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Abstract 
For nearly twenty years people have been talking about Product models, but given that the building 

industry is so conservative, it is hard to implement new working methods. Product models are these 

days known as Building Information Modeling, BIM. People often say they work with BIM but they 

often forget the most important part, the information. A 3D model should be linked with 

characteristics and information. Information that can be invaluable for the facility manager. 

We have a vision that in the best of worlds the facility manager would be able to ”walk” into the 

model and see what kind of installations are inside the wall or in the roof. You should be able to 

point at an object and gain complete information about operation and maintenance off the 

installation. You should also be able to gain information such as the name of the product and article 

number if you have to buy a new one. That’s why in our thesis we want to highlight the possibilities 

for the facility manager.  

In order to have high achievements with BIM, coordination is highly needed. All participants in the 

construction process have to work together at an early stage; they must have the possibility to affect 

the stage of inquiry. By having the facility manager connected to the process at an early stage, other 

members have the opportunity to understand what’s expected from them. In the same way the 

facility manager will understand if any of the requirements are unreasonable or difficult to solve. 

Planning must be allowed to cost money. A well planned project can later save a lot of money due to 

less problems at the building worksite. In a well planned project there will be less changes and less 

additional work. The key words are Coordination and review. 

During the facility management stage there are great opportunities to save money with BIM. The 

benefits of BIM have been shown and larger facility companies demand a model that work in the 

facility management stage. The greatest advantages are gained by the visual model that gives a 

greater understanding and a better base for decisions. There are also great advantages in more 

effective processes, better quality and better documentation for maintenance, operation, future 

rebuilding and future sale.  

To be able to get a good image of BIM, how it is used today and what expectations there are, we 

have interviewed facility managers, system manager and BIM experts. We have also researched 

information in reports and articles. 

Keywords: BIM, Product model, Facility management, IFC, FI2, Building process, 4D, 5D 

Name of report: BIM – The future for Facility Management 
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Sammanfattning 
I snart 20 år har man pratat om Produktmodeller men i byggbranschen är det svårt att införa nya 

arbetsmetoder. Produktmodeller har senare fått namnet Building Information Modeling eller 

Byggnadsinformationsmodeller på svenska, fortsättningsvis kallat BIM. Många säger idag att de 

BIM:ar när de gör 3D modeller men de glömmer ofta den viktigaste delen, informationen. Till 3D 

modellen kan egenskaper och information kopplas till varje objekt. Information som sedan kan vara 

ovärderlig för förvaltaren.  

Vi har en vision av att i de bästa av världar skall förvaltaren kunna ”gå” in i modellen och se vad för 

installationer som finns i t.ex. väggar och ovanför takplattor. Dessutom ska man bara kunna peka på  

ett don och få all information om det vad gäller drift och underhåll samt produktnamn och 

artikelnummer för att köpa ett nytt. Därför försöker vi i examensarbetet lyfta fram förvaltaren och 

fördelarna för denne. 

För att få ut det bästa med BIM krävs samordning. De olika aktörerna i processen måste börja arbeta 

tillsammans i ett tidigt stadium, d.v.s. vara med och påverka redan i utredningsstadiet. Kan man ha 

med förvaltningen redan i utredningen får övriga aktörer en bättre förståelse för vad som förväntas 

av dem. Samtidigt kan förvaltningen tidigt få veta om några krav är orimliga eller svårlösta. 

Projektering måste få kosta. Ett väl projekterat projekt kan senare spara massor med pengar på att 

inga problem behöver lösas på byggarbetsplatsen. I väl projekterade projekt minskar ÄTA-arbeten 

och kollisioner. Nyckelorden för detta är Samordning och Samgranskning. 

I förvaltningsskedet finns det stora utsikter att spara kostnader med hjälp av BIM, fördelarna har 

börjat visa sig och en del större förvaltare har börjat ställa krav på en produktmodell som går vidare 

in i förvaltningsskedet. De största fördelarna är bl.a. visualiseringen som ger en bättre förståelse och 

ett bättre underlag för beslut, effektiviseringen som spar både tid och material, kvalitetshöjning och 

bättre dokumentation för underhåll, drift, uthyrning, framtida ombyggnad och framtida försäljning. 

För att skapa oss en bild om BIM, hur det används idag och vilka förväntningar som finns branschen, 

har vi intervjuat förvaltare, systemansvariga och BIM-experter. Vi har även sökt information i 

rapporter och tidsskrifter. 

Nyckelord: BIM, Produktmodell, Fastighetsförvaltning, IFC, FI2, Byggprocess, 4D, 5D 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen av Byggingenjörsprogrammet på Högskolan i 

Halmstad. Examensarbetet utfördes under våren 2010 och behandlar Building Information Modelling 

och vilken nytta förvaltningen kan ha av modellen. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Mats Persson för hjälpen och handledningen i arbetet. Ett 

speciellt tack till Peabs BIM-grupp med Fredrik Timan i spetsen för hjälp med idé och att vi har fått 

delta på möten. Dessutom vill vi rikta ett extra stort tack till Jan-Olof Edgar för att han har delat med 

sig av all sin kunskap i ämnet. Vidare vill vi också tacka alla som har ställt upp på intervjuer. 

 

Halmstad, maj 2010 

Sofie Gustafsson Ted Mårtensson  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Byggbranschen är en industri som ständigt utvecklas och rationaliseras. På många företag har man nu 

skapat BIM-grupper för att effektivisera byggprocessen vilket ska ge bättre ekonomi i byggandet. När 

BIM, eller Building Information Modelling, beskrivs av förespråkare anger de att modellen är 

framtagen så att informationshanteringen genom hela processen ska bli mer korrekt. Teoretiskt så 

kan modellen användas för tydliggörande av arbetsprocesser, tekniska lösningar, samt övergången 

från produktion till förvaltningen. Med 3D-modellen och BIM kan man efter produktion av objektet 

gå direkt över till fastighetsförvaltningen och med rätt information och program skapa bl.a. 

uthyrningskontrakt, se över antal rum som är uthyrda och låsetiketter. Men man kan också på en 

mer teknisk bas se över antal luftdon, luftflöde, service och underhåll.  

Enligt Edgar har byggbranschen tagit ett steg bakåt i utvecklingen, för hundratals år sedan byggdes 

det modeller som konstruktör och arkitekt kunde utnyttja i byggprocessen, antingen som ett visuellt 

redskap eller som modell för tekniklösningar1. Idag lever man kvar i traditionella 2D-ritningar ute på 

byggarbetsplatserna, där byggfel och ÄTA (ändring-, tilläggs- och avdragsarbete) rapporter svarade 

för ca 20 miljarder 20082. Dessa ÄTA rapporter skapar störning i produktionen, byggarbetarna får 

arbeta med samma vägg, badrum, hall etc. fler gånger än en, vilket i sin tur skapar förseningar, längre 

byggtider och ökade kostnader. Det skapar också en osämja hos byggaren. Hur intressant är det för 

yrkesarbetaren att bygga upp samma vägg två gånger eller kakla om samma badrum för att kunden 

beställt något annat, där informationen inte nått ut från planering till produktion?  Trots dagens 

teknik med försök till implementering av 3D-modeller, 4D-modeller och t.o.m. 5D-modeller utnyttjas 

de inte till sitt max. Många aktörer menar att just deras projekt är BIM, vid närmare titt på projektet 

visar det sig att projektet enbart har en ointelligent 3D-modell för visualisering, ingen relevant 

information finns till övriga aktörer i byggprocessens alla stadier.  BIM har fördelen att själva 3D-

modellen utnyttjas så varje enskild egenskap och information kopplas till varje enskilt objekt. Ett typ 

exempel kan vara att modellen berättar objektets information dvs. Väggens, fönstret resp balkens 

materialtyp, mått, vikt, volym sedermera kanske också monteringsanvisning.   

                                                             
1 EDGAR JAN-OLOF 98324 PRODIT 3D-Produktmodell som 4D-Produktionsmodell. 
2 QVARNSTRÖM GUNILLA (2010), Arkitekt SAR/MSA, BIM-koordinator, projTools AB Malmö 
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Att låta BIM få följa med över i förvaltningsskedet gör att man också underlättar för nästa 

entreprenör. Den dagen det är dags att ändra på byggnaden finns en modell att bygga vidare på. En 

modell som är fylld med information om hur byggnaden fungerar underlättar för nästa entreprenör 

(som kanske inte är den ursprungliga) att göra sitt jobb. 

Enligt Eastman (2008) är BIM det senaste hos arkitekter, byggkonsulter och inom byggindustrin3. BIM 

har skapat en mer intelligent visuell modell som innehåller parametrar och relevant data som stödjer 

byggnaden, tillverkning och anskaffning av resurser i projektet. Enligt Jongeling råder en viss 

förvirring kring begreppet BIM4. En del tror att en 3D-modell av en byggnad per automatik är en BIM 

modell.  Detta är en misstolkning menar Jongling. Man glömmer ”I:et” och har egentligen bara en BM 

modell. En vidare definition är att all information som genereras och förvaltas under en byggnads 

livscykel, är strukturerade och representerade med hjälp av 3D-objekt där objekt kan vara byggdelar, 

men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen.  

En vision för BIM i förvaltningen är att förvaltaren via modellen ska kunna se hela sin byggnad med 

lika bra detaljering och lika mycket information och mycket mer än han får om han går runt i huset 

och tittar. Förvaltaren ska här även se vad som finns ovanför takplattorna och inne i väggarna. 

Det finns flera nyanser i definitionerna av BIM. Olika personer menar att BIM är5:  

- en teknologi, ett verktyg. 

- ett arbetssättet för att skapa modellerna. 

- ett arbetssättet för att både skapa modellen och använda den i produktion, förvaltning etc. 

- modellen  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet har varit att studera BIM i förvaltningsskedet. Vi ville undersöka vilka 

faktorer i BIM som kan ge ett mervärde för förvaltaren. Detta för att förvaltaren i sin tur ska se 

fördelarna med projektetering i BIM och vilja ta över och använda modellen när projektet går in i 

förvaltningsskedet. Målet med examensarbetet var att konkretisera riktlinjer för hur entreprenören 

kan använda en 3D-modell och implementeringen av BIM och underlätta för kunden att ta över 

modellen i förvaltningsskedet. Därmed behöver inte hela utvecklingskostnaden belasta 

projekteringen och produktionen. Examensarbetet har belyst byggprocessen, 

kommunikationsproblem samt implementering av ny teknik, för att se var det brister i övergången 

                                                             
3 EASTMAN CHUCK m.fl., BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling 
4
 JONGELING, ROIGER, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. En jämförelse mellan dagens byggprocesser 

baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM 
5 BIM, ByggnadsInformationsModeller för byggmästare 
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från produktion till förvaltning. Examensarbetet har också försökt kartlägga om val av tekniska 

lösningar har någon betydelse för informationsspridningen mellan aktörerna i projektet. Då BIM- 

modellen berör alla led och aktörer har vi också velat säkerställa att det inte finns några juridiska 

begränsningar i upphandlingsfasen vad gäller digitala leveranser mellan inblandade parter t.ex. om 

det är möjligt att kräva ett speciellt filformat i förfrågningsunderlaget och vem är det som äger 

modellen? 

Frågeställningen i rapporten är: 

 Är BIM ett arbetssätt eller ett redskap? 

 Vilka tekniska krav och specifikationer har beställaren rätt att ställa på Entreprenören? 

 Finns det juridiska begränsningar som försvårar hanteringen av digitala leveranser? 

 Hur kan entreprenören utnyttja BIM som ett försäljningsargument mot förvaltningen?  

1.3 Avgränsning 

Examensarbetet har fokuserat på att ta fram underlag åt entreprenören för att i ett tidigt skede få 

förvaltningsorganisationen att vara med och dela på framtagningen av BIM-modellen. Förvaltaren 

har kanske användning av modellen i 50 år! Därför har stor vikt lagts på faktorer som har direkt 

koppling till ett sådant underlag. Examensarbetet diskuterar således eventuella fördelar med 

användandet av BIM i förvaltningsskedet men diskuterar inte vidare direkta vinstpåföljder och 

konkreta beräkningar utan mer generella faktorer såsom effektivisering av arbetsprocesser. 

Examensarbetet har inte gått in djupt på tekniska krav, utan mer belyst vilka tekniska lösningar som 

kan användas. 

1.4 Metod och genomförande 

För genomförandet av examensarbetet har en litteraturstudie gjorts, där sökord som BIM, 

Förvaltningsskede, tillämpning av nyteknik, LOU – lagen om offentlig upphandling, informations– och 

kommunikationsteknologi användes. Peabs BIM grupp har generöst delat med sig av information 

från möten, intervjuer samt undersökningar. Telefonintervjuer har också gjorts med sakkunniga inom 

förvaltning och BIM.  
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2 Definition BIM 

BIM eller Building Information Modelling är en teknik för att hantera och distribuera 

informationsmodeller som möjliggör alla aktörers information på samma plattform. BIM brukar 

förknippas med att övergå från traditionell 2D-modell till en 3D-modell.  

BIM är idag ett vida omtalat begrepp som redan diskuterades under 1970 talet av Phil Bernstein som 

är arkitekt och ”Autodesk-byggnation” strateger6. Jerry Laisern, arkitekt och industrianalytiker, såg 

sedan till att göra BIM omtalat och känt som generellt, digital representation av byggprocessen för 

att underlätta utbyte och samverkan av information i digital form7. Enligt Laisern är BIM genomfört 

först i ”Virtual Building” (virtuellt byggande) av Graphisofts arkitekter under 1980- talet.  

Den viktigaste delen i BIM är informationen d.v.s. I:et. Informationen i BIM kan identifieras med de 

egenskaper som varje byggobjekt är kopplad till. Information kan således vara mått, konstruktions-

beräkningar, u-värde, installationskrav, förvaltningsinformation etc. 

CAD-program (computer aided design) används och ligger till grund för de 3D-modeller som används 

i BIM projekt. CAD leverantörer som idag dominerar marknaden är Autodesk, Revit och Graphisoft.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. BIM beskriver en byggnad inte bara i ritningar utan också utifrån geometri och rums-relationer, 
geografisk information, tillverkarens detaljer mm. Den innefattar även beräkningar av olika slag, t ex kalkyler, 
konstruktioner, dimensioner och energiberäkningar. Den följer sedan med in i förvaltningsskedet och används 
även där.

8
 

                                                             
6 BERNSTEIN PHIL (2010) 
7
 LAISERN JERRY (2010) 

8 LOTTA NYMAN & JOHAN SÖDERSTRÖM, Visionen BIM 
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En BIM-modell lagrar information från alla aktörer som är inblandade i byggprocessen. Modellen 

samlar upp idéer från beställaren och arkitekten. Beräkningar, ritningar och dimensioner från de 

olika konsulterna samt geoteknisk information, kalkyler och tidplaner lagras. Även förvaltarens 

information om drift och underhåll lagras. 

2.1 Definition av objekt 
Objekt kan beskrivas som ett litet paket med data, där all data kring en byggnadsdel kapslas in i ett 

paket. Paketet innehåller, förutom grafisk representation även objektets egenskaper i text och 

numerisk form. Objektets egenskaper är bredd, höjd, längd, vikt materialkvalitet etc. 9  

Objektklasser - Objekt sorteras in i objektklasser. En objektklass kan vara t.ex. ett fönster. Här skapas 

fönsterobjektet i databasen som en kopia av klassen fönster. Kopian ärver då alla egenskaper som 

definieras av fönsterklassen. Detta innebär att fönsterobjektet ”vet om” att det är ett fönster, och 

således är det möjligt att programmera in intelligens i fönsterobjektsklassen.  Ändras egenskapen 

eller egenskaperna så som bredd, höjd, etc. uppdaterar programmet den grafiska representationen 

av fönstret. Programmet förstår att bredd egenskapen, just betyder fönstrets bredd. Objektens 

intelligens ligger således i objektklassen, som vet hur den skall bearbeta informationen.  

Funktionella objekt – Objekt som beskriver byggdelar ur en funktionell vy, t.ex. vägg, fönster, tak, 

pelare etc.  

Fysiska objekt – Objekt som beskriver fysiska byggkomponenter (d.v.s. objekt som finns i 

verkligheten) träregel 145x45, stålbalk IPE 230, gipsskiva 1200x2400x13.  

Logiska objekt – Objekt som beskriver sambanden mellan byggdelarna. Kan även uttryckas som 

relationer.  

Abstrakta objekt – Objekt som inte har någon grafisk representation t.ex. Ett utrymme. Ett utrymme 

behöver nödvändigtvis inte heller vara ett rum som omsluts av väggar. Det kan vara olika areor inom 

ett och samma rum – zoner. Produktmodellen har utrymmet som ett objekt och kan knyta 

information till det, t.ex. areor, hyresgäst etc.  

                                                             
9 EDGAR JAN-OLOF, 98324 PRODIT 3D-Produktmodell som 4D-Produktionsmodell. 
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2.2 Dimensioner 
BIM kan uttryckas i flera dimensioner, idag jobbar man med 4D och 5D, dessa dimensioner 

representeras av tid och kostnad. Dimensionerna kan dock bli oändligt många dessa kallar vi nD.  

4D – Tidsplanering  

Den fjärde dimensionen representerar tiden. Med tiden menas att grafiskt simulera olika förlopp i 

byggprojektet. Genom att åskådliggöra hur den tänkta tidplanen successivt bygger upp den slutgiltiga 

byggnaden ges det i sin tur en ökad möjlighet för förståelse i kommande planerings stadier. I vilken 

ordning olika moment kommer i processen och konsekvenserna av olika beslut kan granskas och 

tydliggöras. Detta kan komma spela stor roll eftersom det i byggprojekten oftast arbetar många olika 

aktörer med samma modell, d.v.s. samma information når alla. De största fördelarna med 4D är att 

på ett tidigt stadium upptäcka planeringskollisioner mellan olika aktiviteter i det virtuella bygget 

istället för ute på arbetsplatsen. Kollisioner kan undvikas vilket i sin tur sparar både pengar och tid. 

Med 4D kan olika scenario testas och simuleras. Konsekvenserna av olika beslut och scenarion kan 

vägas gentemot varandra för att på bästa sätt utnyttja möjligheterna10. 

5D – Kostnadsberäkning  

Produktmodellen kan kopplas till ett kalkyleringsprogram som kan generera olika kostnadskalkyler 

och prislistor för de ingående byggdelarna. Detta kallas för en 5D-modell. En 5D-koppling mellan 

produktmodellen och ett verktyg för de ekonomiska kalkylerna möjliggör en ökad fokus på 

byggkostnaderna redan i projekteringsfasen. Med rätt verktyg kan konstruktionslösningar och 

materialval direkt utvärderas ur ett ekonomiskt perspektiv. Från varje objekt i modellen kan en 

kalkylpost skapas i realtid med korrekta uppgifter om mängd och med koppling till rätt byggdel.  

nD – Ändlösa modeller 

Genom att precisera önskemål och efterfrågan kan fler modeller tas fram, dessa brukar kallas nD-

modeller. Exempel på det skulle kunna vara: 

 Försäljningsmodeller – grafisk representation, dessa modeller skulle kunna optimeras efter behov 

och önskemål. Eftersom 3D-modellen skall användas i hela projektet är detta en tämligen enkel sak 

att ta fram.  

Inköpsmodeller – där finns det en inköpsstatus och leveransdatum som visar om objektet är beställt, 

på väg eller levererat. 4D-visualisering kan komma väl till pass här, då man kan följa olika varors 

leveranser och när de kommer att användas. Varje vara får ett unikt identitetsnummer för att kunna 

spåras genom hela produktionskedjan. 

                                                             
10 GUSTAFSSON MATTIAS, Tillämpningar och möjligheter med BIM inom byggbranschen 
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Leveransmodell – varje aktivitet med tillhörande resurser har en koppling till objektets id-nummer i 

produktionsmodellen, därmed blir dessa lägesbestämda. Detta medför minimal lagerhållning ute på 

byggarbetsplatsen, minskat svinn och minskad risk för skador på varorna. Genom att läsa av id- 

numret vid leverans kan läget i byggnaden kontrolleras mot produktmodellen och varorna kan sedan 

skickas direkt till rätt plats. När varan mottagits vid byggplatsen genomförs en mottagningskontroll 

och status för varan ändras till levererad i produktmodellen. 

Uppföljningsmodell – om 4D-modellen publiceras på Internet kan samtliga aktörer som medverkar i 

projektet följa byggets utveckling och själva se när de behövs vid bygget. Varje byggdel har en 

statuskod, exempelvis beställd, levererad eller monterad. Avstämning kan sedan underlättas mot tid- 

och utbetalningsplaner vilket kan spara tid. 

Miljödeklarationsmodell – modellen visar vilka material som använts i byggnaden och kan visualiseras 

genom att olika material får olika färg. Här ges sen möjlighet att söka i modellen efter olika typer av 

material och ämnen. 

Förvaltningsmodell – här kompletteras modellen med information som behövs för 

fastighetsförvaltningen, exempelvis hyresgästinformation och förebyggande underhåll. 

Rivningsmodell – en simulering av rivning, demontering och återvinning kan skapas utifrån 

produktmodellen. 

2.3 Möjligheter med BIM 

Jämfört med traditionella 2D-ritningar har BIM konceptet tydliga fördelar, redan i 

utvecklingsprocessen kan byggherren eller beställaren få en bra visuell bild av objektet. Genom att 

projektörerna bygger ett virtuellt hus i förväg leder detta till att beställaren har ett bättre 

beslutsunderlag i ett tidigare skede. Risker för misstolkningar och ev. kommunikationsproblem kan 

undvikas lättare om alla har tillgång till samma information. Olika aktörer kan mata in information 

som är viktig för entreprenören och förvaltaren, t.ex. val av fasad, balksystem, fönster, golv, etc.  

Genom att alla inblandade får en visuell uppfattning i ett tidigt stadium kan projekteringsprocessen 

och utarbetande av handlingar effektiviseras. Samspelet mellan inblandade aktörer kan förbättras, 

samtidigt som förståelsen för respektive aktörs del ökar. Eftersom modellen tillåter input av 

informationstyper av olika aktörer medför det en enkelhet för olika typer av underlag. BIM möjliggör 

också att informationssäkerheten och kommunikationen ökar, alla har tillgång till modellen och kan 

se eventuella avvikelser i ett tidigt skede, ändringar kan göras och skickas direkt ut till produktion, 

leverantör, konstruktör, arkitekt, förvaltare. Alla har därför möjlighet att vara uppdaterade och risk 

för byggfel och produktionsstopp kan härmed minimeras. Även risken för fel vid ändringar minskar 

avsevärt. En ändring i modellen slår automatiskt igenom i alla handlingar. Vid traditionellt arbetssätt 
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behövs ändringar på upp till sex ställen! Ur samma modell får man planer, sektioner, elevationer, ev. 

detaljer, sammanställningar m.m. Det vill säga man kan få olika vyer ur modellen. För varje objekt i 

modellfilen lägger projektören in kvalitetssäkrad information i överenskommen omfattning. Denna 

information kan sedan återanvändas i flera led vilket ökar säkerheten.11 

Dr Burcin Becerik-Gerber och Samara Rice har genomfört en undersökning med över 400 företag, där 

olika tjänstemän i byggprocessen har tillfrågats.12 Studien visar att de största vinsterna med 

informationsmodellerna är förkortade projekt och byggtider jämfört med traditionella 2D-ritningar. 

2.4 Svårigheter med BIM 
Det finns en del svårigheter med BIM att övervinna. Några av dem är att alla ska kunna läsa 

formaten, att man ska ha en struktur där alla ska kunna hitta, att man ska kunna lita på att statusen 

är den senaste, att modellen är redigerbar och att man måste kunna lagra och vårda den långsiktigt. 

Men man kan vända på dessa svårigheter och se det som nyttoeffekter att alla kan läsa och jobba 

med samma struktur i samma modell, en modell som kan lagras och användas i förvaltningen länge.  

Tekniken är idag egentligen inte det stora problemet utan människan.  

2.4.1 Implementering av ny teknik 

För att kunna följa med i dagens utveckling med fortsatt god teknisk kunskap krävs att man utvecklar 

och tar in ny teknik menar Larsson (1992)13. Larsson menar också att om brukaren måste förändra 

sina rutiner och arbetsmetoder för att kunna utnyttja den nya tekniken misslyckas införandet i de 

flesta fall. För att en ny teknik skall användas måste den anpassas till organisationen. Larsson syftar 

till att om beslut tas om kontinuerlig användning av ny teknik, sker en adoption. För att lättare förstå 

adoptionsprocessen med att introducera ny teknik kan man beskriva detta i fyra faser 

 Kännedomsfasen. Informationen om ny teknik når personen. Den kommer från försäljare eller 

facktidningar. Personen kan också letat upp informationen själv. 

 Övertygelsefasen. Konsekvenserna av att introducera den nya tekniken undersöks. Alla faktorer 

skall ingå i betraktandet.  

 Beslutandefasen. Fasen då planering sker, alternativt väljs och tidsplanen fastställs. De 

eventuella risker som den nya tekniken innebär analyseras och reduceras.  

 Genomförandefasen. Man lär sig att använda den nya tekniken och anpassa den till aktuellt 

byggprojekt. 

                                                             
11 BIM, Byggnads Informations Modeller för byggmästare (2010) 
12 DR BURCIN BECERIK-GERBER OCH SAMARA RICE, University of Southern California (2010) 
13 LARSSON BENGT, Adoption av ny produktionsteknik på byggarbetsplatsen 
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Byggbranschen idag har en kortsiktighet och en fokusering på det enskilda byggprojektet som är 

förödande. Varje ny satsning på ny teknik ska helst löna sig redan i första projektet. Även om 

fördelarna med BIM-modeller är uppenbar så krävs en långsiktighet och framförallt utbildning av alla 

parter i processen. Entreprenörerna idag är snabba att döma ut implementeringen av ny teknik då 

kostnaden för CAD-operatörer och 3D/4D-modellering bedöms bli för stor. Forskning visar att 

användning av 4D produktmodeller inom projektering och produktionsplanering gör att 

produktiviteten i projektet öka och därmed ge många fördelar för alla inblandade parter14. 

2.4.2 Svårigheter med övergång till BIM 

 Övergång till 3D – projektering 

 Programföretagen accepterar och utvecklar gränssnitt och programvaror för hanteringen 

och bearbetning av modellerna 

 Förändring i arbetssättet för både individer, företag och projekt 

 Höga kostnader i början för utbildning samt störningar i produktionen 

 Frågor kring informationens ekonomiska värde är ej utredda 

 Juridiska frågor som vem som ansvarar för riktigheten och fullständigheten är ej utredda 

 Vem äger modellen och därmed informationen 

 Vilka krav har beställaren rätt att ställa 

 Komplex versionshantering på objekt – och egenskapsnivå 

 Informationsmängden blir stor för en modell där många discipliner och aktörer samverkar15 

2.4.3 Vanliga skäl till den långsamma utvecklingen  

 Byggföretagen har ofta mycket begränsade möjligheter att differentiera sina produkter 

eftersom de flesta förutsättningarna bestäms redan innan företaget kontrakteras 

 Byggbranschen är fragmenterad och de flesta företagen små 

 På grund av att varje projekt är unikt är det ofta svårt att utnyttja tidigare lösningar och 

strukturera arbetssättet så att tidigare erfarenheter tas tillvara 

 En stor del av byggproduktionen betraktas som lågteknologisk och teknikförändringar sker 

därmed långsamt. 16 

 Mognadsfråga – svårt att hinna med därför vill man gärna vara kvar i det gamla och jobba 

som man alltid har gjort.  

                                                             
14 IT BYGG OCH FASTIGHET 2002, Information om dokument 
15 WIKFORSS Ö (REDAKTÖR). Byggandets Informationsteknologi 
16 OLOFSSON THOMAS, CASSEL ELIN, STEHN LARS, RUUTH STAFFAN, EDGAR JAN-OLOV, LINDBÄCK  

    STEFAN, Produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande 
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3 Överföra information mellan aktörer i olika skeden 
Rätt Information till rätt brukare är en förutsättning för byggprocessen skall bli så bra som möjligt. 

Dagens informationsspridning och dataöverföringsmodell är en gammal och beprövad modell. 

Dokumenten skickas mellan inblandade aktörer. Vidare sprids informationen till projekteringsstadiet 

där beställare, konsulter och entreprenörer finns, alla dessa aktörer skall tillgodoses med samma 

informationsflöde.  Därefter skickas informationen till byggaren där alla parter kan ta del av samma 

informationsmodell. Med en fullständig modell kan sedan relationshandlingar uppföras och sändas 

över till förvaltaren för att kunna användas i förvaltningen och slutligen i rivningen17.  

 

 

Figur 2. Informationsöverföring idag18. Förvaltningen kan använda information som gått igenom de olika 

skedena. 

3.1 Digital leverans 
Vi lever idag i en värld där nästan alla dokument skickas elektroniskt. Det finns regler och riktlinjer för 

hur man ska skicka dokument. Digitala leveranser kräver ett speciellt förfarande när det gäller 

mottagande och vem som äger modellen. 

3.1.1 Avtal för digital leverans 

En grupp bestående av olika representanter från Svensk byggsektor har drivit ett projekt gällande 

dagens hantering av digitala handlingar. Projektet har bestått av två grupper, en arbetsgrupp och en 

referensgrupp. Projektets mål är att skapa riktlinjer för branschens olika aktörer så att dessa ska 

kunna hantera digitala informationsleveranser på ett mer konkret och tydligt sätt än idag. Det vill 

säga riktlinjer för leverans av BIM-modeller för bygg- och fastighetssektorn med avseende på ansvar, 

upphovsrätt, äganderätt och nyttjanderätt. Arbetsgruppen och referensgruppens arbete har 

resulterat i avtalsmallar som är avsedda som bilagor till ett uppdragsavtal. Projektets fokusering är 

                                                             
17

 FÖRENINGEN FÖR FASTIGHETSINFORMATION, Språket som förenar 
18 TYREFORS BO, Föreningen för fastighetsinformation, Myndighetskrav för fastighetsförvaltare 
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kraven på den slutgiltiga leveransen av det färdiga uppdragsresultatets digitala information, vilket i 

sin tur innebär att det kontinuerliga informationsbyte som pågår under projekteringen inte omfattas 

av dessa riktlinjer. Det förefaller dock naturligt att man under denna process anpassar verktygen och 

den digitala informationen till den slutligt avtalade leveransens utformning menar arbetsgruppen19.  

Eftersom varje beställares krav och specifikation varierar i den digitala informationen blir en särskild 

mottagningskontroll nödvändig för att kunna godkänna en leverans. I den utarbetade avtalsmallen 

har olika nivåer av mottagningskontroller möjliggjorts20.  

3.1.2 Omfattning av digital leverans  

Avtalsmallen möjliggör för beställaren att precisera omfattningen av den önskade digitala leveransen 

genom att ange vilket skede som gäller för uppdraget. Avtalsmallen är indelad och följer normalt 

förfarande (praxis) som traditionellt tillämpas i sektorn, men som i många fall inte överrensstämmer 

med det arbetsätt som är optimalt vid användning av BIM. Detaljeringsgraden för objektet i modellen 

är oftast högre än vad som motiverats av de tidiga skedena, vilket har resulterat i merarbete att 

skapa dessa objekt.  Därför finns det starka skäl att se över vilken ”konkretiseringsgrad” av en modell 

som är relevant för avsedd leverans snarare än vilket traditionellt skede som leveransen ska omfatta. 

Rapporten hänvisar till ”det digitale byggeri” – digitalt byggande, som är ett danskt 

utvecklingsarbete21.  

3.1.3 Leveransspecifikation av digital information 

För att kunna precisera hur den levererade digitala informationen skall användas och vilket ansvar 

den part har som skapat informationenska ha, måste beställaren specificera, ofta i samråd med 

konsult, vad som skall levereras och hur mottagningen av leverans skall gå till. I avtalsmallen har det 

därför införts möjlighet att precisera leveransen vad det gäller leveransens egenskaper, ingående 

informationsmängders egenskaper och leveransinnehållets omfattning i övrigt22.  

3.1.4 I avtalsmallen  

För att mer tydligt specificera den digitala leveransen har mallen försetts med två huvudalternativ, 

en förenklad leveransspecifikation och en utökad leveransspecifikation. Den förenklade versionen är 

mer tillämpad och riktad för ”vardagsprojekt” där den utökade leverans versionen riktar sig till de fall 

där den förenklade versionen inte räcker till.  

                                                             
19 Utkast till slutrapport ”Avtal för digital leveranser” 2010-03-25 
20 Utkast till slutrapport ”Avtal för digital leveranser” 2010-03-25 
21 Utkast till slutrapport ”Avtal för digital leveranser” 2010-03-25 
22 Utkast till slutrapport ”Avtal för digital leveranser” 2010-03-25 
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För den utökade leveransspecifikationen finns det tre olika möjligheter för val av riktlinjer och 

rekommendationer enligt:  

1. Bygghandlingar 90, del 8 utgåva 2.  

2. Digitala informationsleveranser till och från förvaltning, tillämpningsanvisning version 

2010:FFI (www.fi2.se) se vidare kap 4.  

3. Möjlighet för hänvisning åt övrig framtagen tillämpning eller handbok. T.ex. beställares IT-

handböcker eller andra instruktioner, eller som komplement om någon ovanstående 

rekommendation saknas, t.ex. vid leverans av särskild produktionsspecifikation information. 

3.1.5 Beställarens nyttjanderätt och användning av levererad digital information 

Enligt ABK 09 har, om inget annat avtalats, beställaren rätt att använda och kopiera redovisat 

uppdragsresultat för det ändamål som uppdraget avser (ABK kap 7 § 1).  Beställaren ska skydda 

uppdragsresultatet från otillbörlig kopiering och spridning  (ABK kap 7 § 3). Konsulten har, om inte 

annat avtalats, äganderätten till originalhandlingarna liksom de datafiler som handlingarna framställs 

ur (ABK kap 7 § 7). Vilket betyder att beställaren inte har rätt att använda eller redovisa material som 

faller utanför avtalet, se ABK 09.  

3.2 Vad säger LOU om tekniska krav  
I LOU 6, kapitlet tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor, finns i  förfrågningsunderlaget 

regler på hur den tekniska specifikationen skall beskrivas. Den ska hänvisa till en viss standard. I 

tekniska specifikationer (§3) i form av prestanda eller funktionskrav har den upphandlande 

myndigheten rätten att ange de tekniska specifikationerna som prestanda eller funktionskrav. Kraven 

skall vara så utformade att föremålet för upphandling klart framgår.  

3.3 Standardiserade format för informationsöverföring 
För att kunna skapa data, data som sedermera skall användas och fördelas mellan byggprocessens 

alla inblandade aktörer, är det en nödvändig förutsättning att det finns en utarbetad standard.  Med 

standard menar man hur data skall representeras. Eftersom varje program definierar data utifrån vad 

som anses optimalt för den uppgift de ska utföra är det inte meningsfullt att kunna importera data 

från ett program till ett annat. För att data skall ska kunna fördelas krävs standardiserade 

beskrivningar för alla delar som ingår i processen, exempel material i en byggnad, olika typer av 

komponenter, ritningar och kalkyler23.  

                                                             
23 EDGAR JAN-OLOF 98324 PRODIT 3D-Produktmodell som 4D-Produktionsmodell 

http://www.fi2.se/
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Det finns idag två oberoende system som tillhandahåller interna dataöverföringar med öppet format: 

 IFC: internationell öppen standard för objektorienterad information för byggnader och 

byggprocesser.  

 FI2xml: för hantering och behandling av förvaltning– och fastighetsinformation från 

objektorienterade byggnadsmodeller.  

3.4 IFC   
IFC (Industrial Foundation Classes) är en standard, ett objektsorienterat filformat utarbetat av IAI 

(International Alliance for Interoperability).  IFC kan beskrivas som ett ramverk, vars omfattning ska 

gälla ingående objekt som ingår i bygg - och förvaltningsprocessen.  IFC bygger på att kunna definiera 

all byggnadsinformation över hela byggnadens livscykel, från förstudie, projektering, produktion och 

slutligen förvaltningen.  IFC möjliggör att ett objekt kan knytas samman med olika egenskaper och 

grupperas i olika objektklasser, vilket i realiteten skulle innebära att ett objekt som skall ingå som ett 

föremål i byggnaden skall kunna representeras i en strukturerad datamodell.  Om syftet med IFC skall 

uppfyllas och användas som informationsbärare mellan olika programvaror och därtill hörande 

applikationer måste objekten definieras efter samma struktur. Annars måste data konverteras om 

och då föreligger det en risk för väsentliga informationsförluster, se problem med IFC .  

3.4.1 Problemet med IFC 

Ett problem med att skicka IFC-filer är att det tyvärr finns informationsförlust på vägen. Skickar man 

information flera gånger mellan olika program tappas mer och mer information. Man får heller ingen 

varning om att något försvinner. Det ena programmet kanske inte kan rita runda väggar så därför 

finns det ingen vägg i nästa program. Skickar man det bara en gång i en riktning fungerar det bra. Det 

som inte fungerar är om du ska skicka det flera gånger fram och tillbaka i en konsultgrupp. Då är det 

bättre att skicka originalfilerna. 

Ett annat problem som redan beskrevs under tidigt 2000-talet, är problemet med versionshantering 

och ägarskapet för de applikationer som importerar och exporterar dataformatet IFC. Om flera 

applikationer utväxlar data är det svårt att veta var originalet finns. Problemet beror på att 

versionsnummer på objektsnivå saknas. Där skulle lösningen vara en databas som lagrar 

originalmodellen, men en sådan lösning är ännu inte utarbetad24. Svårigheten med IFC ligger i att 

projektsamverkan mellan olika applikationer endast förstår semantiken (informationens mening) för 

sina egna objektklasser. D.v.s. ett arkitekt CAD-program kan omöjligen tolka per automatik 

informationen som är lagrad om en fläkt, skapad av ett VENT CAD program och inte heller ett 

                                                             
24 EDGAR JAN-OLOF (2010), Affärsutvecklare Lean Design, Bjerking 
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armeringsjärn, skapad i en konstruktörs CAD program. Dessa objektsklasser saknas helt i 

arkitektprogrammet. Detta innebär att enbart objekt som kommer från modeller skapade av andra 

arkitektprogram kan återskapas i det egna formatet med bibehållen intillegens, vilket betyder att 

övriga objekt blir ”ointelligenta”, d.v.s. de får bara en grafisk representation.  När ett system 

exporterar objekt som saknar motsvarande IFC klass, skapas ett s.k. proxy-objekt i IFC-filen. Detta 

objekt är då okänt eller obestämt, och kan endast tolkas av det mottagande systemet om en 

överrenskommelse gjorts om vad innehållet avser25. 

3.5 Förvaltningsbranschens arbete för gemensamt system 
Många förvaltare ställer idag högre krav på att deras olika datasystem skall kunna kommunicera med 

varandra. Hyressystemen måste dagligen samarbeta med ekonomisystemen. Fastighetssystemet 

skall kunna kommunicera med CAD-ritningar och areor för att man skall kunna se var lediga lokaler 

och befintliga kontrakt finns. För att göra detta behövs ett gemensamt språk.  Problemet har länge 

varit att byggnadsbranschen och fastighetsbranschen inte kunnat komma överrens om hur man 

benämner och strukturerar olika saker. Om kostnadsstället i hyressystemet benämns YYYY och sedan 

XXXX i hyreskontraktet skapar det ett problem i informationsöverföringen. Lösningen ligger i, menar 

Bo Tyrefors ordförande i föreningen för förvaltningsinformation, en integrationsfil som översätter 

och tolkar. Men som förvaltare har man många olika IT-system som ska kunna kommunicera. Då blir 

det väldigt många integrationsfiler. FI2 är språket som förenar och hoppar över integrationsfilerna26.  

FI2 

Föreningen för fastighetsförvaltningen är en organisation bestående av fastighetsägare, kommuner 

och landsting. Föreningen har försökt utarbeta en standard för hantering av olika former av 

information rörande fastigheter.  FI2xml är resultatet av deras projekt, där FI2xml nu är ett 

standardiserat sätt att kommunicera fastighetsinformation mellan IT-system. Standarden består av 

informationsstrukturer och kommunikationsgränssitt27.  

 FI2xml 

FI2xml är ett filformat för förvaltningsinformation som är baserat på XML och FI2. FI2xml är 

framtaget som ett gemensamt gränssnitt baserat på FI2 strukturen. FI2xml är komponenten som gör 

det möjligt att en viss typ information från ett visst informationssystem kan omvandlas och tolkas till 

xml-språket. Dessa tekniska system kan vara CAD, ekonomi- och administrationssystem som via xml 

blir läsbart i förvaltningssystemet. Genom att tillämpa FI2xml skapar det möjligheter för alla i 

                                                             
25

 EDGAR JAN-OLOF 98324 PRODIT 3D-Produktmodell som 4D-Produktionsmodell 
26

 FÖRENINGEN FÖR FASTIGHETSINFORMATION, Språket som förenar 
27 FÖRENINGEN FÖR FASTIGHETSINFORMATION, Språket som förenar 
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fastighetsbranschen då det öppna formatet gör det möjligt för grafiska modeller och 

informationskoder att prata med varandra28.  

Att införa FI2 

På Föreningen för förvaltningssystem nämner de faktorer som är avgörande för beslut från 

beställarens perspektiv. De menar att FI2 ur beställarens perspektiv skulle möjliggöra ett oavbrutet 

informationsflöde från projektidé via förvaltningsfasen till rivning av byggnadsverket. Flera 

informationssystem kan samverka och utbyta information förutsatt att alla följer standarden. 

Samverkande data mellan system som hanterar såväl ekonomi, administration som tekniska frågor. 

FI2 har en förenklad möjlighet att utlokalisera valda delar av den IT baserade verksamheten. Det ger 

en större möjligheter att få tillgång till dagsfärsk information, där effektivare upphandling av 

informationssystemet också finns. FI2 gör det enkelt att överföra fastighetsrelaterad information vid 

köp och försäljning av fastigheter29.  

                                                             
28

 FÖRENINGEN FÖR FASTIGHETSINFORMATION, Språket som förenar 
29 FÖRENINGEN FÖR FASTIGHETSINFORMATION, Språket som förenar 
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4 System för BIM i förvaltningen 
I processerna för byggande, användning och förvaltning används ett antal system för att producera, 

leverera och hantera information. Det är dels allmänna system som stöder organisationens 

administrativa processer och affärsprocesser och dels specialiserade system, som direkt hänför sig till 

verksamheten att använda och förvalta samt projektera och bygga30. Vi tar upp några system nedan 

som vi har stött på under vårt arbete. 

4.1 Projtools 
Projtools utvecklar och säljer verktyg för bättre kommunikation som effektiviserar byggprojekterings- 

och förvaltningsprocesserna. Verktygen fokuserar på att ersätta den traditionella rittekniken. De är 

webbaserade och arbetar mot en central databas. Projtools jobbar med att alla ska ha tillgång till 

aktuell information. Det ska bara finnas ett original som ska vara lätt tillgängligt för alla inblandade 

och åtkomligt från vilken plats som helst, när som helst. Projtools spaltar upp och sorterar 

informationen från objekt och filer i en databas med direkt import och export från 

designprogramvaror och samlar detta i en databas. Från databasen kan de generera informationen i 

andra program eller på det sätt som passar respektive användare både informationsmässigt och 

visuellt via ett webbgränssnitt31. 

Projtools skapar olika funktionsmoduler t.ex. Projdoor. Dessa moduler är objektbaserade, de har 

direkt koppling till Revit 2010 (ett 3D-modelleringsprogram från Autodesk), jobbar med individuell 

informationshantering, gränsdragning mellan discipliner, sortering och filtrering, grafisk 

representation av våningsplanen, granskning och godkännande och ger rapporter med t.ex. 

dörrvyer32. 

BIM Control är en kommunikationsplats med metadata (beskriver innehållet och/eller strukturen för 

en viss datasamling) och versionshantering av filer och objekt. Konverteringen som sker mellan 

programvaror ger ett oberoende av program och versioner. BIM Control klarar konvertering mellan 

följande format: Från Point till AutoCad Architecture, från AutoCad Architecture till Revit och från 

Revit till AutoCad Architecture33. 

Fördelarna som vi ser med Projtools är framför allt den centrala databasen som de jobbar mot, att 

det bara finns ett original minskar risken för missförstånd. Att de också jobbar med 

                                                             
30 IT BYGG OCH FASTIGHET 2002, Information om dokument 
31

 QVARNSTRÖM GUNILLA (2010), Arkitekt SAR/MSA, BIM-koordinator, projTools AB 
32

 PROJTOOLS (2010) 
33 PROJTOOLS (2010) 
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informationsstädning gör att när förvaltaren tar över modellen efter avslutat projekt finns där ingen 

information som är irrelevant för förvaltaren. 

4.2 Pythagoras 
Pythagoras är ett IT-system för att stödja Facility Management med tyngdpunkten på lokalförsörjning 

och fastighetsförvaltning. Pythagoras jobbar med den ”mjuka” delen d.v.s. vilka människor och 

organisationer som finns i rummen, vad det kostar, hur man städar m.m. Pythagoras grafiska 

möjligheter och ekonomiska modeller ger ett effektivt stöd för ett optimalt lokalutnyttjande34. 

Pythagoras stödjer de flesta processerna inom Facilites Management: Lokalplanering, intern- och 

externhyra, avtalshantering, städplanering / städupphandling, dokumenthantering, hantering av 

kostnader, personer / organisationer / flytthantering, inventarier och möblering, utrymmesplaner / 

brandskydd samt nyckel- och låshantering. Alla areor mäts automatiskt i systemet, detta är viktigt då 

de flesta processerna inom lokalförsörjning baseras på lokalernas areor och de flesta kostnaderna är 

normalt proportionella till lokalernas areor35. 

Det enda system som fungerar när man ska hämta information från byggvärlden är, enligt 

Pythagoras, Autodesk Revit. Pythagoras samarbetar med AEC (architecture, engineering and 

construction sectors) som har hjälpt dem att bygga en integration mellan Revit och Pythagoras. BIM 

kommer enligt Peder Åkesson betyda mycket för Pythagoras. Förvaltarna behöver börja ställa krav på 

hur entreprenörer och konsulter ska leverera handlingar36. 

Den största fördelen med Pytagoras är att det är ett grafiskt system. Textbaserade system blir alltid 

lätt fel igenom att man t.ex. placerar personer i hissen eller städrummet. Enligt Jan-Olof Edgar är 

Pythagoras det enda BIM-baserade förvaltningssystemet som finns, det bygger på BIM-teknologi 

d.v.s. det har en grafisk koppling till objektet37. 

Ett problem som Pythagoras dock har är att modellerna som de får från entreprenörerna inte 

innehåller den information de borde. Detta har gjort att hittills får de alltid lägga in all information 

själva. Man ser dock ljust på framtiden att när fler börjar jobba med BIM i projekten kommer detta 

att lösa problemet. 

                                                             
34 PYTHAGORAS (2010) 
35

 PYTHAGORAS (2010) 
36

 ÅKESSON PEDER (2010), Pythagoras 
37 EDGAR JAN-OLOF (2010), Affärsutvecklare Lean Design, Bjerking 
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4.3 Landlord 
 Landlord är ett fastighetssystem som är framtaget av företaget 5D System. De är medlemmar i FI2 

och har varit sedan starten av FI2. I början var de med och skapade en koppling mellan Landlord och 

ritningssystemet Hyperdoc, detta vann de då ett pris för. Dock jobbar de inte grafiskt. De plockar ut 

areorna från ritningarna och läser in dem i Landlord. Vill man se objektet grafiskt får man göra det via 

ett grafiskt system så som t.ex. Hyperdoc eller Trix. Dessa system går att koppla ihop med Landlord. 

Landlord arbetar med att se över kopplingarna mellan system hela tiden för att underlätta för 

förvaltarna. De håller sig till FI2 språket och FI2xml för kommunikation av informationen från 

ritningen in i Landlord. I dagsläget lägger de in informationen om installationer manuellt, man kan 

inte läsa den från ritningen38. 

4.4 Vico Software 
Vico Software är idag det enda företaget i världen som har ett helintegrerat 5D-system, detta system 

kallas Vico Office. Vico Office är ett program som ger ett förenklat, exakt och kraftfullt 

tidplaneringsverktyg för planering inom byggindustrin. 

Vico står för Virtual Construction och deras mål är att bespara byggindustrin miljarder genom att 

minimera ineffektivitet, problem och förhöjda kostnader på byggplatsen. Detta samtidigt som 

riskerna minskar och projekttiden kortas. 

3D-modellerna från cad-systemen importeras in till Vico Office där de sedan bekläs med tid (4D) och 

kostnader (5D). Man kan snabbt analysera byggprojektet gällande tid och kostnader. En otrolig fördel 

är att man lätt kan pröva alternativa design- och produktionslösningar och se resultatet direkt. Detta 

kallar Vico för produktionsoptimering39. 

Vicos stora fördel är att det är ett helintegrerat system där du även får ut 4D och 5D. Här ser man 

enkelt om några kollisioner förekommer. En annan fördel är hur enkelt man hittar sina komponenter 

i systemet. Man kan klicka på en post t.ex. en sorts dörr och då blir alla dörrar av den modellen 

markerade med gult i modellen. Nackdelen är dock att systemet inte är gjort för förvaltningen. 

                                                             
38 ULMEHAG TONY (2010), 5D System 
39 VICO SOFTWARE (2010) 
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5 När i byggprocessen skall BIM introduceras? 
Det tar ofta något mer tid och engagemang från flera att bygga modellen i starten men detta har 

man igen under hela projekteringen och produktionen. 

 

 

Figur 3. Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg jämfört med 2D-CAD-verktyg
40

. 

Största fördelen i användandet av BIM får man om man redan i tidigt stadium samordnar 

projekteringen med alla aktörer. Ju fler som är involverade tidigt i projektet desto lättare är det att 

lösa problemen och få processerna att fungera så man inte behöver vända upp och ner på 

förutsättningarna. Som entreprenadform passar därför en partnering-lösning bäst. Alla bör sitta på 

samma sida och hjälpas åt. 

Figur 4. Schematisk bild över vart de olika upphandlingsformerna kommer in i processen.   

 

                                                             
40

 Jongeling, Rogier (2008), BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. En jämförelse mellan dagens byggprocesser  
baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. (Forskningsrapport 2008:04). Luleå tekniska universitet. 
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Alla parter skall vara med redan i utredningsstadiet och påverka. Att ta in hantverkarna och låta de få 

reflektera över vilka problem de ser är också en stor fördel för att förebygga problem. Traditionellt 

projekterande är enligt Gunilla Qvarnström41 en katastrof ur BIM-sammanhang när man först 

projekterar nästan färdigt och sedan upphandlar entreprenörer som i sin del upphandlar 

underentreprenörer. Detta betyder att t.ex. sprinklern kommer in sist vilket kan leda till att man kan 

få börja om från början med att flytta kanaler om man t.ex. i det läget hittar en billigare eller bättre 

sprinkler. 

Vad är viktigt för en lyckad projektering? 

 Det är viktigt att alla jobbar med ett och samma programformat för att smidigt kunna dela 

informationen med varandra. Detta är ett krav man får ställa i kravspecifikationen. 

 Det måste finnas en samordnare som bevakar beställarens intresse och driver processen för 

hur man ska jobba 

 Projektledarna måste vara införstådda i processen. 

 Att resurser finns för att samordna och för att samarbeta 

 Tydliga upphandlingar där det definieras vad som ska levereras är ett måste. 

Redan tidigt i projekteringsskedet kan man se kollisioner mellan olika system som ventilation, 

kabelstegar, balkar m.m., plats för hål för genomföringar, tydlighet för detaljutformningar i 3D vid 

trånga utrymmen, analys av plats för montage och underhåll42. 

I den mest idealiska situationen planerar man nästan allt och bygger sen exakt som man har planerat. 

Men för att uppnå den idealiska situationen, att allt ska vara projekterat innan man börjar bygga, 

behöver kulturen ändras i byggbranschen. Är projekteringen välgjord och detaljerad och har noll fel 

så får du noll fel i mängderna, noll fel i kalkylerna och noll fel i tidplanerna och i inköpen. 

5.1 Kostnader 
Kostnaderna blir särskilt stora om man inte har haft rätt förutsättningar från början. Kan man ha med 

förvaltningen redan i utredningen får övriga aktörer en bättre förståelse för vad som förväntas av 

dem. Samtidigt kan förvaltningen tidigt få veta om några krav är orimliga eller svårlösta. 

Projektering måste få kosta. Att samla mer information och göra ett bättre förberedande arbete ska 

få ta tid och kosta mer pengar men det ger en mycket bättre förutsättning att slippa problem senare. 

Man kan sen i nästa steg spara massor av pengar på att slippa lösa problem på byggarbetsplatsen. De 

projekt som idag körs med 3D, samgranskning och kollisionskontroller, har i stort sett inga sådana 

                                                             
41
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problem ute på byggarbetsplatsen enligt Gunilla Qvarnström på ProjTools. Det är värt otroligt mycket 

men svårt att sätta en peng på. 

 

Figur 5. Procentuell kostnad i de olika skedena43 

Bilden ovan visar hur kostnaderna fördelas i de olika skedena i de flesta fall. Projekteringen kostar 

10% av byggkostnaderna och byggkostnaderna är 10% av drift- och underhållskostnaderna. Det 

betyder att om jag kan spara 10% i drift- och underhållskostnader så har jag sparat in hela 

byggkostnaden. Detta kan uppnås med ett väl projekterat projekt. Slutsatsen blir att inte snåla på 

projekteringen.  

                                                             
43 SZEKER KAMILL, Byggjuridik, (2010) 
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6 BIM i förvaltningen 

6.1 Förvaltningsskedet 
Förvaltningsskedet utgör den i särklass längsta tidsperioden för ett byggnadsverk. Fastigheter är 

lägesfixerade och långlivade, men genomgår under hela sin livslängd en kontinuerlig 

förändringsprocess. Behoven kring en byggnad ändras med tiden, vilket gör att om och tillbyggnader 

kan bli aktuella. Men förvaltningsskedet innebär också drift och underhåll.  

 

6.1.1 Drift och fastighetsskötsel 

I byggnaden skall brukaren förses med vatten, elektricitet och energi för uppvärmning, ventilation 

ska fungera och avfall ska tas om hand. Detta kallas för drift av byggnaden44. Drift delas i två delar, 

mediaförsörjning och avfallshantering. 

Mediaförsörjning innebär att byggnaden ska försörjas med el, vatten, energi, ventilation, hissar och 

tele- och datakommunikation. För att klara detta krävs att de driftinstruktioner som bygg- och 

installationsentreprenörerna överlämnat är korrekta och lätta att förstå. 

Avfallshantering innebär omhändertagande och att transportera bort sopor och annat avfall på ett 

miljövänligt sätt. 

Fastighetsskötsel består av utvändig och invändig skötsel samt städning. Utvändig skötsel omfattar 

snöröjning och renhållning samt skötsel av gräsmattor, buskar och planteringar. Även mindre 

reparationer av staket och verktyg ingår. Invändig skötsel omfattar tillsyn, skötsel och mindre 

reparationer av byggnadsdelar i gemensamma utrymmen samt från felanmälningar från hyresgäster. 

Städning omfattar trapphus, tvättstugor och andra gemensamma utrymmen45. 

6.1.2 Underhåll 

Underhåll görs för att behålla en byggnad i befintligt skick. Underhåll kan indelas i två delar: akuta 

(avhjälpande) och planerade (förebyggande) underhåll. Det är viktigt att ha en underhållsplan för 

fastigheten. Fastighetsförvaltaren är ansvarig för att underhålla dels byggnadens yttre skikt samt se 

till att de tekniska egenskaperna bevaras. De ska också se till att byggnadens värde bevaras och att 

kunderna vill och kan bo kvar. 

6.1.3 Uthyrning och ändring 

Uthyrning kan medföra att man behöver ändra vissa delar i byggnaden för att kunna tillgodose 

kundens behov. Med ändring menas en åtgärd som förändrar en byggnads konstruktion, funktion 

eller utseende. Ett ändringsprojekt innebär samma aktiviteter/skeden som ett nybyggnadsprojekt: 
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förstudie – program – projektering – upphandling – produktion. Den stora skillnaden är att vid 

ändring finns redan byggnaden när projektet startar. I begreppet ändring ingår bl.a. stambyte, 

modernisering, förbättring, förädling och fastighetsutveckling. 

Uthyrning innebär också att man behöver upprätta hyresavtal, ha nyckel- och låshantering, 

utrymningsplaner, städplanering m.m. 

6.1.4 Rivning 

För att få helt eller delvis riva en byggnad krävs enl. PBL rivningslov. 

Hälso- och miljöfarliga avfall tas omhand på särskilt sätt, när det gäller övriga restprodukter använder 

man sig av följande prioriteringsordning:46  

 Återanvändning (fönster, dörrar, takpannor, tegelsten) 

 Återvinning (kabel, metallskrot, betong krossas till väggbyggnad) 

 Energiutvinning (virke, träskivor) 

 Deponi  

6.2 BIMs roll i förvaltningsskedet 

6.2.1 Drift och fastighetsskötsel 

Varje funktion i byggnaden kan kopplas mot en funktionsbeskrivning och driftinstruktioner. 

Beskrivningen visar allmänt vad det är för system, vilka rum funktionen betjänar och var den är 

placerad. Men den kan också beskriva eventuell styrning, brand- och rökfunktioner, frysskydd, 

spjällfunktioner mm. Modellen kan användas som indata i energisimuleringsprogram där man kan 

beräkna energiförbrukning genom att ta hänsyn till u-värden, solstrålning, vind, skuggor mm. I 

modellen ser man dessutom dimensionerna på rör, var de ligger och var känsliga punkter finns för 

stopp m.m. samt varvtal på fläktar. Modellen gör det lätt för driftansvarig att förstå installationerna. 

I BIM-relaterade program går det skapa städplanering. Städtider kan beräknas och alla 

areaberäkningar sker automatiskt. 

6.2.2 Underhåll 

BIM-modellen kan lagra information om när planerade underhåll ska ske. De planerade underhållen 

kan underlättas av att modellen finns som visar objektens innehåll. Även när det gäller akuta 

underhåll kan du gå in i modellen och få hjälp att se vad som kan orsaka fel i t.ex. ett tak utan att 

först riva ner det. Så fort man gjort ett underhåll ska man uppdatera modellen med ändringen.  

                                                             
46 NORDSTRAND UNO, Byggprocessen 
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6.2.3 Uthyrning och ändring 

Med den visuella delen av BIM kan man visa eventuella hyresgäster lokalen innan den är färdigbyggd. 

I befintliga byggnader via modellen kan visas hur man kan flytta på väggar. Dessutom kan man räkna 

på areor, upprätta hyreskontrakt mm. 

6.2.4 Rivning 

Rivning underlättas med BIM då man t.ex. kan se vilka material en vägg innehåller. Detta gör det 

framförallt lättare att planera deponi av eventuella miljöfarliga ämnen. 

6.3 Fastighetsägaren och förvaltarens fördelar 
I förvaltningsskedet finns det stora utsikter att spara kostnader med hjälp av BIM enligt de 

sakkunniga som vi har talat med. Fördelarna har börjat visa sig. Det börjar bli alltmer vanligt att 

beställaren vill ha en produktmodell som går vidare in i förvaltningsskedet47. Fördelarna är:  

 Visualisering ger underlag för bättre beslut – En 3D-modell som du kan ”gå in i” hjälper 

användaren att förstå, vilket gör att man får ett bättre underlag för beslut och man slipper 

ÄTA-arbeten. 

 En effektivare process – vid projektering, byggnation och förvaltning har inte informationen 

ett naturligt och kontrollerat flöde. Detta leder till att värdefull information tappas bort i och 

mellan de olika faserna. Detta leder framförallt till förseningar. Genom att projektera i BIM 

jobbar alla på samma plattform och därmed minskar man riskerna för att tappa 

informationen mellan faserna. 

 Materialeffektivitet – minskar spillet genom mer exakta mängder vilket ju även är angeläget 

ur ett miljöperspektiv. Mängdavtagning i modellen ger en kostnadseffektivitet. 

 Tidseffektivitet – planera och ”bygga” digitalt, prova olika lösningar innan man omsätter dem 

i verkligheten. 

 Effektivare kommunikation genom processen via mer automatisk överföring av information 

mellan aktörerna. 

 Kvalitetshöjning – genom samordning via en 3D-modell kan konstruktionskrockar undvikas. 

Vid samordningsmöten kan alla titta på samma modell istället för sju olika ritningar – det 

borde ge färre fel i projekteringen, vilket i sin tur borde spara mycket pengar. 

 Ändrar man något på ett ställe, uppdateras alla andra dokument automatiskt. 

 Analyser av olika alternativ kan ske i tidigt skede – man kan t.ex. göra eneriberäkningsanalys 

för flera alternativa lösningar 
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 Bättre dokumentation av byggnaden för underhåll och drift - genom information från 

modellerna kan dokument för underhåll och drift lagras på ett strukturerat sätt som kopplas 

till fastighetens utformning48. 

 Bättre dokumentation av byggnaden för uthyrning m.m. - ytor m.m. kan överföras till 

förvaltningsmodell av traditionell typ eller till en mer avancerad modell49. 

 Bättre dokumentation av byggnaden för framtida försäljning - vid framtida försäljning kan en 

besiktning av fastigheten underlättas och värdet på byggnaden öka genom lägre risktagande 

för köparen50. 

 Bättre dokumentation av byggnaden för framtida ombyggnad - Genom att lagra modellerna 

kan ett bättre underlag lämnas till kommande projektörer. Speciellt för delar som ändras ofta 

som butiker, vissa kontor etc. är detta värdefullt51. 

                                                             
48 BIM, ByggnadsInformationsModeller för byggmästare 
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7 Företag som arbetar med fastighetsförvaltning 
Vi har ringt runt till ca 10 olika fastighetsförvaltare för att se om de arbetar med BIM. Nästan 

uteslutande visade det sig att de inte visste vad BIM är. Det är bara de större företagen så som 

Locum och Akademiska Hus som arbetar aktivt för att implementera BIM. I nästa kapitel följer ett 

sammandrag från en intervju med Locum. 

7.1 LOCUM AB 
Locum AB ägs av Stockholms läns landsting och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med 

lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum är alltid med från 

början i byggprocessen. När vården har ett behov, t.ex. att bygga en ny avdelning, kontakta de Locum 

där deras projektledare gör en förstudie, projekterar och följer byggets framskridande. När allt är 

klart lämnar de nyckeln till förvaltaren som i sin tur lämnar den till vården. Eftersom Locum är med 

hela vägen har de möjlighet att påverka väldigt mycket i själva bygget och affären, därför kan de t.ex. 

ställa krav på 3D-projektering när det gäller nybyggnad. Vad det gäller ombyggnad är det annorlunda 

då dessa ritningar ofta ligger i 2D och då är det inte naturligt att rita om dem, det skulle bli för dyrt, 

därför väljer man att fortsätta rita på de 2D-ritningar som finns och därmed får man heller inte in 

informationen i de äldre projekten.  

Vad det gäller BIM är Locum inne i en ”kännapåfas”, där de just nu lyssnar på flera olika aktörer på 

marknaden som jobbar med BIM. De har ett nära samarbete med Vico Software, som de gör en BIM-

manual tillsammans med, men vart de kommer landa är svårt att säga enligt JC Norlander52. 

När det gäller att ställa krav på system är det svårt. T.ex. kostar det väldigt mycket för en liten firma 

att skaffa Revit, men man kan däremot ställa krav på system med öppna format som IFC. Därför 

säger de idag att de får modellera hur de vill men de måste leverera i IFC. Detta är ett måste annars 

kör man helt fast enligt Magnus Tallberg53. Problemet med att IFC tappar information när den skickas 

har Locum själva inte testat ännu men har tänkt lösa det med att begära att få både originalet och 

IFC-filen. 

Locum har idag en BIM-utvecklingsgrupp som jobbar med hur man ska kunna ta emot BIM i deras 

förvaltning och få ut det i organisationen samt hur de ska få deras olika system att prata med 

varandra. Locum arbetar idag med flera olika system för de olika delarna i förvaltningen, t.ex. ett för 

drift och ett för hyreskontrakt, men deras huvudsystem är Advantum. 
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8 Analys 

8.1 Underhåll 
I dagsläget tror vi inte att det är så många förvaltare som jobbar aktivt med förebyggande underhåll. 

Man gör en inventering ibland och ser t.ex. att vissa fönster behöver bytas eller att fasaden behöver 

putsas om. Idag finns en uppsjö av program om hur man ska projektera ett bygge men program för 

att förvalta en byggnad på bästa sätt finns inte och då ska vi komma ihåg att som vi sagt tidigare är 

förvaltningen den viktigaste delen. Inte ens de stora CAD-leverantörerna i USA har program för detta 

enligt Jan-Olof Edgar. Det finns program idag för ekonomisk förvaltning som håller ordning på 

hyresgäster och kontrakt men Teknisk förvaltning, t.ex. vilket filter som sitter i en fläkt och när det 

ska bytas finns inga system för i fastighetsbranschen. Detta finns endast i industrin. När en besiktning 

sker förs ofta ett protokoll som sedan sätts i en pärm istället för att matas in i en förvaltningsdatabas. 

Detta är ett problem för hur ska beställaren kunna ställa krav på BIM när de inte har en programvara 

som kan använda BIM? 

Det som förvaltarna dock bör göra från början är att titta över sina processer och exakt definiera vad 

de behöver. 

8.2 Entreprenörens roll 
När projektören tillverkar ritningar och handlingar skapar de en kravspecifikation på de byggdelar 

som entreprenören ska köpa in och bygga. T.ex. specificerar de vilka krav de vill ha på ett fönster, 

ljudklass, brandklass, u-värde m.m. men inte från vilken leverantör det ska köpas in. Därför kan man 

säga att projektörernas modell är bara en kravspec på det som entreprenörerna ska bygga. Här borde 

sen entreprenören som inköpare byta ut de fönster som finns i modellen till de verkliga fönstren. 

D.v.s. när man har köpt ett fönster ska modellen uppdateras med fönstret från leverantören som 

innehåller rätt information om just det fönstret. Projekteringsmodellen i sig är ganska värdelös för 

förvaltningen, anledningen är att det inte är säkert att det blev så som det var ritat. Här finns en stor 

affärsmöjlighet för entreprenören enligt Edgar54. Om entreprenören gör det till en rutin att alltid 

uppdatera modellen med verkliga uppgifter så skulle modellen kunna säljas som en framtida 

förvaltningsmodell. Då vet fastighetsförvaltaren exakt vilket fönster som sitter på ett visst ställe, 

vilket artikelnummer det har m.m. Man kan i BIM även länka produkten till tekniska beskrivningar 

och produktblad m.m. Istället för att som idag leverera en stor bunt med pärmar levererar man en 

”As built”-modell. 

Entreprenören kan också erbjuda det som en tjänst till beställaren att förvalta modellen. Denna 

förvaltning av modellen skulle kunna bli en guldgruva för entreprenören. Detta skulle inte bara vara 
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för beställarens nytta utan även för entreprenörens egen nytta om det blir något fel kan man gå in i 

modellen och se exakt hur man har byggt den och man kan ta med sig erfarenheterna till nästa 

projekt. 

Gör man det till en naturlig del av inköparens jobb att uppdatera modellen så fort en produkt köps in 

så skulle det inte vara något merjobb den dagen man ska sälja modellen. Gör man inte det så får man 

istället anställa en projektör som gör det efter beställning. 

8.3 Förvaltarens krav 
I en överlåtelsemodell skulle förvaltaren ha möjlighet ställa önskemål och krav på vilken information 

han vill ha. Förvaltaren är med i tidigt stadium (projekteringstadiumet) och arbetar fram en lämplig 

informationsmodell. Informationsmodellen kan sen kopplas till aktuellt förvaltningssystem. Här kan 

förvaltaren i tidigt skedde se över sina framtida åtaganden och se diverse installationer. Förvaltaren 

har också fördelen att med rätt kopplad modell, upprätta hyresavtal, serviceavtal, 

underhållskontrakt, städkontrakt m.m.  

8.4 Övrigt 
I vårt arbete var vi i kontakt med en större entreprenör då vi behövde ett referensprojekt där man 

arbetat med BIM. Utan problem gav de oss ett projekt som de ansåg vara BIM-projekterat.  När vi 

tittade närmre visade det sig dock att någon information inte fanns i modellen. Det var ”bara” en 3D-

modell utan information enbart för visualisering. Detta visar att Jongeling har rätt i sitt påstående att 

en del tror att en 3D-modell av en byggnad per automatik är en BIM modell.   
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9 Slutsats 
I detta kapitlet kommer vi att gå igenom frågeställningarna i rapporten som var: 

 Är BIM ett arbetssätt eller ett redskap? 

 Vilka tekniska krav och specifikationer har beställaren rätt att ställa på Entreprenören? 

 Finns det juridiska begränsningar som försvårar hanteringen av digitala leveranser? 

 Hur kan entreprenören utnyttja BIM som ett försäljningsargument mot förvaltningen? 

 Är BIM ett arbetssätt eller ett verktyg? 

Som vi ser det är BIM en process, varken ett arbetssätt eller ett verktyg. Det är en process där 

entreprenören och förvaltaren får en stor roll. Det råder i dagsläget en stor okunskap om BIMs 

tillämpnings- och användningsområde så som vilken information modellen ska fyllas med, vem som 

ska fylla den och för vem den ska fyllas. Den stora frågan är vilken förändring som krävs för att BIM 

skall användas. Byggbranschen står inför en generationsväxling, både av människor ny teknik.  BIM är 

en teknik som vi tror möjliggör en förädling av byggprocessen och slutligen av förvaltningsprocessen, 

men för det krävs en nysatsning från byggbranschen. En nysatsningen i form av utbildning av 

personal, inköp av tekniska lösningar och ta lärdom av sakkunniga. För att spara tid, pengar m.m. vid 

användande av BIM krävs ett utvecklat arbetssätt. Redan i utredningsstadiet låter man alla aktörer 

vara med och påverka genom tillgång till modell och möten. Hantverkarna bjuds in till möten och 

visualiseringar och kan få möjlighet att reflektera över ev. problem med valda tekniska lösningar, 

vilket leder till förebyggandet av byggfel och ÄTA – arbeten m.m. Men för att göra denna 

”byggbarhetsgranskning” måste man ha god framförhållning vilket brister idag. Det går inte att bygga 

och projektera samtidigt vilket blir allt vanligare. BIM kommer kräva en helt annan process, där 

modellen byggs klart virtuellt innan man sätter spaden i jorden55. Genom modellen och dess visuella 

fördelar kan el-, VVS- och konstruktionskonsulter enkelt påverka val av installationsplatser och 

utförande. Genom delaktighet känner konsulter, förvaltare m.fl. en bättre tillhörighet till projektet.  

För att förvaltningsprocessen skall bli så bra som möjlig måste projekteringen vara välgjord, alla bör 

jobba med ett och samma programformat för att ha möjlighet att dela samma information 

sinsemellan. En samordnare måste finnas, d.v.s. en ansvarig som bevakar beställarens intresse och 

driver arbetsprocessen.  

Vilka tekniska krav och specifikationer har beställaren rätt att ställa på Entreprenören? 

En förutsättning för att BIM skall kunna bli en process och att man ska kunna arbeta med 

samgranskningsgrupper är att de inblandade aktörer och konsulter som arbetar i projektet arbetar 
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mot samma programbas. Det måste utarbetas en gemensam svensk branschstandard för hur digital 

informationshantering skall användas. Tyvärr finns det inte idag någon statligt finansierad 

byggforskning i Sverige, därför har t.ex. inte SIS (svensk standard) några pengar att behandla frågor 

som dessa56. Ett av problemen ligger i att varje nytt projekt har nya inblandade aktörer som alla har 

olika system som inte ”talar” med varandra. Detta medför en onödig och försvårad arbetsprocess. 

Problematiken ligger också i att informationshateringen av digitala leveranser inte riktigt är 

utarbetad. Om man väljer ett neutralt format, som IFC, måste de CAD-system som används i 

projektet enkelt kunna importera och exportera data i detta format. Detta gäller även för de system 

som skall användas i förvaltningsfasen. 

Idag finns ett problem att beställaren inte vet vad han ska kräva att få genererat i BIM-modellen. 

Därför behöver förvaltare gå samman och arbeta fram en mall för vilken information de behöver i 

modellen. En sådan mall är delvis utarbetad av FI2, Föreningen för förvaltningsinformation. Tyvärr är 

inte FI2xml ett grafiskt format vilket gör att man inte kan använda 3d-modellerna utan bara 

informationen i den. 

En viktig tanke för förvaltaren är att tänka på att vi även ska förvalta den information som vi behöver 

nästa gång vi vill bygga och kanske inte bara förvalta det som är förvaltningsinformation. Vad 

behöver en entreprenör för att kunna bygga om en byggnad? Det kan finnas delar av konstruktionen 

eller installationen som inte behövs för att driva byggnaden men som behövs för att kunna göra vissa 

beräkningar. Genom att ha ett bra underlag för att kunna kommunicera på ett bra sätt är man en god 

beställare till entreprenören.  

I dagsläget har det arbetats fram mallar om hur digital leveranshantering ska hanteras, hur 

mottagarkontroll av digitala leveranser ska ske samt en BIM handbok. Dessa mallar är dock inte 

tillräckliga för att BIM:andet skall bli en naturlig del av en byggprocess, lösningen ligger i att de stora 

aktörerna tillsammans måste arbetar fram konkreta riktlinjer för om hur de vill ha sin digitala 

verksamhet framöver.  

Finns det juridiska begränsningar som försvårar hanteringen av digitala leveranser? 

Efter att modellen är upprättad och produktionsprocessen övergår i förvaltningsprocess skall 

modellen nyttjas, säljas eller köpas d.v.s. distribueras vidare in i förvaltningskap. Under hela 

skapandet ska modellen revideras med ändringar och tillägg. Frågan kommer då snabbt, var finns 

originalet? Vem har upphovsrätten? Vem äger modellen?   Detta är ett problem som ännu inte 

utarbetats på ett genomtänkt sätt. Idag finns det riktlinjer på hur digitala handlingar skall hanteras 

och genomföras. En utarbetad mottagarkontroll har utarbetats av svensk byggsektor med en 
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avtallsmall för de kravspecifikationer som beställaren ställer. Men det finns inga klara riktlinjer eller 

paragrafer om hur digitala arbetsredskap möter praktisk juridik. Vad händer om kunden beställer 

modellen och börjar ändra eller göra tillägg i ”originalet” . Då försvinner ansvaret från den som sålt 

modellen över till den som köpt den. Detta kan få stora konsekvenser emot den enskilde om 

ändringarna i modellen t.ex. avser bärande konstruktioner. Vidare kan det diskuteras vilka krav som 

beställaren har rätt att ställa på upphandlande entreprenörer om teknisk specfikation. Beställaren 

söker en särskild teknisk lösning för skapa effektivitet i förvaltningsskedet. Beställaren vill kunna 

använda modellen för att upprätta underhållsplaner, hyresavtal, service avtal mm. Idag finns endast 

ett fåtal system som kan få BIM-modellen över till förvaltningen. Har då inte beställaren rätt att ställa 

specifika tekniska krav, kommer förvaltaren inte ha någon fördel av BIM.  

Hur kan entreprenören utnyttja BIM som ett försäljningsargument mot förvaltningen?  

Förutsättningar för att lyckas som entreprenör i BIM sammanhang kan delas in i många fragment. 

Vilken teknik krävs, vilken metod skall arbetas fram, hur ser den nuvarande organisationen ut? Måste 

det ske en omstrukturering inom organisationen? Vem skall utbildas, hur många skall utbildas, hur 

undviker vi BM modeller (building models), vilka projekt lämpas för BIM, finns det pengar att tjäna? 

Teknik 

Entreprenören måste för att få en tvärfacklig BIM modell ha en god kunskap i vilka program som 

modellen skall arbetas fram i. En klar förutsättning för att entreprenören skall anses som en stark 

BIM-aktör i förvaltningsskedet är att ha utbildad personal inom 3D–Cad och informationshantering. 

Idag pratar entreprenörerna om att ha en BIM samordnare som svarar för alla problem och frågor 

som kommer upp under projekteringen i ett BIM projekt. Det kan anses vara en relativt dyr 

investering att utbilda personal för projekt man ännu inte påbörjat, där lönsamheten inte visar sig 

direkt, men det är kanske en nödvändighet om man skall vara ledande inom byggindustrin? Ett annat 

dilemma är de tekniska verktygen som finns på dagens marknad. Allt handlar om att få ett så fritt 

informationsflöde som möjligt, att de program man arbetar i klarar av att exportera filer på ett 

godtyckligt sätt och att mottagaren klarar av att läsa in den sända filen utan informationsförluster. 

Dagens CAD-program klarar inte av denna hantering rakt av, vid export och import av vissa format 

uppkommer det till viss del förluster, dessa visar sig genom att vissa delar i ett objekt saknar viktig 

information eller att objektet saknas helt i modellen.  Här måste en stor satsning och en unifierad 

enighet tas fram, en branschstandard där alla aktörer kan arbeta i samma programbas.  Program att 

titta på skulle kunna vara: ArchiCad, Revit, Tekkla structure, Navisworks,  Pythogoras, Landlord, Vico 

Software, Bidcon e.t.c.  
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Leverantörsmodeller vs. Verkliga produkter  

För att modellen vid uppdateringar och inköp ska kunna skifta från modellobjekt till verkliga 

produkter måste det finnas ett bibliotek med produkter från alla leverantörer. Förslagsvis bör 

materialleverantörerna upprätta ett sådant bibliotek. All väsentlig leverantörsinformation bör 

katalogiseras i biblioteket så entreprenören lätt kan hitta rätt produkt. Därefter kan Entreprenören 

köpa biblioteket och får då alla leverantörer med deras produkter och information om dessa med 

t.ex. mått, artikelnummer, fabrikat, färg, innehåll, monteringsanvisningar etc. 

Uppdatering: vem och när 

Då ett inköp sker, skall modellen uppdateras med den faktiska produkten. Alla väsentlig 

produktinformation skall då matas in. Problemet är att idag finns ingen direkt databas för 

artikelprofiler, d.v.s. en regel 2”4 har inget artikelnummer, det betyder att t.ex. Inköparen eller CAD-

ansvarig får mata in informationen manuellt.  

Databas 

Entreprenören bör förslagsvis skapa en gemensam databas på företagets ”CAD-avdelningen”. 

Problemet ligger idag att vid exporterad modell finns det en risk för en” original förlust”. Vart 

befinner sig originalen? Här skapas ETT original som sedan kopieras och distribueras ut till berörda 

parter. Samtidigt skapas det vid sidan om modellen ett intranät för användaren med 

inloggningsapplikation och spårning. Här ansvarar varje användare för sin egen ändring. De kopierade 

och reviderade modellerna kan nu sändas tillbaka till CAD/BIM experten hos entreprenören som går 

igenom de uppdaterade modellerna och matar in det i originalet. Projektet får en uppdaterad modell 

och tillsammans med logglistan slipper man frågor om vem bär som ansvar och vem som har gjort 

ändringen. Om beställaren sedan köper tjänsten av entreprenören att förvalta modellen, kan de 

skicka in ändringar/underhåll till entreprenören och på det sättet slipper de ha en egen CAD/BIM 

expert. 

Metoder för genomförandet  

När en ändring i modellen görs skall en direkt uppdatering ske, detta görs förslagsvis av CAD/BIM 

experten. Vi skiljer här på CAD/BIM expert och BIM samordnare. BIM samordnaren är ansvarig för 

hela BIM processen. Givetvis kan BIM samordnaren vara CAD/BIM expert, men inte nödvändigtvis. 

Entreprenören bör framarbeta en ny nisch i organisationen, en förvaltningssektion. Denna sektion 

har möjlighet att vara specialinriktade på just förvaltning. De kan erbjuda förvaltningstjänster 

(privata och kommersiella) och försäljningmodeller som mot betalning, kan kopplas till marknadens 

förvaltningsprogram.  
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Organisation 

Utbildningen är grunden till att BIM och förvaltningsmodeller skall kunna skapas på ett genomtänkt 

och praktiskt sätt. Här bör entreprenören satsa på utbildning av personal, tekniska program och hyra 

in konsulter för att få fram en tydlig och stark vision med BIM.  

Ledning 

Att kunna erbjuda kunden, kommersiell eller privat, en utarbetad förvaltningsmodell till den färdiga 

byggnaden är en bra extra inkomst till entreprenören. Här skulle eventuella merkostnader för 

entreprenören kunna diskuteras. Då entreprenören ”ändå” skall projektera i BIM och ha en 

funktionsduglig modell ute i produktionen, krävs det en noga utarbetad modell som till stor del 

innehåller samma information som en förvaltningsmodell. Förvaltaren kommer dock att behöva fylla 

på modellen med ytterligare ”förvaltningsspecifik” information.  

Affärsmöjlighet 

Vi tror att entreprenörer har en stor möjlighet på den privata marknaden i förvaltningsskedet. Att ha 

färdiga modeller som säljargument innan själva slutbesiktningen och överlämnandet av fastigheten.  

Vem skulle inte vilja ha en möjlighet att kunna köpa en CD- eller DVD- skiva på en modell över sitt 

eget hus för framtida ändringar? Här kan en delning på kommersiella förvaltare och privata husägare 

göras. 

Privata marknaden 

Istället för att ”tvinga” husägaren med papper och penna upprätta sina egna små modeller eller 

direkt kontakta arkitekten, kan nu ägaren gå in i sitt eget hus och ta reda på relevant information om 

det för eventuella ändringar, såsom, bärande väggar, elinstallationer, luftdon, luftflöde, vägginnehåll, 

u-värde, farliga ämnen etc.  Detta kan jämföras med IKEA och deras program för köksbyggnation.  

Kommersiella marknaden  

Den kommersiella husägaren kan nu koppla förvaltningsmodellen till förvaltningsprogram i 

upprättning av hyreskontrakt, service avtal och drift information men även hustyp, vägginnehåll, 

farligt material etc.  Han/hon har möjlighet att istället för idag med pärmar och kataloger, har all 

väsentlig information kopplad till sin modell.  

Försäljningsmodell 

Vi bifogar en försäljningsmodell som visar hur vägen från idé till förvaltning kan se ut dels om man 

arbetar med en fullständig BIM-modell eller om modellen bara används som en visualiserande 3D-

modell.  
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Bilaga 1: Försäljningsmodell 
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