biprodukt av 
informationen i databasen. Men i och med att informationen inte syns på samma sätt som 3D-
modellen blir den mycket svårare att förklara. Lösa problem och bygga hus görs ju redan, 
men i grunden handlar det om att göra det på ett mer problemfritt och effektivt sätt. 
Respondent V2 utvecklar resonemanget:  

Bitarna med visualisering, mängdavtagning och krocktester är ju redan tagna och 

folk har förstått vad det handlar om. Det handlar om att kunna visualisera, att kunna 

ta mängder även om vi ej kan garantera kvalitén på dem och att kunna hitta krockar. 

Men ska vi gå vidare och utveckla BIM mer så som det var tänkt att det skulle 

fungera så krävs det väldigt stor arbetsinsats, och då måste vi kunna motivera det till 

dem som håller i pengarna. 
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För att BIM ska bli mer implementerbart krävs enligt respondent V1 kvalitetskrav. Antingen i 
form av att staten går in med direktiv om vilken kvalitet en modell måste hålla, liknande hur 
det har gått till i Norge och Finland. Eller att beställare, gärna statliga förvaltningsbolag som 
förvaltar och låter uppföra fastigheter över hela landet sätter upp krav vid sina upphandlingar. 
Respondent V3 menar att det är först när kraven kommer från den som i slutändan äger 
produkten som en informationsdatabas kan användas fullt ut. 

Vid frågan om hur vida framtidsutsikterna ser ut för användandet av molnbaserade BIM-
tjänster är respondenterna överens om att de tror att utvecklingen mest sannolikt kommer att 
leda hit. Om man tillsammans ska arbeta med en central modell och databas dit alla både kan 
skriva information och extrahera information ses detta som ett måste. Fördelen hade varit att 
alla arbetar efter exakt samma modell med en enda central databas. En IFC databas består till 
största delen av textbaserad information med undantag för vissa rader av ytrepresentationer 
som i sin tur tolkas av en grafikmotor som en visuell modell. I de molntjänster som använder 
sig av exempelvis openBIM-gränssnittet finns det en integrerad grafikmotor i webbläsaren, en 
central server utför alltså det tunga jobbet som i dagsläget den enskilda partens arbetsstation 
gör. (Respondent V1, V2, V3, P1) 
 
Respondent V3 menar att det redan finns ett standardiserat arbetssätt för BIM, men att det 
hittills inte blivit implementerat i Sverige, till stor del på grund av avsaknaden av nationella 
riktlinjer. Våra grannländer har genom tydliga direktiv och krav från stora byggherrar 
sprungit ifrån Sverige gällande arbetet med BIM. Liknande direktiv i Sverige hade hjälpt till 
att driva utvecklingen framåt. Respondent V3 tror dock inte att staten kommer att gå in och ta 
fram en manual för användandet i form av ett statligt verk, exempelvis Boverket. Snarare att 
en sammanslutning av fastighets och förvaltningsbolag gemensamt upprättar en sådan, där 
littera och kvalitetskrav regleras för att ge modellen juridisk status (Respondent V1). Enligt 
respondent V2 befinner vi oss i just nu i ett läge där ”alla är sina egna pionjärer”, med egna 
företagsspecifika kvalificeringssystem och standarder.  Respondenten menar att genom att ha 
ett gemensamt kvalificeringssystem inom branschen kunna synkronisera detta med de system 
som finns utomlands. Detsamma gäller en eventuell branschstandard för Sverige. Då vi är 
med i den Europeiska unionen och lever i en global värld så vore det önskvärt om systemen är 
kompatibla med en internationell standard. Aktörer så som BIMalliance jobbar för det här 
men kan enligt respondent V3 inte gå in och ställa krav själva, däremot kan de säkert kliva in 
och samordna beställarna. 

I dagsläget konstateras det att det rent modelleringsmässigt inte hålls den detaljnivå i 
modellerna för att uppnå en juridisk status likt en vanlig ritning. Ett exempel på detta är hur 
en vägg modelleras i större projekt. Om inte det tydligt framgår av projektets LOD-lista eller 
VDC-krav redovisas endast de yttre begränsningarna för objektet visuellt medan övrig 
information återfinns under olika informationsflikar där exempelvis uppbyggnaden 
specificeras (Respondent V1). Detta hindrar i sin tur möjligheten att gå in och titta på 
specifika detaljer i 3D modellen när man exempelvis tar ett snitt enligt respondent VK 1. 
Därför krävs en mycket högre detaljeringsnivå på modellerna än vad vi i dagsläget arbetar 
med. 

Respondent V2 berättar att kvalitetssäkringsprocessen hos fallföretaget sker i tre olika steg 
beroende på i vilket skede arbetet med modellen befinner sig i. En BIM-validering görs för att 
se till så att de projektspecifika kraven uppfylls. Här kontrolleras först de enskilda modellerna 
hos de olika disciplinerna för att se att de har modellerat på det sätt som kravställaren önskar. 
Det kollas bland annat så att rätt klassificeringssystem har använts och på rätt sätt. En annan 
viktig aspekt vid mängdavtagning från modell är att det inte får finnas duplicerade objekt. 
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Dessa avviker mycket och eftersträvas att elimineras enligt respondent V3. Funktioner med 
tillhörande regler kan upprättas direkt i granskningsprogramet för att uppmärksamma och 
identifiera dubbletter, kollisioner och motsägelser i de projektspecifika kraven.  

Respondent V3 berättar att det vid leverans av modeller görs en kontroll med avseende på hur 
vida modellerna ligger rätt i koordinatsystemet. Det kontrolleras även om väggytorna 
stämmer överens med de geometriska formerna. Det går dock inte att kvalitetssäkra ifall det 
är rätt typ av vägg, exempelvis YV904 istället för YV902 enligt respondent V2.  

I model comparison jämförs framförallt arkitektens och konstruktörens modeller. Här 
kontrolleras så att byggdelarna stämmer överens och kompletterar varandra, att arkitektens 
presentation stämmer överens med det som redovisas i konstruktörens modell. Det 
kontrolleras att de olika komponenterna befinner sig i samma lägen och att objekt inte avviker 
allt för mycket. I en sådan kontroll blir det flera kollisioner, dock kan man välja att inte ta 
notis om de mindre allvarliga. Håltagning, fönster och dörrar jämförs för att säkerhetsställa att 
de finns representerade i respektive disciplins modell. (Respondent V2) 

De olika disciplinernas modeller körs samtidigt för att identifiera kollisioner i en 
kollisionskontroll. Här jämförs exempelvis arkitektens modell (A) mot konstruktörens (K). 
Det går att se hårda kollisioner samt mjuka kollisioner (soft clash). Det går också att sortera 
bort en del kollisioner så att Solibri bara tar fram kollisioner över ett angivet mått. Det är 
viktigt att påpeka att det också kommer upp dubbelkollisioner, att både en balk krockar mot 
en vägg men också att väggen krockar med en balk. (Respondent V1, V2, V3) 

Respondenterna är överens om att det måste arbetas mer med klassifikationssystemet för att 
lösa många av de kommunikationsrelaterade problemen. De berättar att det väntas på BSAB 
2.0 men att de varken vet exakt vad det kommer att innebära eller när det kommer att 
lanseras. 
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6. Diskussion 

6.1 Diskussion kring metodval 

Under arbetes gång har mycket av informationen hämtats från intervjuer, samtal och möten 
men också från litteraturstudier och granskning av BIM-modeller. Respondenterna har haft 
roller som går att koppla till användandet av BIM-modeller, dels de som aktivt jobbar med 
den, men också roller som använder modellen som stöttning i sitt arbete. Vad som hade varit 
önskvärt från vår sida är input från jurister med inblick i hur de juridiska aspekterna ser ut. 
Under kravmöten mellan VDC-specialister, arkitekter och konstruktörer fick vi en bra inblick 
i dels hur en LOD-lista upprättas, men också hur det arbetas för att den skall efterföljas. Detta 
var väsentligt för att senare i fallstudien kunna identifiera littreringsfelen. En betydande del av 
tiden vi fått till förfogande har spenderats på att studera granskningsverktyget Solibri model 
checker. Detta har varit nödvändigt för att kunna genomföra fallstudien. 

Genom fallstudien behandlades en liten del av hur en kvalitetssäkringsprocess ser ut. Att just 
delarna med littrering, större kollisioner och dubbletter valdes för kontroll berodde på att 
referensprojektet befann sig i ett systemhandlingsskede. Det vill säga att endast enklare 
byggdelar återfanns i modellen och de tekniska lösningarna så som installationer inte var 
klara. Under fallstudien hade vi stor nytta av den information vi tidigare under arbetet delgetts 
på möten, intervjuer och under samtal med handledare. 

Litteraturen som använts under litteraturstudien har valts ut och granskats kritiskt med hänsyn 
till utgivare och när informationen publicerades. Här konstaterades det att mycket av det som 
det pratades om i äldre rapporter även återkom i nyare sammanhang, vilket ansågs 
häpnadsväckande med tanke på hur mycket utrymme BIM haft i etern. Detta bekräftades 
senare under studien då respondenter med god insyn i utvecklingen av BIM berättade om att 
”det är mycket prat, men lite verkstad” vad gäller utvecklingen och implementeringen av 
arbetssättet. 

6.2 Diskussion kring intervjuresultat 

Att BIM är mer än en 3D-modell av en byggnad är en självklarhet för alla som direkt arbetar 
med det. Men den allmänna uppfattningen verkar i stor omfattning snarare vara den motsatta. 
Som framgår både i resultatdelen och i nulägesanalysen krävs en ökad insikt om vad BIM 
verkligen är för något innan det kan implementeras fullt ut. Det viktigaste att förstå är att 
själva informationsdelen, I, i BIM är det som utgör det centrala i arbetssättet. Det är 
informationen som lägger grunden för varför en BIM-modell ofta kallas för en 5D-modell där 
den fjärde dimensionen står för tid och den femte för kostnad. Om det önskas utföras 
exempelvis energiberäkningar så blir det en sjätte dimension. Om det istället hade pratats om 
informationsdelen i samma utsträckning som visualiseringen och mindre om de olika 
dimensionerna hade det kanske blivit mer tydligt vad BIM faktiskt är för något. 

Kommunikation mellan disciplinerna verkar i viss mån vara bristfällig då de olika 
respondenterna i vissa frågor haft skilda åsikter om vad en kvalitetssäkrad modell innebär. 
Inte minst gällde detta för information som kalkyl skulle delges av VDC-specialister och 
projektörer. Ett exempel på detta var de mängder som presenterades och den detaljeringsnivå 
på modellen som är önskvärd för upprättandet av en trovärdig kalkyl.  
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Arean på en innervägg exempelvis skall enligt kalkyl innefatta hela arean på väggen där ingen 
hänsyn tas till håltagning för dörrar.  

Vår syn på framtidsutsikterna var från början väldigt ljusa, men under arbetets gång 
uppdagades det en rad problemområden som måste behandlas innan BIM kan nå sin fulla 
potential. Ett av dessa var hur vida modellen kan få en juridisk status liknande 
tvådimensionella ritningar. Det konstaterades dels att det är svårt att endast arbeta efter BIM 
modeller, då dessa blir tunga och svårarbetade ju högre detaljeringsnivån läggs. Samtidigt så 
är just detaljeringsnivån ett av de områden som är viktigt att arbeta med för att en juridisk 
status ska uppnås. En lösning på detta kan vara webbaserade tjänster för arbetet i modellen. 
På så vis undanröjs problemet med att modellen upplevs vara trögflytande vid höga 
detaljeringsnivåer. För att summera detta så konstaterar vi att så länge du har en webbläsare 
har du möjlighet att se modellen, där varje disciplin kan utföra revideringar direkt i 
webbläsaren. Denna bör också vara kompatibel med buildingSMARTS öppna standarder IFC, 
bsDD, BCF och coBIE för att fungera tillfredsställande. Andra problem gällande den juridiska 
aspekten är som vi tidigare skrivit i nulägesanalysen äganderätten av modellen, hur digitala 
leveranser ska gå till och vem som ansvarar för riktigheten i den. I intervjuresultaten delas 
uppfattningen om att avtal gällande dessa frågor i dagsläget måste förhandlas fram då 
bygghandlingar 90 inte fullt ut behandlar dem. En branschstandard liknande den som 
återfinns i våra grannländer konstateras vara ett nödvändigt hjälpmedel för att alla aktörer ska 
tala samma språk. 

Att våra grannländer sprungit ifrån oss gällande arbetet med BIM grundas delvis på nationella 
riktlinjer för hur arbetet ska gå till, där inte bara tekniska aspekter gås igenom utan också 
juridiska. Samtidigt har samarbetet mellan de svenska aktörerna visat sig vara bristfällig i den 
mån att alla arbetar utifrån sina egna krav och standarder. Det konstateras i resultaten från 
intervjudelen att det bästa sättet att ta sig vidare hade varit genom ett samarbete mellan stora 
statliga byggherrar som gemensamt arbetar fram en manual för hanteringen av BIM-
processen. I både teori och under intervjuer poängteras vikten av att inte skapa unika system i 
Sverige, utan anpassa systemen efter internationella standarder. Detta för att främja 
standardisering av arbetssättet. 

Motsägelser mellan respondenter och litteraturstudie gällande besparings möjligheter 
kopplade till brukandet av BIM modeller belyser eventuellt en brist på 
erfarenhetsåterkoppling mellan inblandade aktörer i byggprojekten. 

6.3 Diskussion kring fallstudieresultat 

Modellen som användes som utgångspunkt i fallstudien befann sig tidigt i 
systemhandlingsskedet. Då konstruktionsmodellen vid fallstudiens genomförande inte var 
färdigställd inriktades studien på den överlämnade arkitektmodellen. Således har 
avgränsningar angående vilka aspekter i modellen som kan kontrolleras varit nödvändiga. Vid 
en fullskalig kontroll av en BIM-modell hade det varit aktuellt att kontrollera den utifrån alla 
de aspekter som ingår i kvalitetssäkringsprocessen. Som framgår av resultatet kring 
fallstudien avgränsade vi oss i samråd med extern handledare således mot de kontroller som 
var möjliga, och kändes mest relevanta. Relevansen för utförda kontroller stämde överens 
med de kontroller som vanligtvis utförs med start i detta skede.  

Något som var anmärkningsvärt var antalet avvikelser i objektens littrering. Ofta återfanns 
littreringen på fel plats och inte sällan var det littererat i enlighet med en felaktig 
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klassificering. Som framgick tidigare i rapporten kan detta till viss del förklaras av en 
förvirring inom branschen gällande standarder. Då företagen inte jobbar efter en gemensam 
branschstandard utan efter sina egna riktlinjer kan det leda till denna typ av konsekvenser. En 
annan förklaring kan vara att BIP-koder inte är ett helt färdigutvecklat system. Exempelvis 
saknas många av de koder arkitekten behöver för att litterera vissa objekt.   

Vid kollisionskontrollen uppträdde det som väntat en hel del felaktigheter. Några av de 
kollisioner som exponerades vid kollisionskontrollen var svårare att förklara än andra. Så 
kallade dubbla kollisioner innebär att i tillfälle att en vägg kolliderar med ett bjälklag så 
kolliderar också bjälklaget med väggen. Solibri redovisar detta som två helt skilda fel och det 
är därför viktigt att blunda för ett av dem. När vi tidigare arbetat i Solibri har vi stött på 
liknande avvikelser i form av att installationer kolliderat med byggnadsdelar. När sådant 
inträffar är det viktigt att som modellsamordnare undersöka anledningen till avvikelsen och 
inte bara konstatera att det kolliderar. En miss i modelleringen på ett plan kan få konsekvenser 
på ett helt annat. Med detta i åtanke är det därför viktigt att undersöka källan till avvikelsen 
genom att bryta ned felrapporten och identifiera de fel som kan anses vara viktiga. Dessutom 
hade det inte varit genomförbart att redovisa samtliga fel oberoende av hur kritiska dem var i 
en felrapport. Risken med detta hade varit att man inte hade sett ”skogen för alla träd”. Vissa 
av felen berodde i sin tur på att objekten var felaktigt modellerade. Håltagningar för dörrar 
och fönster kunde saknas helt eller delvis i ytterväggarna. Bjälklag kunde vara felmodellerade 
så att kopplingen till stommen blev felaktig eller att de upptog samma utrymme som 
stommen.  

Vid upprättandet av regler upptäcktes det att det kunde uppstå problematik kring funktionen 
av dem. Exempelvis gick det inte att hitta objekt som var korrekta utan att skapa en ”invers” 
av regeln som skulle testa modellen för avvikelser. Detta innebar i sin tur att objekt som var 
korrekta redovisades som avvikelser när kontroll genomfördes. Efter genomförd validering 
uppdagades det inte några dupliceringsfel i modellen. Detta kan bero på statusen på modellen 
i sig, flertalet av de objekt som bör finnas i en fullt utvecklad modell saknades. När ingen 
jämförelse kan göras mellan konstruktör och arkitekt är en dupliceringskontroll mellan 
disciplinerna inte möjlig.  

Många av de avvikelser som exponerats har diskuterats vidare med extern handledare för att 
ta del av de erfarenheter han har sedan tidigare. En del av de avvikelser som Solibri klassar 
som fel, kan ändå visa sig vara korrekta i verkligheten. Exempel på detta kan vara ingjutna rör 
och ledningar som i Solibri kolliderar med bjälklag. 

Efter att BCF-rapporten gått tillbaka till arkitekten återvände vi en dryg vecka senare för att 
göra en uppföljning på avvikelserna som uppdagats. Vid denna tidpunkt hade en reviderad 
modell tagits fram vilken vi testade enligt tidigare upprättade regler. De punkter som vi lyft 
fram som avvikelser var nu åtgärdade samtidigt som nya avvikelser uppstått. Samordningen 
mellan disciplinerna pågår på detta sätt löpande under stora delar av byggprocessen samtidigt 
som modellen förädlas.  
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7. Slutsats 

En högre noggrannhet och ett snabbare tillvägagångssätt uppnås genom att ta mängder direkt 
från en BIM-modell jämfört med traditionell mätning ur 2D-underlag. För att kunna ta 
mängder direkt ur en modell krävs det att de på förhand upprättade kraven efterlevs och att 
det är ordning och reda i modelleringsarbetet. Projektörer får under en BIM-projektering 
lägga mer tid för att förbättra sina handlingar och preparera dem med högre detaljeringsnivå. 
Detta leder inte bara till att kalkyl och anbud får möjlighet att utvinna mer exakt information i 
form av mängder och material, utan också till mer korrekta handlingar. Detta gäller även för 
produktionen i senare skeden av byggprocessen då det blir enklare att relatera till 
informationen specificerad på objekten. Mer exakta inköp möjliggörs vilket leder till minskad 
spillmängd. Då uppskattningsvis 50 % av entreprenadsumman läggs på inköp av material 
genereras här betydande besparingar. En tydlig visualisering av byggnaden eller 
byggnadsdelen leder till minskade oklarheter under utförandet vilket resulterar i färre frågor 
till projektörer och konsulter. Dessutom redovisas arbetsmomentets påverkan på 
kringliggande och senare planlagda arbeten. Mer korrekta handlingar i form av BIM-modeller 
påverkar hela projektet positivt, dels ur tidssynpunkt men också rent ekonomiskt. Detta 
inkluderar även förvaltningen av byggnaden. Vid överlämnandet av färdig byggnad lämnas 
med fördel även BIM-modellen över för att komplettera relationshandlingarna i syfte att 
underlätta vid drift och underhåll. Nyttan med BIM-modeller återfinns i samtliga skeden i 
byggprocessen, men den som anses vinna mest på det är förvaltaren. 

Framtiden är inom räckhåll för arbetet med BIM i Sverige, men för att nå dit måste juridiska 
problem hanteras och en ökad förståelse för vad BIM verkligen innebär uppnås. Dessutom 
måste det gå att hänföra till hur mycket det går att spara på arbetssättet för att kunna motivera 
en bredare implementering. Juridiska bestämmelser och överenskommelser gällande BIM bör 
i dagsläget avtalas mellan disciplinerna redan i tidiga skeden av projektet.  Detsamma gäller 
direktiv gällande detaljeringsnivåer, och användningsområden för modellen.  En gemensam 
branschstandard som behandlar BIM hade hjälpt samtliga aktörer till bättre kommunikation 
och drivit utvecklingen framåt. Denna hade med fördel arbetats fram genom en gemensam 
insatts av de större svenska förvaltningsbolagen.    

Under resultatdelen har frågeställningen om hur en kvalitetssäkringsprocess går till besvarats, 
dels genom en fallstudie men även med hjälp av intervjuer. Möjligheten att utföra fullständiga 
kontroller begränsades dels av den satta tidsramen, och dels av statusen på modellen i fråga. 

Förslag på framtida studier hade varit att efter färdigställt referensprojektet undersöka vilken 
nytta kvalitetssäkringen spelat. Här bör även de teoretiska mängderna och tiderna som legat 
till grund för kalkyl jämföras med det verkliga utfallet. Jämförelsen skulle kunna ske 
fortlöpande för att kontrollera riktigheten i varje skede i byggprocessen. En annan aspekt som 
går att studera ytterligare är den juridiska statusen på BIM-modeller samt att gå in djupare i 
den roll öppna standarder och standardiserade arbetsprocesser spelar in på BIM-modellens 
kvalitet i allmänhet och kvalitetssäkringsprocessen i synnerhet. 
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8. Slutord 

I samband med rapportens slutskede presenterades BSAB 2.0. I denna ingår ett 
klassificeringssystem vid namnet CoClass. Bakrunden till CoClass är att förbättra den till viss 
del bristande kommunikationen i byggbranschen. Ett problem som kostar både produktion 
och förvaltning åtskilliga miljarder varje år. (Svensk byggtjänst 2016) 

I likhet med vår slutsats har systemet arbetats fram som ett resultat av en gemensam insatts av 
branschaktörer, där inte minst statliga förvaltare och byggherrar ingått. Arbetet är i sin tur 
finansierat av Svensk byggtjänst och SBUF. Och skall enligt Svensk Byggtjänst lanseras 
under hösten 2016. 

CoClass kommer successivt att ersätta det nuvarande 

klassifikationssystemet BSAB 96. Man kan säga att CoClass är ett 

nytt, bättre och mera innehållsrikt BSAB 

(Svensk byggtjänst 2016 se Hellqvist 2016) 

Svensk byggtjänst (2016) förklarar att målet med CoClass är att det skall bli det mest centrala 
kommunikationssättet för alla inblandade under hela byggprocessen. Som vi beskrivit i 
diskussion och slutsats förekommer det en stor del av dessa i dagsläget på grund av att 
företagen i dagsläget använder sig av olika standarder och klassifikationssystem. Vid bred 
implementering av CoClass undviks därför feltolkningar och missförstånd aktörer emellan. 
Detta grundar sig i riktlinjer om hur BIM-modeller ska upprättas och innehåller beskrivningar 
av objekt, egenskaper och aktiviteter för varje del av byggprocessen under hela byggnadens 
livscykel (Svensk byggtjänst 2016). Således ges här möjligheten att lämna både BSAB 96 och 
BIPkoder bakom sig. Till skillnad från BSAB 96 så är CoClass helt anpassat efter digital 
modellering. Brister gällande digitala handlingar i form av BIM-modeller i BSAB 96 har 
därför hindrat BIM att nå sin fulla potential. 

I diskussionen nämner vi vikten av att en svensk standard rimligtvis bör vara internationellt 
gångbar. Aktörerna som upprättat CoClass har varit inne på en liknande linje när de efter 
svenska behov anpassat systemet till ISO- och ISO/IEC-standarder. Således blir systemet 
kompatibelt med de klassifikationssystem som återfinns utomlands och därmed förbättras 
standardiseringen av arbetssättet. 
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