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Sammanfattning
Metoden
Denna rapport är en kvalitativ studie utförd med hjälp av en litteraturstudie och
intervjuer. Litteraturstudien har utgjort grund för intervjuguiden som använts vid nio
separata telefonintervjuer.
Syfte, Mål & Problem
Rapporten behandlar problem som finns med att använda en BIM-modell som
bygghandling istället för traditionella ritningarna som idag gäller som juridisk
handling.
Avgränsningar
På grund av begränsad tid, ekonomi och det faktum att andra länder har andra lagar
så är rapporten avgränsad till att behandla problemet ur ett Svenskt perspektiv och
intervjuerna har hållits enbart via telefon då man slipper resekostnader.
Resultat
Från intervjuerna blev där 12 punkter som utgör resultatet. De 12 punkterna är
möjligheten att använda en BIM-modell som bygghandling, okunskap, modellstatus,
juridik, brist i programmen, byggprojekt där man enbart använt sig av BIMmodellen, utveckling av BIM och dess framtid, avtalsmallar från BIM Alliance,
uppdelning av modellen i projekteringsstadiet, ändringar i modellen efter byggstart
och att avtala vid upphandling med BIM-modeller. De intervjuade har tyckt att där
inte finns några större problem med att använda en BIM-modell som bygghandling
samtidigt som de ser att där fortfarande råder en kunskapsbrist ute i branschen och
speciellt på beställarsidan. Respondenterna säger att ofta så vet inte beställaren vad
för krav som kan och bör ställas för att det ska vara möjligt med en BIM-modell som
bygghandling.
Slutsats
Resultat analyserades och blev med hjälp av stöd ur litteraturstudien våra slutsatser.
Slutsatser som dragits är bland flera, för att skapa och nyttja en BIM-modell som
bygghandling är det viktigt man har koll på vad objektet får användas till, detta görs
enklast genom parameterkopplade objekt där man kan ange vilken status objektet
befinner sig i. Ytterligare slutsatser har varit att man redan i ett tidigt skede ska ha
bestämt hur modellen ska användas, ska den användas för bygghandling måste detta
vara klart från start så man kan ta fram en modell som passar till detta syfte. I
byggbranschen används det ett flertal olika entreprenadformer och vad som
framkommit är att en samverkansentreprenad är en bra entreprenadform då man ska
arbeta in nya saker, till exempel nya saker som att använda sig av en BIM-modell
istället för traditionella handlingar. Just denna entreprenadtyp lämpar sig speciellt
bra då man får betalt för det som görs och inte det som är planerat, vilket minskar
risken för entreprenörerna.
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Abstract
This is a Qualitative Study executed with help of a literature study and interviews
with people in the business. The report addresses problems using BIM as a
construction document instead of traditional drawings. Due to limited time, budget,
and the fact that other countries have different laws the study is restricted to deal
with problems in Sweden.
The interviews pointed out 12 smaller problems butt there was no major problems
according to respondents to have a BIM model as a construction document. There
exists a lack of knowledge of the industry and especially on the client side. The
knowledge that is missing is that the client does not know what you can and should
ask to create opportunity to have a BIM model as a construction document.
Conclusions reached are among several, to keep track of what the objects may be used
to by parameter related objects which indicate the status for objects. It needs to be
clear how the model should be used from the start so the model suits its purpose.
When procuring collaboration contract is to prefer because the payment is for what’s
executed and not for the planes, which reduces the risk of the contractors.
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För att göra detta examensarbete så har det krävts ett flertal personer, allt ifrån
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Ett stort tack till vår handledare Kristian Widén för all handledning under
examensarbetet.
Ett stort tack till alla våra respondenter som ställt upp på intervju,
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Ordlista
BIM - Byggnadsinformationsmodell (Building Information Modell)
VDC - Virtuell design och konstruktion (Virtual Design And Construction)
CAD - Datorassisterad design (Computer Aided Design)
Respondent - Person som besvarat frågor
IFC - Öppet filformat för cad-program (Industry Foundation Classes)
Fi2 - Standard för information som rör fastigheter & förvaltning

viii

ix

Innehållsförteckning
1

2

Inledning ................................................................................................................. 2
1.1

Bakgrund ........................................................................................................... 2

1.2

Problemformulering ......................................................................................... 3

1.3

Syfte & mål ........................................................................................................ 4

1.4

Avgränsningar ................................................................................................... 4

1.4.1

Metod .......................................................................................................... 4

1.4.2

Geografiskt ................................................................................................. 4

1.4.3

Begränsningar i ämnet ............................................................................... 4

1.5

Förväntat resultat.............................................................................................. 4

1.6

Omfattning ........................................................................................................ 5

Teoretisk referensram ............................................................................................. 7
2.1

Bygghandlingar idag ......................................................................................... 7

2.1.1 Hur tar man fram bygghandlingar ................................................................ 7
2.1.2

Vilka bygghandlingar krävs ........................................................................ 7

2.1.3

Texthandlingar ........................................................................................... 8

2.2

Begrepp inom BIM & Digital informationshantering ...................................... 8

2.2.1

Objekt ......................................................................................................... 8

2.2.2

Modellorienterad & Dokumentorienterad information ............................ 9

2.2.3

Krav på BIM-modeller ............................................................................... 9

2.3

Ritningsframtagning ur en modell ................................................................. 10

2.3.1
2.4

Vyer & Utsnitt ........................................................................................... 10

Definitioner för att bygga upp en modell ........................................................ 11

2.4.1

Modellfil & Ritningsdefinitionsfil ............................................................. 11

2.4.2

Komplement- & Ritningsfil ....................................................................... 11

2.4.3

Publiceringsfil & Ritning ...........................................................................12

2.5

Integrerad modell ............................................................................................12

2.6

Strukturering av modell & dokument ..............................................................12

2.6.1

Data om data .............................................................................................13

2.6.2

Juridiska originalfilen ...............................................................................13

2.6.3

Upphovs- & Nyttjanderätt .........................................................................14

2.6.4

Informationssamordning .......................................................................... 15

2.6.5

Lagring av filer ..........................................................................................16

2.6.6

Utbyte av information ............................................................................... 17
x

2.7

Kvalité............................................................................................................... 17

2.7.1

Egenkontroller........................................................................................... 17

2.7.2

Granska & Godkänna ............................................................................... 18

2.8

Ändringar i informationen .............................................................................. 18

2.8.1

Spårbarhet ................................................................................................ 18

2.8.2

Versionshantering .....................................................................................19

2.8.3

Ändringar ..................................................................................................19

2.9

Ritningsframställning ..................................................................................... 20

2.10 Arkivering ........................................................................................................ 20
2.11 Filnamn ........................................................................................................... 22
2.12 Basfil & basmodell ........................................................................................... 23
3

4

5

BIM i & utanför Sverige......................................................................................... 25
3.1

BIM utomlands ............................................................................................... 25

3.2

Utvalda projekt med BIM som bygghandling i Sverige.................................. 25

3.2.1

Ådalsbanan ............................................................................................... 25

3.2.2

Nynäsbanan .............................................................................................. 26

3.2.3

Förbifart Stockholm ................................................................................. 26

3.2.4

Röforsbron................................................................................................ 27

Metod..................................................................................................................... 29
4.1

Ansats .............................................................................................................. 29

4.2

Studiens upplägg ............................................................................................. 29

4.3

Intervjuer ........................................................................................................ 29

4.4

Litteraturstudie ............................................................................................... 30

Resultat .................................................................................................................. 33
5.1

Intervjuer ........................................................................................................ 33

5.2

Möjligheten att använda BIM som bygghandling .......................................... 33

5.2.1

Okunskap .................................................................................................. 33

5.2.2

Modellstatus ............................................................................................. 33

5.2.3

Juridiskt.................................................................................................... 33

5.2.4

Brist i programmen .................................................................................. 34

5.3

Byggprojekt där man enbart använt sig utav BIM-modellen ......................... 34

5.4

Framtiden för BIM och dess utveckling ......................................................... 34

5.5

Avtalsmallar från BIM Alliance ...................................................................... 35

5.6

Uppdelning av modellen i projekteringsstadiet ............................................. 35
xi

6

7

8

9

5.7

Ändringar i modellen efter byggstart ............................................................. 36

5.8

Att avtala vid upphandling med BIM-modeller ............................................. 36

Analys .................................................................................................................... 37
6.1

Innan projektering .......................................................................................... 37

6.2

Under projektering.......................................................................................... 37

6.3

Efter projektering ............................................................................................ 38

Diskussion ............................................................................................................. 39
7.1

Resultatdiskussion .......................................................................................... 39

7.2

Metodens inverkan på resultatet .................................................................... 39

7.3

Studiens begränsningar .................................................................................. 40

7.4

Hållbarhetsperspektivs diskussion ................................................................. 40

Slutsatser & fortsatta studier ................................................................................ 43
8.1

Slutsatser ......................................................................................................... 43

8.2

Fortsatta studier .............................................................................................. 44

Referenslista .......................................................................................................... 45

xii

1

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Den tekniska utvecklingen inom byggbranschen ställer nya krav på sättet att arbeta
och utnyttja nya tekniska verktyg. Krav som framkommer är ny kunskap, nya
tekniska verktyg, behov av nya regler/lagar, nya sätt att ange information på och nya
sätt för att tillgå informationen (Linderoth, 2013). En av de mest omtalade
utvecklingarna inom byggbranschen är införandet av BIM vilket är en förkortning av
Byggnadsinformationsmodell. En Bim-modell är en sorts informations- och
kommunikationsteknik (IKT) (Linderoth, 2013). Trotts att det har skrivits mycket om
BIM så är där fortfarande många personer som tror att det bara är en 3D-modell som
används istället för den traditionella 2D-modellen och man ser det endast som ett
visualiseringsverktyg. BIM definieras i US National BIM standard som "a digital
representation of physical and functional characteristics of a facility. A BIM is a
shared knowledge resource for information about a facility forming a reliable basis
for decisions during its life-cycle; defined as existing from earliest conception to
demolition" vilket kort betyder att BIM är en presentation av en fysisk och funktionell
konstruktion, där man delar informationen om konstruktionen vilket bildar en säker
punkt att utgå ifrån när man ska ta beslut genom hela konstruktionens livscykel, där
livscykel menas från tanke till rivning. Alltså kan man säga att BIM är ett sätt att
skapa, arkivera, dela och byta information om en konstruktion på(Vanlande et al.
2008).
Genom att se Bim-modellen som ett visualiseringsverktyg missar man den nytta som
det kan tillföra om man väljer att se Bim-modellen som en informationsmodell
(Måradson, 2013). I dag implementeras BIM till största del i projekteringsfasen alltså
i de tidiga skedena enligt (Eadie et al. 2013) och brukar sedan inte användas i
produktionen, detta medför mycket dubbelarbete. Anledningarna till att BIM inte
används i produktionen är till största del på grund av fyra stora problemområden. De
fyra problemområdena är juridiska, tekniska, ledarskapsmässiga och
informationsmässiga problem enligt (Linderoth 2013; Arnäs-Niselsen and Olsson
2013; Porwal and Hewage 2013).
I tidigare forskning så har det inte varit så aktuellt att belysa möjligheterna och
problemen med att använda en BIM-modell som bygghandling och verkligen bygga
efter den. Föregående forskning i ämnet har mest fokuserat på hur BIM kan förbättra
kommunikationen och samarbetet genom att använda en tredimensionell modell. De
fåtal projekt som använt en modell i konstruktionen har mest använt den för
visualisering och inte som juridisk handling (Wang et al. 2013). Detta betyder att de
flesta som arbetar med BIM fortfarande ligger kvar i BIM-steg ett på BIMtrappstegen(Porwal and Hewage 2013). BIM-trappstegen används för att beskriva
vilken implementeringsnivå ett företag befinner sig på och trappan är uppdelad i fyra
nivåer.
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1.2 Problemformulering
Idag saknas det kunskap om vilken information som bör anges i en 3D-modell och
hur den ska anges, där finns nämligen ingen vinning i att fylla en modell med
information om det inte ska användas. Där är även problem med vem som ansvarar
för det som är angivet i modellen och korrektheten på det som är angivet
enligt(Arnäs-Niselsen and Olsson 2013; Al-Medana and Knutsson 2015). De största
problemen som hittats är inom det juridiska området och informationsområdet.
Problemen som uppstår är många och en del av dessa problem kan sammanfattas ner
till punktlistan nedan(Udom 2016; Hooper 2015):












Vem ansvarar för modellen
Vem ansvarar för det som är
angivet i modellen
Vem äger informationen i
modellen
Vem äger modellen när den är
sammanslagen med övriga
aktörers modeller
Hur ska informationen skyddas.
Korrektheten på angiven
information
Korrektheten på modellen i sig
Vem får redigera modellen?
Kan en levande modell vara
bindande
vem godkänner
informationstillägg/borttag i
modellen
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1.3 Syfte och mål
Rapporten ska belysa problemen gällande ansvar, regler och användandet av en BIMmodell som ritning i produktionen av en konstruktion, samt om modeller och enskilda
objekt i modellerna går att använda som bygghandlingar och i sådana fall hur.
Rapporten ska genom att samla in data via telefonintervjuer, internet och tryckt
litteratur presentera vem som ansvarar för modellen, vem som får redigera modellen
och hur den får redigeras samt vem som ansvarar för korrektheten i reviderad
information.

1.4 Avgränsningar
1.4.1 Metod
Metoden för informationsinsamlingen i denna rapport är avgränsad till intervjuer
utförda via telefon då respondenterna inte finns så lättillgängliga för personliga möten.
Information hämtas även från internet och via tryckt litteratur för att skapa en större
förståelse. Metoden är avgränsad till dessa två metoder på grund av begränsningar i tid,
ekonomi och för att information ska komma från personer som arbetar med detta.
Detta är för att problemen ska belysas på ett korrekt sätt som ger en bra övergripande
bild.
1.4.2 Geografiskt
Denna rapport är begränsad både ur tid och ur ekonomisk aspekt då det är ett
examensarbete. Detta gör att rapporten är begränsad till Sverige och till de lagar som
råder i Sverige.
1.4.3 Begränsningar i ämnet
Bim eller Byggnadsinformationsmodell är ett begrepp och verktyg som implementeras
genom hela kedjan i byggprocessen, då byggprocessen sträcker sig från idé till
demolering och med ett flertal olika aktörer inblandade så är området väldigt
omfattande. Denna rapport är ett examensarbete på 15 högskolepoäng vilket innebär
att tiden för utförandet är begränsad. Detta leder till att rapporten är avgränsad till att
enbart behandla problemen med att ha en BIM-modell som bygghandling.
Rapporten belyser inte heller i någon större utsträckning hur användandet av BIM i
form ut av en modell skulle kunna främja eller försämra ur ett hållbarhetsperspektiv
utan detta belyses i diskussionsdelen som en egen diskussion. Denna avgränsning är
gjord med hänsyn till att där inte har utförts så många projekt där BIM-modellen är en
bygghandling och att då ta fram hur det hade påverkat är omöjligt

1.5 Förväntat resultat
Det förväntade resultatet av denna rapport är att ge en inblick i de problem, lösningar
och andra svårigheter där finns med att skapa en BIM-modell och ha den som
bygghandling. Detta ska beskrivas ur ett perspektiv som berör hantering av ansvar och
juridik.
4

1.6 Omfattning
Studien är utförd som en kvalitativ studie där informationen är insamlad från tryckt
litteratur, från webben och från telefonintervjuer. Valet av metod för studien är gjort
med hänsyn till att frågan inte är så utforskad samt att problemet är komplext då det är
så många som blir berörda av det. I och med detta så passar denna studie bäst som
kvalitativ där informationen samlas in från personer med olika befattningar, detta då
dessa personer berörs på olika sätt av problemet med att ha en BIM-modell som
bygghandling. Informationen analyserades och tolkades sedan för att finna skillnader,
liknelser och lösningar på problemen. En kvalitativ studie innebär att informationen
som samlas in är informationen från personer som har upplevt ett visst fenomen och
hur de upplevt det. Informationen behandlas som en helhet till skillnad från en
kvantitativ studie som behandlar informationen som variabler (Taylor et al. 2016).
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2 Teoretisk referensram
2.1 Bygghandlingar idag
2.1.1 Hur tar man fram bygghandlingar
Starten för att ta fram bygghandlingar börjar med programhandlingar. I
programhandlingar finns enklare skisser på konstruktionen. Dessa utvecklas till mer
specifika ritningar och grundläggande information som gör det möjligt att ansöka om
bygglov hos stadsbyggnadskontoret i den specifika kommunen. När projekteringen
fortlöper och utvecklas tar man fram mer skarp information om hur konstruktionen
skall byggas, information som infästningar, metoder, material, etc. En sammanslagning
av alla olika ritningar görs för att kontrollera så de stämmer överens med varandra. De
hopslagna ritningarna kallas nu systemhandlingar.
Systemhandlingarna granskas senare och dessa blir då bygghandlingar. Detta göra man
för att veta att det som behöver vara med är med samt att det är korrekt information
som finns angiven där i. När man uppnått något som kallas ”Stämplad bygghandling”
är det lagligt att börja bygga, men man får enbart bygga efter den information som finns
på dessa stämplade handlingar. Skulle där senare uppstå problem eller brister måste en
revidering göras och arbetsplatsen måste få nya bygghandlingar levererade och de
gamla skall tas bort så inga förväxlingar sker (Wettergren 2016a).
2.1.2 Vilka bygghandlingar krävs
Hur många olika ritningar som krävs i ens bygghandlingar beror på omfattningen av
konstruktionen. Det skiljer sig mycket om det är en villa, flervåningshus, köpcenter eller
lagerlokal men samtidigt på komplexiteten av bygget. Ska man bygga en villa av enkel
standard behövs där inte lika mycket detaljritningar, metodbeskrivningar och
installationslösningar gentemot en designvilla med avancerade komponenter som ska
kopplas samman på ett mer ovanligt sätt (Wettergren 2016b)
Enligt Bygghandlingar 90, del 1 – Redovisningsformer krävs där en del olika ritningar
och texthandlingar för att utgöra bygghandlingar i ett projekt. Ritningar används för på
ett grafiskt sätt redovisa hur saker skall se ut, vart de är lokaliserade samt hur
montering och hopsättning sker. I Bygghandlingar 90 har man valt att särskilja de olika
ritningarna till fyra huvudkategorier. Dessa presenteras nedan med beskrivningar om
vad de omfattar(Bergenudd 2003):


Sammanställningsritningar – Under denna kategori faller ritningar som är
planer, snitt och vyer. De tillför att visa en helhetsbild på den planerade
byggnaden/anläggningens läge, mått samt olika referenser till andra relevanta
handlingar.



Uppställningsritningar – Syftet med dessa ritningar är att få uppgifter och
information om montering samt tillverkning av separata enheter i en
konstruktion. Man lyfter alltså ut exempelvis en trappa ur byggnaden för att
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sedan bryta ner den i separata delar. Detta för att tillverkningen och
monteringen till en färdig enhet skall ske smidigare.


Förteckningsritningar – Detta är en form av beskrivning för olika detaljer så
som fönster, dörrar, etc. Syftet är att ha tillgång till anvisningar och förklaringar
på den nivån att med tillhörande detaljritningar kunna tillverka
byggnadsdelarna. Det krävs alltså att mått och utförandedata är med för den
specifika komponenten.



Detaljritningar – En detaljritning presenterar hela föremål eller delar för att
enklare se detaljer om infästningar, konstruktionens former, etc. Man använder
oftast en större skala på ritningen för att öka detaljnivån och göra det enkelt att
se. Ett exempel på detta kan vara en väggs uppbyggnad med de olika
materialskikten eller hur syllen skall monteras i grundläggningen.



Samordningsritningar – Dessa ritningars huvudsakliga syfte är att utgöra
arbetsmaterial. Ett enkelt och bra exempel på detta är att de kan användas till att
sammanfoga de olika entreprenörernas (VVS, el, media, etc.) installationer
genom olika färger på ritningarna.



Scheman – T.ex. tidsplaner

2.1.3 Texthandlingar
Beskrivningar – Syftet med beskrivningar i bygghandlingarna är att redovisa kraven
som man har på den specifika produkten som finns på de tillhörande ritningarna. Detta
innefattar kvalitén och vilka metoder som skall användas för att uppnå önskad
slutprodukt (Bergenudd 2003)
Förteckningar – Enligt Bygghandlingar 90, del 1 – Redovisningsformer används
förteckningar till sådant som ej behöver presenteras grafiskt. Därför man använder sig
utav förteckningar också och inte bara beskrivningar är på grund av den mängden
specificeringar som kan krävas vid specifika konstruktioner(Bergenudd 2003)

2.2 Begrepp inom BIM och Digital informationshantering
För att få en förståelse för modellen och digital information så är det i nedan angivna
rubriker beskrivits de begrepp som kommer användas och vilken definition som
kommer användas i rapporten, detta är den definition som även används i
Bygghandlingar 90 del 8.
2.2.1 Objekt
Ett objekt är allmänt känt som något verkligt med egenskaper, detta gör att det uppstår
problem när man försöker skapa dessa objekt i en datamodell. I och med detta problem
skiljer man på verkliga objekt och på datoriserade objekt. Ett datoriserat objekt är alltså
information som representerar verkliga ting i till exempel ett färdigt byggnadsverk,
processer som hanterar själva byggandet och förvaltande. Verkliga ting är sådant som
finns fysiskt, t.ex. väggar, utrymmen och armaturer men för att kunna hantera dessa
8

objekt inom projekt och inom företaget så krävs det specifika processer knutna till dessa
objekt (Löwnertz et al. 2008a; Ibrahim et al. 2004). Processerna kan beskriva
aktiviteter, aktörer och transaktioner som i sin tur kan vara kopplade till kalkylering
och organisation för att ge några exempel.
För att man ska kunna finna objekten man söker så döper man objekten, eller som man
även säger, att man klassificerar objekten till samma klass som liknande objekt till
exempel väggar, pumpar eller aktiviteter. Då man vill kunna utväxla information och
objekt via dator så måste samma klassificering användas för alla objekten. De vanligast
använda klassificeringarna är de man kan hämta ifrån BSAB-systemet. För fysiska
objekt används då BSAB´s byggdelstabell där olika objektklasser ligger fördefinierade,
objektklasser som finns i BSAB´s byggdelstabell är till exempel väggar, pelare, balkar
med där finns många flera klasser att tillgå. I BSAB finns där även fler tabeller som
klassificerar från en annan vinkel, till exempel från produktionsresultat, funktion och
utrymme. Vad BSAB´s tabeller däremot inte har standardiserat är ett
klassificeringssystem för processknutna objekt.
Viktigt är att ett objekt inte ska förväxlas med att bara var geometriska egenskaper som
de flesta cad-modeller behandlar, detta då ett objekt innehåller mer än bara
geometri(Löwnertz et al. 2008a).
2.2.2 Modellorienterad och Dokumentorienterad information
Information kan delas upp i två kategorier, den ena kategorin är modellorienterad
information. Modellorienterad information är information som beskriver ett objekt som
en helhet, till exempel en byggnad. Indelningar av modellen görs så att indelningar sker
efter byggnadsverkets olika funktionsdelar. Exempel på funktionsdelar är sådant som
stomme och installationer. Indelningen av modellen kan även göras på andra
avgränsningar, så som olika byggnader eller olika våningsplan(Löwnertz et al. 2008a).
Den andra indelningen av information är den dokumentorienterade informationen.
Dokumentorienterad information är det som är skrivet från manuellt angiven
information, till exempel, information som är tagen ifrån rapporter, ritningar eller
förteckningar. När detta sedan blir infört i ett dokument kallas det dokumentorienterad
information. Denna information är angiven som siffror, text och grafik och på ett sätt
som gör att man direkt kan överföra det på papper (Löwnertz et al. 2008a).
2.2.3 Krav på BIM-modeller
Byggnadsinformationsmodeller även förkortat BIM-modeller är en modell som är
objektbaserad. Med andra ord så är det en modell som är helt uppbyggd på olika objekt,
där varje objekt har en fast identitet och en egen klassifikation. Objekten är även
utrustade med beskrivande egenskaper som beskrivet i tidigare i rapporten.
Objektegenskaper kan men måste inte vara en del av en geometrisk modell, alltså en
tredimensionell avbildning.
Klassificering och identitet av varje objekt är nödvändigt för att man ska kunna hantera
och sammanställa modellen till en helhet(Löwnertz et al. 2008a; Porwal and Hewage
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2013). För att ytterligare förenkla hanteringen av modellen i datorn så kan man dela
upp informationen i ett flertal filer, filer som gäller för olika arbetsområden eller för
olika geografiska områden. Viktigt att tänka på är att varje objekt bara ska definieras en
gång och att man använder verkliga koordinater när man anger placering, antingen
projektets eller landets koordinatsystem bör användas (Löwnertz et al. 2008a).
2.2.4 IFC – Ett öppet filformat
IFC står för Industry Foundation Classes och ör ett filformat som ska kunna användas
när man vill skicka filer mellan olika dataprogram. Då filformatet är öppet och neutralt
så går det att öppna filen i de olika CAD-programmen som används i bygg- och
förvaltningsbranschen. IFC-formatet är även ISO-certifierat vilket betyder att där finns
en standard för IFC. En standard som gör att man jobbar med det på samma sätt
oavsett användare (Graphisoft 2011).

2.3 Ritningsframtagning ur en modell
För att skapa ritningar ur en modell använder man sig av olika vyer med filtrerad
information utvald och man använder även något som kallas utsnitt ur modellen
(Löwnertz et al. 2008a).

Figur 1 - Presentation av plana modeller, volymmodeller & bygginformationsmodeller. Inspiration av
Bygghandlingar 90

2.3.1 Vyer och Utsnitt
Man skapar en vy genom att använda sig av ett informationsfilter. Med
informationsfilter kan man sedan bestämma vad som ska finnas med på ritningen, till
exempel så kan man ha med byggdelar, måttsättning och beteckningar för att nämna
några informationsval man kan använda sig av vid skapandet av en vy. Man kan även
välja information utifrån objekt eller egenskaper som eftersöks samt efter olika lager
som man byggt upp i modellen. Detta är då vad man kallar vy, när man bestämmer vad
för innehålls som ska finnas med på ritningen (Löwnertz et al. 2008a).

10

Utsnitt som även kan kallas presentationsfilter är när man delar modellen i
horisontalplanet eller i vertikalplanet. Om modellen är delad i horisontalplanet så får
man en toppvy av objekten, även kallat planer, om modellen istället är delad i
vertikalplanet så får man sektioner eller elevationer. Viktigt är att information som
finns i modellen och hur den presenteras på ritningen ska vara tydligt definierat
(Löwnertz et al. 2008a).

2.4 Definitioner för att bygga upp en modell
Vid framställande av modeller som sedan ska användas till att skapa ritningar så
används det olika filer och dess definitioner kommer beskrivas i nedan
rubriker(Löwnertz et al. 2008a).
2.4.1 Modellfil och Ritningsdefinitionsfil
Modellfiler är de filer som innehåller avbildningen utav konstruktionen. Det är sådan
information som systemlinjer, måttsättning och ändringsmarkeringar som finns med i
modellfilen. Modellfilerna används sedan till att skapa gemensamma basfiler, alltså filer
som de olika projektörerna kan använda som utgångspunkt för sin
information(Löwnertz et al. 2008a).
Ritningsdefinitionsfilen ska istället innehålla informationen som krävs för att koppla
olika utsnitt tagna från modellen till övrig grafik som hör till ritningen. Sådan
information kan kopplas på två olika sätt, antingen så lagras den direkt i
ritningsdefinitionsfilen eller så är den länkad med hjälp av referenser. Att koppla
informationen med hjälp av referenser innebär att informationen som söks kan finnas i
andra filer som sedan kombineras ihop när man skriver ut ritningarna. Hanteringen
rent tekniskt kan ske som CAD-fil eller med en databas som innehåller referenserna
eller så använder man ett program som utför kopplingen(Löwnertz et al. 2008a).
2.4.2 Komplement- och Ritningsfil
Komplementfiler är filer som kompletterar ritningsdefinitionsfilen och knyts till
ritningsdefinitionsfilen. Filer som kan räknas till komplementfiler är sådana som
ritningsblankett, namnruta, standardtexter, teckenförklaringar i ritningens textfält och
lokaliseringsfigur(Löwnertz et al. 2008a).
Ritningsdefinitionsfilen ska vara den filen som direkt motsvarar ritningen och som ska
skrivas ut, den utgör en stillbild av modellfiler och andra filer som kan kopplas ihop av
ritningsdefinitionsfilen. Då det är en frusen bild som ska användas som ritning så
kommer denna fil inte påverkas av ändringar som sker i modellen.
När man arbetar modellorienterat så sparar man ritningsfiler så det är möjligt att
Figur 2 - Sambanden mellan modellfiler, ritningsdefinitionsfiler, ritningsfiler, publiceringsfiler & ritningar.
Inspiration av Bygghandlingar 90
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reproducera ett orginal även efter det att modellfilerna ändrats (Löwnertz et al. 2008a).
2.4.3 Publiceringsfil och Ritning
Publiceringsfilen är en digital fil som visar en bild på ritningen, denna fil visar hur
ritningen ser ut. Denna. Denna fil används enbart för utskrift eller för betraktning på
skärm, alltså ren visualisering. Informationen som finns i publiceringsfilen är endast
grafisk och där finns ingen möjlighet att ändra i denna information då publiceringsfilen
sparas som en bild eller som en PDF-fil eller annat lämpligt utskriftsformat (Löwnertz
et al. 2008a)
Ritning är sedan det begrepp som används för det färdiga dokumentet, alltså det
dokumentet som redovisas i pappersformat eller på en bildskärm. Det är då för ren
presentation utav modellen(Löwnertz et al. 2008a).

2.5 Integrerad modell
Istället för att ha olika filer för modellen och för ritningsdefinitionerna så kan hela
modellen, tillsammans med olika vyer för att definiera ritningarna, vara samlade i en
gemensam datafil eller i en gemensam databas. I denna databas bör sedan den
integrerade modellen vara sparad i ett öppet dataformat till exempel i IFC-format för
att kunna användas i olika program(Löwnertz et al. 2008a).

2.6 Strukturering av modell och dokument
Informationen som finns angiven i modeller och dokument behöver kunna hanteras på
något sätt, den måste kunna sorteras, förändras och väljas ut efter den information som
är relevant. Detta löser man genom att strukturera informationen, struktureringen görs
ut efter fyra indelningar. De fyra indelningarna beskrivs nedan (Löwnertz et al. 2008a):


Identifiering - genom att ge objekten specifik information så skiljer man objekten
som är inom samma område åt. T.ex. genom att ange ett ritningsnummer eller
specifikt objekt-ID. Denna struktureringsmetod ska inte användas som bärare
utav om information som ska användas för att sortera, gruppera och filtrera i
modellen/dokumentet.
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Klassificering - Denna typ av strukturering innebär att man grupperar ihop
informationselement som är nära besläktade. Oftast så sorterar man då
informationen i en hierarkisk ordning, alltså i en rangordning med huvudgrupp
som i sin tur innehåller undergrupper. I den internationella standarden SS-ISO
12006-2 kan man finna olika klassificeringsgrunder för informationen. Detta tar
man även nytta av i BSAB när man skapat tabeller för byggdelar,
produktionsresultat och byggnadsverk. Ett annat sätt att göra klassificeringen på
kan vara efter vilken typ av informationsmängd som angetts, t.ex. efter
dokumentklass. Oftast gör man klassificering ut av objekt mer detaljerat än om
det är för ett dokument då man använder mer detaljer vid bestämning ut av
egenskaper för objektet.



Andra objektegenskaper - Denna kategori av strukturering innefattar sådana
egenskaper som inte hör hemma i identifiering eller i klassificering men ändå
beskriver objektet på något sätt, t.ex. vikt och storlek.



Informationsegenskaper - Strukturering efter egenskaper som rör hanteringen av
modellen. Kan gälla egenskaper så som vem som skapat den, vilken version det
är, datum, sekretessnivå och efter referenser till andra informationsmängder.

2.6.1 Data om data
Metadata är enkelt förklarat som information om information. Metadata används som
information om den information man utväxlar inom byggprocessen, alltså information
om den information som finns angiven i modellen. I bygghandlingar 90 så tar man upp
fyra användningsområden för metadata, dessa är enligt (Löwnertz et al. 2008d, Sida
56)"


åtkomst - man kan beskriva vilket format informationen är i, sekretessnivå på
informationen och vem som är behörig att tillgå informationen.



sökning - genom att använda metadata kan man göra sökningar med
fördefinierade ord och där med filtrera informationen på ett mer strukturerat
sätt.



arbetsflöden - märkning av version, status som den versionen innehar och
uppgifter om granskning, godkännande och övriga åtgärder som har gjorts. Man
anger vem, när och med vilket resultat åtgärden utförts med.



spårbarhet - med hjälp av metadata sparar man historik för olika versioner och
för relationer mellan olika datamängder."

2.6.2 Juridiska originalfilen
Originalfilen är tryckt och utskriven och det är den filen som är den juridiskt giltiga, det
går att förhandla bort men det kräver då separata avtal. Ett original tas fram som en
utskrift, men man kan fortfarande använda en datorfil som man ändrar i, dock ska det
efter varje ändring skrivas ut det som är godkänt och som ska användas.
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Originalfiler får inte innehålla saker som säger emot sig själv utan måste alltid vara
entydiga.
Man säkerställer data som ska användas för att ta fram originalfiler i fyra nivåer enligt
(Löwnertz et al. 2008e, Sida 32):


"nivå 1 är det fysiska utskrivna, juridiskt giltiga originalet



nivå 2 är en publiceringsfil som en direkt digital avbildning av originalet



nivå 3 är en fil där alla referenser samlats och bundits, så att beroendet av andra
filer upphört



nivå 4 är samtliga de filer som använts för att generera originalet, sparade i den
version som användes vid utskriftstillfället, – till exempel ritningsdefinitionsfil,
modellfiler och alla andra referenser med bibehållna relationer dem emellan. Ett
annat exempel kan vara XML-filer med tillhörande XSL-fil vilken utgör
definitionen av presentationen, och kan sägas vara motsvarigheten till en
ritningsdefinitionsfil."

I nivå ett och två så är filen låst och det går alltså inte att redigera filen längre.
I nivå tre så har uppdelning ut av delar och dokument raderats, dessa delar och
dokument användes innan för att underlätta skapandet av informationen. Dock ligger
informationen ifrån dessa filer kvar och är sparade som en kopia, denna kopia av
informationen används främst i förvaltningsfasen.
I nivå 4 så har all information sparats oförändrad vilket gör att man direkt kan återgå
och fortsätta arbeta med informationen.
Nivåerna som är beskrivna ovan används för att specificera vilken nivå man ska lägga
sig på när man upprättar olika kontrakt och avtal (Löwnertz et al. 2008a).
2.6.3 Upphovs- och Nyttjanderätt
Upphovsrätt regleras i upphovsrättslagen (1960:729) och kan i korta drag beskrivas
som att den skyddar alla framställningar i skrift och tal, det kan vara allt ifrån
dataprogram till konstnärliga verk. Ett krav för att upphovsrätten ska gälla för ett verk
är att verket måste visa upp något unikt som tillkommit på grund av
upphovsmannen/skaparen(Löwnertz et al. 2008a)
Upphovsmannen är också den personen som sköter avtalande om utnyttjande av
dennes verk. Dessa avtal görs med den part som vill använda verket och innehåller
punkter som ekonomi, omfattning och för vilket ändamål verket ska användas.
När det kommer till nyttjanderätt inom bygg så är det oftast för modeller och för
ritningar man avtalar hur det ska nyttjas. Dock kan man avtala om hela byggnadsverk
också och inte bara modeller och ritningar. När man avtalar om nyttjandet eller
användandet ut av digital information kan man använda sig av byggbranschens
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avtalsmall ABK 96 eller av de mallar som kan hittas på Bim Alliance hemsida. Viktigt är
att nyttjandet anges som en del i leveransspecifikationen och innehåller hur dokument
ska tas fram och hur dessa dokument ska och får användas. Om man anger tydligt vad
informationsleveranserna ska innehålla och användas till kan man smidigt undvika
missförstånd som uppstår på grund av olika förväntningar, t.ex. ska informationen
användas till mängdning är de viktigt att detta är angivet, ska den användas till
förädling är detta också viktigt att det är angivet. I vanliga informationsleveranser är
dock inte sådan här krav ställda (Löwnertz et al. 2008a).
2.6.4 Informationssamordning
Digital information kräver andra arbetssätt än vid traditionellt informationsarbete.
När man arbetar med digital information krävs det att alla inblandade aktörer redan i
ett tidigt skede är med och drar tydliga gränser för vem som ska ansvara för vilken
information. För att få störst nytta av användandet av digital information är det viktigt
att resurserna omfördelas. Omfördelningen av resurser bör bli till projektörernas fördel
så de får mer resurser i ett tidigt skede så de kan lägga den tid som krävs för att skapa
basfilerna som sedan ska användas.
Viktigt är att man redan i ett tidigt skede bestämmer hur samordningen ska se ut, fyra
bra punkter att tänka på vid samordning är:


Vem är ansvarig och hur fattas beslut



Vilka rutiner behövs



Hur ska lagring ut av handlingar ske och vart de ska lagras



Vem som äger och ansvarar för informationsdatabasen

Att ha klara roller är ett bra sätt för att få struktur i hur samordningen ska skötas.
Nedan ses olika roller som är viktiga inom informationshantering.
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Figur 3 - Ett antal roller med ansvar för hanteringen av information. Inspiration av Bygghandlingar 90

Man bör även upprätta rutiner för konvertering mellan olika system, bestämma vilka
klassifikationer som ska användas, bestämma hur utbytet ska ske mellan de inblandade
parterna och vilken behörighet som krävs för att komma åt filerna som ska användas.
(Löwnertz et al. 2008a; Porwal and Hewage 2013).
2.6.5 Lagring av filer
I ett projekt så är där oftast ett flertal aktörer inblandade och många filer kommer
skapas och delas, detta gör att där krävs en klar struktur på hur lagringen ut av alla
dessa filer ska ske. Hur lagringen ska ske regleras genom överenskommelser mellan de
olika aktörerna, punkter som bör inkluderas för att utgöra en bra grundstruktur är
enligt (Löwnertz et al. 2008c, Sida 38-39):


"Hur lagringen av modeller, annat arbetsmaterial respektive färdiga handlingar
sker: hos var och en av deltagarna och/eller på ett gemensamt lagringsställe.



Hur versioner av filer ska hanteras.



Hur modellfiler vid objektorienterad projektering, produktion och förvaltning
lagras, som separata filer eller sammanställas till en helhet i en så kallad
modellserver.



Hur modeller och ritningsdefinitioner hålls isär eller integreras
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Hur färdiga handlingar – underlag för original – säkras mot oavsiktliga
ändringar. Särskilt i en modellorienterad miljö med referenser mellan filerna är
det viktigt att “frysa” de godkända handlingarna



Behörighet för de olika parterna till egna, andras och projektgemensamma filer.



Vad som ska utväxlas som modell, ritning respektive andra dokument".

2.6.6 Utbyte av information
När man arbetar i ett projekt med flertalet aktörer så måste informationsutbytet
struktureras, frågor som då ska vara besvarade och överenskomna är hur detta utbyte
ska ske, hur det ska dokumenteras att informationen bytts, vilken information ska bytas
och vem ska ansvara för själva bytet. Dessa frågor är viktiga att ha tagit ställning till då
det inte finns någon gemensam branschstandard ännu som reglerar vad som gäller.
Vid leverans av digital information är det en bra tumregel att det alltid är den som ska
leverera informationen som är ansvarig för att den levereras i tid och att informationen
som levereras är korrekt. För att underlätta detta så bör man använda sig av ett bra
system där man dokumenterar filnamn, filversionen, status på filen och datum som
filen utbyttes.
Mottagaren av information ansvarar själv för att det som ska med i dennes handlingar
är den senaste informationen som finns tillgänglig, om fel ändå upptäcks på det som är
utfört med pappersritningarna så är det mottagarens ansvar att påtala dessa
fel(Löwnertz et al. 2008a).

2.7 Kvalité
2.7.1 Egenkontroller
För att informationen, datastrukturen och formkraven ska hållas så hög kvalité som
möjligt så ansvarar den parten som sänder informationen för det som skickas iväg. Den
parten som skickar informationen ska utföra egenkontroller och märka upp det som
sändes beroende på vilken status materialet har. Märkningen kan vara, under arbete,
preliminär, för granskning, för godkännande och godkänd och vad de olika
märkningarna betyder står i punkterna nedan (Löwnertz et al. 2008a).


Under arbete - Informationen är internt arbetsmaterial och har inte
kvalitetskontrollerats. Alltså informationen är endast för den aktör som skapat
den. Märkning används då denna information ska sändas till aktör utanför det
egna företaget, på så vis uppstår inga missförstånd.



Preliminär - Informationen har enbart kollats för internt arbete och är inte
gemensamt bearbetad av övriga aktörer. Dock ska informationen kunna
användas som underlag för de andra aktörerna och bör därför vara korrekt.
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För granskning - Informationen i det här stadiet är så pass arbetad att den är
färdig för kontroll av interna och externa granskare. Alltså att informationen är
så pass arbetad att där inte ska förekomma fel.



För godkännande - Informationen är då bearbetad och granskad vilket gör den
klar för att godkännas



Godkänd - I detta stadium så är informationen helt färdig, den är granskad av
mer än den egna aktören och kan därmed märkas med vad den ska användas till,
t.ex. bygghandling.

2.7.2 Granska och Godkänna
Information som ska användas till diverse konstruktioner måste vara godkänd och
kontrollerad, hur det här ska gå till ska avtalas mellan den part som beställer
informationen och den part som levererar informationen. Oftast så är den granskade
informationen i dokumentformat, men det är viktigt att komma ihåg att detta inte är
något krav, vilket betyder att det inte finns några hinder att granska en modell och
godkänna en modell på samma vis som man gör med ett dokument.
För att få märka upp informationen som godkänd handling är det så att informationen
ska vara granskad och godkänd för det ändamål informationen har vilket även är nämnt
ovan under rubriken egenkontroller. Övrigt tillägg som kan göras ut över godkännandet
kan vara att ange hur länge informationen är giltig, alltså ange en giltighetstid för
handlingen(Löwnertz et al. 2008a).

2.8 Ändringar i informationen
2.8.1 Spårbarhet
Om ändringar ska göras i informationen så måste man kunna spåra dessa ändringar.
Hur detta ska hanteras är beroende på vad informationen ska användas till, vilket gör
att man måste kunna spåra olika saker. De vanligaste sakerna man behöver spåra är
(Löwnertz et al. 2008a):


Vilken version den nya versionen ersätter



Vilket dokument det är som blir ersatt av det nya dokumentet



Vad informationen är baserad på, kan vara t.ex. AMA



Vilka funktionskrav informationen är baserad på, är där någon speciell funktion
som ska uppnås.



Extern referenser, vad informationen länkar till



Hänvisningar
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2.8.2 Versionshantering
När information ska delas via dator är kravet på bra versionshantering ännu viktigare
än tidigare, detta då digitala filer ofta refererar till andra digitala filer. Därför är det
viktigt att refereringen går till rätt version och inte till en gammal version som inte
längre är aktuell. Refereringar till gammal information kan leda till problem då
informationen i den gamla versionen kan motsäga varandra. En ny version uppstår
varje gång informationen har ändrats på något sätt. Detta leder till att det kan skapas
ofantligt många versioner och för att skilja alla dessa versioner som skapas åt så har
man olika status på dem. En bra versionshantering är speciellt viktigt i faserna när
informationen skapas, granskas och godkänns.
De versioner som skapas kan hanteras på två olika sätt, antingen så hanterar man
versionen i sin helhet, alltså som en hel modell eller så delar man upp den och hanterar
den som delar, typ efter objekt eller efter egenskaper i modellen. När man sedan arbetar
med de olika versionerna i modellerna så är det ofta bra att kunna spåra ändringarna i
efterhand som beskrivits tidigare(Löwnertz et al. 2008a).

Figur 4 - Ändringen på fönstret innebär nya versioner både av fönstret och av väggens öppning. Inspiration av
Bygghandlingar 90

2.8.3 Ändringar
Ändringar i dokument ska göras efter en standard som heter SS 32206, så långt har
man inte kommit med modeller vilket gör att ändringar i modeller inte har någon
standard att förhålla sig till. Hantering ut av ändringar i modeller bör därför avtalas
mellan parterna som är involverade.
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För ändringar i dokument utgår man ifrån standarden vilket innebär att ändringar
markeras tydligt och enhetligt för att sedan föras in i ett så kallat ändrings-PM. Där
finns dock en sak som är gemensamt mellan dokument och modell, och det är att
ändringarna ska kunna spåras. För en modell så krävs det en hantering ut av ändringar
som är ännu mer noggrann än den som används vid dokumentändringar. För modeller
bör varje objekt som ändras samordnas och dokumenteras vilket bara är möjligt om alla
objekt är specifikt identifierbara och går att särskilja ifrån varandra (Löwnertz et al.
2008a).

2.9 Ritningsframställning
När man väljer vilken information som ska tas ut ur modellen gör man detta efter
byggdelar, grafik, måttsättning, ytmarkeringar med flera, men oftast så gör man urvalet
efter ett lager. Lagerna delas upp och döps som i figurerna nedan enligt standarden SSEN ISO 13567.

Figur 5 - Standardiserade lagernamn enligt SB-Rekommendationer 11 – cad-lager. Inspiration av
Bygghandlingar 90

2.10 Arkivering
Då alla konstruktioner för eller senare kommer till ett förvaltningsskede så är det viktigt
att informationen om konstruktionen finns uppdaterad och sparad. I de flesta fallen
krävs det dock bara att originalfilerna, alltså de utskrivna filerna vilket är de filerna som
är juridiskt bindande arkiveras för framtida förvaltning. Men på senare tid har även
avtalande om digital information fått mer utrymme och bestämmelser för dessa avtal
går att hitta i ABK96. När information ska arkiveras är där en del bra punkter som bör
tas i bejakande (Löwnertz et al. 2008a):


Vem ska tillhandahålla arkivet, ska detta ansvar ligga hos projektören eller hos
beställaren?
20



På vad för sorts medium ska informationen arkiveras, alltså ska informationen
sparas på hårddisk, cd eller DVD-skivor eller till och med på disketter o.s.v. Vad
som är viktigt är att tänka på hur länge man förväntar sig att informationen ska
finnas kvar då olika medium har olika garanterad livslängd.



Sökning av informationen, när man ska söka information i projekt där mycket
information finns så är det viktigt med ett bra söksystem. Genom välarbetad
metadata, alltså den data som beskriver den andra datan så är det lättare att
uppnå ett tillfredställande resultat.



Formatet på filerna är också viktigt att tänka på, detta då datorprogram
förändras över tid och så gör även deras hantering ut av olika filformat också.
Därför bör arkiveringen ut av filer ske med standardiserade och öppna format,
t.ex. IFC-format för att man ska kunna använda den även långt in i framtiden.
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2.11 Filnamn
När man döper filer så är det bra att hålla sig till en gemensam standard, standarden
som används idag för modeller gäller för innehållsdelen och följer standarden kallad SS
03 22 71. Dock så anger redovisningssätt vilken sorts modell det är, alltså om modellen
är en planmodell t.ex. som bilden nedan visar. Redovisningssätt anges annars bara för
ritningar.

Figur 6 - Uppbyggnad av filnamn med exempel för olika typer av filer. Inspiration av
Bygghandlingar 90

Figur 7 - Detta exempel ger filtyp dgn filnamnet A-40-P-051.dgn. Inspiration av Bygghandlingar 90
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Beteckningar som är lämpliga och bör med fördel användas för redovisningssätt när
man använder det för modeller ä enligt (Löwnertz et al. 2008b, Sida 56): "
• -P Planer
• -S Sektioner
• -F Fasader
• -U Uppställningar, elevationer
• -C Schema
• -V Volymer (3D-modell)
• -X Icke-grafisk modell
I den mån modellorienterad teknik används även för förteckningar och detaljer
används beteckningarna
• -T Förteckningar
• -D Detaljer"
Dessa beteckningar bör används som en sorts standard när man arbetar med modeller
för att undvika förvirring mellan olika parter.

2.12 Basfil och basmodell
En basfil kan beskrivas som en utgångspunkt för alla projektörerna, en startmall som
alla sedan utgår ifrån när de projekterar vidare och gör att alla modeller utgår ifrån
samma koordinatsystem med mera. När man arbetar med modeller i projekteringen så
kan det behövas olika basfiler, då basfilerna idag delas upp efter om de ska användas till
modellen eller om de ska användas till ritningsframtagande. De olika basfilerna som
används vid större projekt och för modellen är enligt (Löwnertz et al. 2008d, Sida 57):


"Basfil M1 - modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer



Basfil M2 - Underlag för måttsättning, armering stomme och bjälklag



Basfil M3 - Underlag för sammanställningsritningar, installationer och inredning



Basfil M4 - Underlag för sammanställningsritningar markplacering



Basfil M5 - Kompletterande text, skrafferingar fyllningar med mera"

Basfiler som används för ritningar betecknas då istället med R1, R2 osv. precis som för
modellen fast med R istället och innehåller t.ex. namnruta och ritningsblankett. Vid
enklare projekt där få aktörer är med så går det att slå ihop basfilerna till gemensamma
basfiler men vid större projekt är detta inte ett smidigt sätt att arbeta.
En basmodell innehåller den information som ska delas av alla projektörerna, alltså den
information som kommer vara lika för alla aktörer i deras projektering. Dessa samlas
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sen ihop och bildar en komplett modell som även kan kallas samgranskningsmodell.
Basmodellerna är även det som ligger till grund för bygghandlingarna.
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3 BIM i och utanför Sverige
3.1 BIM utomlands
BIM är inget som Sverige är ensamma om och dess utveckling ser väldigt olika ut runt
om i världen. Nedan presenteras hur BIM används och hur det har utvecklats i de
närliggande länderna Storbritannien och Norge.
För en framtida utveckling inom BIM-området pratas det om kravställningen på att
man enbart ska använda sig utav för att öka förståelsen och standardisering för detta
arbetssätt. I Sverige är där enbart Trafikverket som satt krav på BIM i alla deras
upphandlingar sedan 2015(Trafikverket 2016). Tittar man på Storbritannien är detta
något som skett 2016 ifrån deras regering med förhoppningar om att sänka
kapitalkostnaderna och minska koldioxidutsläpp under byggtiden(BIM Task Group | A
UK Government Initiative 2016). Enligt en undersökning ifrån NBS (National Bim
Report) tror 81% att regeringen kommer få folk att börja använda BIM(Waterhouse
2015).
I Norge har man haft liknande kravställning redan 2010 vilket resulterat i ett försprång
jämfört med andra länder(Christina 2012). De större problemen som man stött på i
Norge har varit konservatismen i branschen, där projektledare har tider att hålla och
vill inte alltid ta risken att testa något nytt. Man försöker också använda sig an IFCsystem vilket skapat problem för de oerfarna entreprenörerna(Damien 2015).

3.2 Utvalda projekt med BIM som bygghandling i Sverige
Här är en lista på några av projekten som Trafikverket idag har varit en del av och där
BIM har använts.
Ådalsbanan, Hallandsås, Nynäsbanan, Västlänken, Citybanan, Flackarp-Arlöv,
Getingmidjan, Ostlänken, Förbifart Stockholm, Marieholmsförbindelsen, Röforsbron.
3.2.1 Ådalsbanan
En cirka 13 mil lång järnväg där 10 mil var redan befintlig järnväg som behövde rustas
upp, samtidigt som där byggdes till 3 mil. Den nya järnvägen blev invigd hösten 2011
och sträcker sig mellan Sundsvall och Botniabanan.
I detta projekt så använde man sig ut av 3D-modeller och Virtual reality-modeller dels
för att på ett enklare sätt förmedla bilden av projektet men även för att kunna använda
modellerna som en grund för styrningen av maskinerna och för beräkning av schakt.
För att lyckas med detta så krävde Trafikverket/banverket att projektörerna av
markarbetet skulle leverera en tredimensionell anläggningsmodell. Ett problem som
stöttes på under projektet var att många konsulter inte hade någon vana vid att skapa
och leverera tredimensionella modeller.
Fördelarna som uppfattades i detta projekt var att man fick en högre kvalité på de
handlingar som man skulle bygga efter och anläggningen i sig själv fick också en högre
kvalitetsnivå(Malm 2010).
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3.2.2 Nynäsbanan
Nynäsbanan är en järnvägsbana som sträcker sig mellan Nynäshamn och
Västerhaninge, denna järnväg byggdes om genom att man byggde ut plattformarna.
Man anlade även mötesspår och man byggde om en sträcka på 3,5km till dubbelspårigt.
I detta projekt jobbade man fullt ut med modeller skapade för anläggningsarbete, man
ställde även krav på projektörerna och på entreprenörerna att arbeta med BIM. Dock
skedde upphandlingen av projektörerna inte med BIM-krav, detta grunda sig i att man
var osäker på kravställningen.
Under tiden förfrågningen låg ute så kom emellertid projektören runt och blev positivt
inställd till att nyttja BIM och man var överens om att ur modellen skulle ritningarna
skapas, och att endast de ritningar och dokument som skapats ur modellen skulle vara
giltiga. För att göra detta möjligt så tog Trafikverket på sig att tillhandahålla
modellerna, samt att de var ansvariga för dem. Modellerna skulle även likställas med
ritningar och därmed ha samma juridiska status och vara kopplade till AMA-koderna.
Detta var extremt viktigt att klargöra för entreprenörerna när de upphandlades.
För att hålla upphandlingen neutral, alltså att alla skulle kunna ta del av
förfrågningsunderlaget, så skickades en tredimensionell PDF ut och man informerade
om att ett satellithanteringsprogram även kommer tillhandahållas av Trafikverket.
Framgångar i projektet blev snabbare byggtid och exaktare volymer vilket gör att man
lättare håller tidsplan och budget(Sylvan 2012).
3.2.3 Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm är ett av Sveriges största projekt på anläggningssidan och en
central del i detta projekt kommer vara användandet av BIM. När man gjorde
uppdragsbeskrivningen som skickades ut till projektörerna så var man noga med att
ange krav på projektörerna. Kravet var att de ska jobba med fackmodeller gjorda i tre
dimensioner. De ska jobba med samgranskningsmodeller som används för granskning,
kontroll samt som leverans till visualiseringsmodeller. Då detta projekt är ett
samverkansprojekt, alltså att man tar fram vad som ska utvecklas, användas igen och
vilka definitioner man kommer använda sig ut av. I ett samverkansprojekt görs detta i
samarbete med konsulterna så att man kan ta fram vilka steg som är riktiga att ta när
man arbetar med BIM. Då Trafikverket själva ansåg sig ha bristfälligt med kunskap så
skrev man avtal med en BIM-samordnare vars uppgift är att hjälpa beställarna,
projektörerna och se till att den informationen som finns i fackmodellen är korrekt
information. BIM-samordnaren har även som uppgift att kolla så informationen är
kompatibel(Blomberg and Eriksson 2011).
De framtagna modellerna ska sen användas för samgranskning, mängdförteckning,
utsättning, mängdberäkning, styrning av maskiner och för framtagning av
ritningar(Sandegård 2011). Under arbetets gång ska även modellerna hållas
uppdaterade för att sedan kunna användas som relationshandling in för
förvaltningsskedet(Blomberg and Eriksson 2011).
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3.2.4 Röforsbron
En bro som är utnämnd som en av Sveriges värdefullaste betongbro och det allra första
projektet som Trafikverket har gjort en upphandling med hjälp av en BIM-modell
istället för traditionella handlingar gjorda i två dimensioner. Röforsbron var i behov av
en renovering och renoveringen innebar att man ersatte den 100 år gamla bron med en
replika, alltså en likadan fast ny. Att upphandla detta projekt med en BIM-modell som
grund valde Trafikverket dels för att man såg ekonomisk vinning i det, men också för att
storleken på projektet var gynnsamt för dokumentering och utvärdering. Storleken
gjorde att projektet snabbt kunde ge erfarenhet inom användandet av BIM.
Projektet blev upphandlat i något som kallas strategisk samverkan, vilket innebär att
man jobbar mycket nära med entreprenören för att göra så bra och riktiga steg som
möjligt. Dock så gick inte anbuden i projektet till som i vanliga
upphandlingsförfaranden utan man dela upp det i tre steg. I steg ett så lämnande
entreprenören anbud för själva replikan, steg två innebar att entreprenören prissätter
aktiviteter som kan knytas till BIM och för varje sådan aktivitet som entreprenören vill
utföra erhåller de ett mervärde. Mervärdet är då satt så det är högre än själva kostnaden
för att utföra aktiviteten så entreprenören ska tjäna på att göra det. I steg tre så
prissätter entreprenören timarvodet för de olika yrkeskategorierna. Detta göra man för
att ge alla en chans att lämna ett bra anbud. För att ytterligare underlätta så utökade
man anbudstiden till 85dagar och man publicerade även korta informationsvideos och
en manual om hur man använder BIM. De erbjöd även informationsdagar och alla
anbudslämnare fick också en genomgång av förfrågningsunderlaget för att det skulle bli
så bra anbud som möjligt.
För att avtala nyttjanderätt med mera så fick man använda nya avtal, sådana avtal som
man kan finna på BIM Alliance Sweden (Malmkvist 2012b, 2012a).
Förfrågningsunderlaget i sig innehöll tre modeller, en av modellerna var gjord i Tekla,
denna modell behandlade bron, anslutande vägar och mark. En modell gjordes i
Sketchup och denna behandla trafikanordningar, och en modell gjordes som
behandlade räckesståndare(Byggvärlden 2012).
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4 Metod
Insamlingen av informationen i denna rapport gjordes med hjälp av tre huvudmetoder.
Informationen är huvudsakligen insamlad via intervjuer med branschaktiva personer,
via Internetkällor och via tryckt litteratur
Intervjuerna användes för att få in information som speglar verkligheten i
byggbranschen. Intervjuerna är baserade på frågor gällande ansvar för den digitala
modellen, dess innehåll och dess användande.
Informationen från internet och från tryckt litteratur används för att påvisa problemen
med digital modellanvändning, för att ge en kunskapsgrund och för att konstruera
intervjufrågorna.

4.1 Ansats
Studien koncentreras på ansvarsbiten gällande skapandet av digitala modeller och
användandet av dessa. Då studien ska försöka belysa ett generellt användande och
ansvar har valet blivet att gör en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer från specifikt
utvalda personer. Undersökningen är till största del baserad på primärdata och då i
form av intervjuer. För att bygga intervjufrågorna användes sekundärdata som då är
inhämtad ifrån redan skriven information i ämnet digital information, ansvar och hur
man använder detta.

4.2 Studiens upplägg
Studien började med att bestämma oss för vilket ämne vi ville fördjupa oss inom, valet
föll på BIM. När ämnet var bestämt var det tid att börja söka information och se vart
glappen i forskningen ligger. När glappen var hittade fördjupade vi oss inom ett av
dessa glapp. Glappet som vi fördjupade oss inom blev alltså användandet och skapandet
av BIM-modeller som bygghandling. Med ämne och fördjupningsområde valt så
fortsatte vi att fördjupa oss, vi var tvungna att hitta kunskap och glapp inom det område
vi fördjupat oss i så att vi kunde skapa relevanta intervjufrågor.
Efter vi skaffat tillräckligt med kött på benen så satte vi oss ner och skrev ihop texter om
viktiga saker att känna till när man pratar om BIM och digital information, samt en
intervjuguide. Denna intervjuguide använde vi sedan när vi intervjuade de personerna
som vi antog ha mest kunskap inom ämnet. Dessa intervjuer bekräftade att frågorna
som tagits fram var bra för det valda ämnet. Efter detta så genomfördes resten av
intervjuerna. När intervjuerna var genomförda så transkriberades dessa, från
transkriptionen skrevs där sedan sammanfattningar som skickades tillbaka till
respondenterna för godkännande. När godkännande kom tillbaka till oss skrev vi
resultatet utifrån sammanfattningarna. Resultatdelen låg sedan till grund för vår
analys, diskussion och slutsatser.

4.3 Intervjuer
Som så många andra kvalitativa studier har vi valt att utföra denna studie med hjälp av
intervjuer. Intervjuerna utfördes via telefon och med en semistrukturerad
intervjuguide. Valet att utföra intervjuerna via telefon gjordes för att kunna nå ut till
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personer som har begränsat med tid och befinner sig långt ifrån Halmstad där studien
utgår ifrån.
En semistrukturerad intervjuguide användes för att möjliggöra för respondenterna att
lämna utförliga svar och för oss att ställa följdfrågor som ytterligare fördjupning.
Frågorna i intervjuguiden var formulerade efter en ingående litteraturstudie av både
tryckt och webbaserad information, bland annat studerades Bygghandlingar 90 del 8
extra mycket. Semistrukturerade intervjuer lämpar sig bra i studien då den belyser ett
problem som är relativt outforskat och enligt (Taylor et al. 2016) skapar det då en
djupare förståelse för framtiden och för problemets olika aspekter och lösningar. I
jämförelse hade en strukturerad intervju låst studien för mycket och svaren hade inte
blivit tillräckligt utvecklade, medans en helt ostrukturerad intervju hade kunnat leda till
att målet med intervjun missades enligt (Anita and Richard 2015).
För intervjuerna valdes nio respondenter ut, valet av respondenter är gjort med stor
spridning för att samla upp ett så brett spektra av problemet som möjligt men ändå
hålla det relevant. De intervjuade har haft yrkesroller som jurist, VDC-chef,
processledare VDC, devolepment leader, förvaltningsledare för sakområdet BIM, VD,
BIM-samordnare, arbetsledare och BIM-mentor och alla är på något sätt knutna till
BIM. Då respondenternas befattningar skiljer sig mycket omformulerades
intervjuguiden beroende på vem som skulle intervjuas. De olika respondenterna har på
grund av deras olika roller mer spetskompetens inom vissa delar av BIM-användningen
och därmed behöver även intervjuguiden vara anpassad efter detta för att ge en bred
och bra bild från många perspektiv. Frågorna ändrade dock aldrig innebörden utan
endast ordvalen ändrades.
In för intervjuerna så har respondenterna själva fått avgöra om frågorna ska skickas ut i
förväg eller om man tar det som det kommer, detta för att alla har inte tid att först sitta
och läsa frågorna för att sedan hålla en telefonledd intervju. Intervjuerna blev inspelade
under tiden de hölls för att sedan transkriberas i sin helhet. Transkribering användes
där efter för att skapa en sammanfattning av det relevanta i intervjun. Respondenterna
fick sedan tillbaka sammanfattningen med den ordinarie intervjuguiden, som den såg
ut innan ordval ändrades. Deras svar var då inskrivna under frågorna som angetts utan
omformulering. Detta utfördes för att säkerställa att intervjuguiden haft samma
innebörd trots ändringen av ordval och de olika följdfrågor som uppkommit. Då
respondenterna fick tillbaka vad de svarat på frågorna fick de sedan skicka
förtydligande om de tyckte att de blivit felaktigt tolkade eller skicka ett godkännande
om de blivit korrekt tolkade. Då respondenten själv fick kolla igenom hur man
uppfattats i de olika frågorna ger detta en kvalitetssäkring av informationen som annars
uteblivit.

4.4 Litteraturstudie
För att skapa en grund till rapporten genomfördes en omfattande litteraturstudie om
ämnet. Detta var för att skapa en frågeställning och dess tillhörande problem och
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verkligen veta inom vad man behöver kolla närmre på. Genom denna process skapas
även en kunskapsgrund för intervjufrågorna.
All information som behandlas och som är relevant kommer också att användas för att
validera rapportens innehåll.
Den typ av information som har använts för insamling av kunskap är tidningsartiklar,
vetenskapliga rapporter och intervjuer med person i yrket. Detta för att ha en bredd på
insamlingen av data och se de olika sidorna, både den teoretiska och den praktiska
verkligheten.
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5 Resultat
5.1 Intervjuer
Där har utförts nio intervjuer med personer inom branschområdet, alla med sitt egna
specialområde. Valet att enbart kalla dem för respondent 1,2,3…9 är för att bevara allas
identiteter. Alla intervjuer har skett över telefon på grund av avstånden till de personer
som har varit intressanta för projektets inriktning. I grunden har där alltid funnits en
intervjumall men denna har redigerats med mindre ändringar beroende på vad
personen i fråga jobbar med och vilka erfarenheter som finns inom personens område.
Intervall för respondenternas erfarenhet inom BIM har varierat mellan 2 ½ – 10 år där
en genomsnittlig siffra blir 7 ½ år.

5.2 Möjligheten att använda BIM som bygghandling
En viktig fråga i de utförda intervjuerna var hur respondenterna ser på möjligheten att
använda BIM-modeller som bygghandlingar. Svaren har varit snarlika på de flesta
punkterna men svaren har skiljt sig åt på ett par punkter, beroende på vem man. Dock
ser alla respondenterna positivt på att använda modeller istället för traditionella
ritningar. Man ser självklart olika för- och nackdelar med detta men huvudsakligen ser
respondenterna inga stora problem. Problem som respondenterna nämnde
återkommande presenteras nedan.
5.2.1 Okunskap
När respondenterna pratar om okunskap gäller detta alla parter som är inblandade i
projekten. Okunskap från beställarens sida är att de inte vet vilka krav de kan ställa på
modellerna och på modellernas skapare. De vet inte heller hur man ska förvalta
modellen när den överlämnats.
Förvaltning av handlingar under och efter projekten är ett stort problem, Stockholmstad
har för exempel inget bra sätt att förvalta digitala modeller för framtida användning och
arkivering. De kan i dag länka till en del ritningar men inte till några modeller vilket gör
att man ändå inte riktigt kan utnyttja dem till fullo.
5.2.2 Modellstatus
Vid projektstart har många utav respondenterna påpekat att man behöver vara
noggrann om vilken status man vill att modellen ska ha igenom projekteringsskedet.
Ska den enbart användas som underlag för anbud eller vill man kunna bygga med den?
Ska den gälla efter byggslut för konstruktionens hela livscykel och kunna användas vid
drift och underhåll av fastigheten? När man beslutat om detta och alla inblandade
parter är med på det, då kan man gå vidare i projekteringen. Utan detta har
respondenterna påpekat att problem med hur väl man ska göra sina modeller och i
vilken noggrannhetsgrad den behöver vara i. Detta kan ge en negativ effekt i
samarbetet mellan parterna och skapa en tvist om vad man behöver komplettera med.
5.2.3 Juridiskt
Den juridiska biten har varit en utav de större områdena att försöka förstå och hitta
någon möjlig lösning inom. Problemet som de flesta respondenterna har påpekat är just
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det att man idag inte riktig vet hur man ska skriva avtalen mellan beställare,
entreprenör och konsult när det kommer till de digitala leveranserna. Där finns inget
stöd för detta i AB, ABK eller ABT vilket enligt intervjuer är det som företagen lutar sig
mest emot och åberopar i sina avtal. Dock säger man även att avtalsfrihet gäller i
Sverige så man kan skapa vilka avtal man vill egentligen. Samtidigt har majoriteten av
företagen inte skapat några direkta standardavtal för denna typ av projekt utan man
sitter istället och gör individuella och unika för varje enskild upphandling.
Inom det juridiska så handlar det mycket också om ansvar för modellerna och dess
innehåll. På något sätt skulle de flesta respondenterna vilja ha ett sorts system för att
kunna se vem som ändrat modellen, vad som ändrats och när. Alltså någon form utav
loggbok som arkiverar allting som hänt i modellerna.
5.2.4 Brist i programmen
Ett tydligt problem som uppstår mellan de olika aktörerna på marknaden är variationen
på
de
olika
programmen
som
tillämpas
vid
3D-projektering
och
konstruktionsmodellering. Eftersom olika program som Tekla, Revit, etc. skiljer sig i
vad de används till så blir det ett enskilt val för varje projekt för att få ut den bästa
produkten ur programmet. Där har kommit på tal om IFC-system då detta skapar en
möjlighet att använda vilket program som helst, detta i sin tur skulle minimera gapet
mellan aktörerna som valt att arbeta i olika program. En av respondenter uttryckte sig
tydligt om att IFC är en bra tanke men att den tyvärr inte gör jobbet lika bra som om
man skulle använda sig av originalfilerna till det valda programmet.

5.3 Byggprojekt där man enbart använt sig utav BIM-modellen
1/3 av alla respondenterna har tidigare jobbat eller jobbar i ett projekt där man enbart
valt att använda sig av modellen och inte några tryckta ritningar. I dessa fallen har man
implementerat användningen av läsplattor som jobbar uppkopplat mot en databas där
alla handlingar och nödvändig information finns. De som jobbat på så här upplever det
positivt och tycker det är ett bra sätt att arbeta. Det positiva är att informationen på
arbetsplatsen alltid är uppdaterad och skulle där ske några förändringar uppdateras
detta ögonblickligen ute på bygget också. En annan sak som elimineras är att vid större
projekt, där mängden ritningar skulle vara flera tusen, behövs inte tryckta ritningar för
att täcka in allt som ska byggas.
De resterande 2/3 av respondenterna har erfarenhet av projekt där man haft modellen
att bygga efter men har till detta också kompletterat med ritningar för att underlätta
genomförandet på arbetsplatsen. Detta är av blandande anledningar men mycket är för
att kunskapen om att använda en digital enhet saknas eller är bristfällig. De hävdar
också att ritningarna ändå kommer ifrån modellen så det spelar ingen roll om du kollar
på en skärm eller ett papper då båda innehåller samma sak.

5.4 Framtiden för BIM och dess utveckling
Majoriteten av respondenterna ser ljust på framtiden för BIM och att man som
entreprenör inom några år måste ha anpassat sig till att utföra uppdragen på detta sätt,
annars riskerar de att bli utspelade och tappa sin marknad. De olika företagen ser en
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ökande trend när det kommer till beställningar och uppdrag som ska utföras med
digitala leveranser men samtidigt ser man en okunskap inom området. När
respondenterna pratade om okunskapen för just BIM inom denna frågan så var det
mycket om kravställning och den potential som BIM innehar. Bristen ligger mycket hos
beställarna som inte vet vilka krav det kan ställa och detta resulterar ofta i att man inte
nyttjar modellerna och alla deras funktioner som kan gynna en konstruktion i både
projektering-, bygg och förvaltningsstadiet.

5.5 Avtalsmallar från BIM Alliance
BIM Alliance har på deras hemsida lagt upp avtalsmallar som berör digitala leveranser
och innefattar äganderätt, ansvar och hur leveranserna ska ske. Respondenterna fick
frågan om de känner till dessa mallar, varav fem stycken hade hört om dessa i olika
omfattning medan en av dem varit med och tagit fram mallarna. De flesta var snarlika
om att de var tillräckliga för att täcka de juridiska bitarna inom digitala leveranser men
att den inte behandlar hur man ska jobba med modellerna. Vissa av företagen har till
och med använt dessa tidigare men har nu valt att utgå ifrån dessa och skapat sina egna
som är mer lämpade för just deras organisation.

5.6 Uppdelning av modellen i projekteringsstadiet
Problemet med att projektera modeller i en sådan grad att man ska kunna bygga efter
dem är tiden. För att göra en väl utvecklad och detaljrik modell som har de korrekta
parametrarna så blir projekteringstiden för detta relativt lång. En fråga som då ställdes
till respondenterna var hur vida man skulle kunna dela upp modellen i olika delar för
att kunna börja bygget även om hela modellen inte är färdigprojekterad. Också på
denna frågan varierade svaren ifrån att det är inga konstigheter medan andra sa att det
var ett ovanligt sätt att jobba på. Precis över hälften av respondenterna föreslog att man
genom en statusmärkning på de olika objekten kan visa vad som är under projektering,
granskning eller färdig bygghandling. Förslagsvis med färgkoder och beteckningar så
man enkelt kan se vad som är godkänt att bygga efter.
Problemen som har nämnts genom att man skulle jobba på detta sätt är att man kan
motsätta annan information som redan är byggt, samt att det kan beställas
material/tjänster från icke godkända objekt. Information som motsäger redan utfört
arbete menar respondenterna att man efter redan utfört arbete väljer att ändra delar av
den nästkommande etappen. Ett exempel är om grundläggningen till en fastighet redan
är projekterad och byggd med tanke på att ha en trästomme på denna men senare väljer
man att ändra till en stålstomme. Detta gör att vissa ändringar och omarbeten kan
uppstå vilket kan öka kostnaderna och förlänga entreprenaden avsevärt.
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5.7 Ändringar i modellen efter byggstart
Att göra revideringar i modellen fungerar på samma sätt som innan men om man
jobbar efter modellen på arbetsplatsen hur fungerar det då? Enligt svaren ifrån
intervjuerna så återkopplar BIM-samordnaren i projektet till den ansvarige
disciplinen för de delar som behöver ändras eller så är det den aktör som angivet
informationen som bör ändra i de fall en BIM-samordnare inte är delaktig i projektet.
När dessa ändringar sedan är gjorda får samordnaren lägga in den uppdaterade
informationen i modellen för att återigen ladda upp modellen på databasen. Detta gör
att men hela tiden har en uppdaterad modell på arbetsplatsen och skulle något
ändras så uppdateras handlingen automatiskt i läsplattan.

5.8 Att avtala vid upphandling med BIM-modeller
Hur just avtalen är utformade och hur man tänker som beställare och entreprenör
när det kommer till användning av digital information har varit en central fråga
genom hela examensarbetet. Här har nästan inga utav respondenterna svarat
likadant utan bilden som har skapats genom intervjuerna visar att varje företag
jobbar olika på denna fronten. Vissa ställer upp särskilda krav för vad modellen ska
innehålla, i vilken detaljeringsgrad den ska utföras på samt vilka parametrar som
krävs. Andra har valt att enbart sätta det enkelt till entreprenörerna genom att säga
att den ska gå att bygga efter och om något speciellt behövdes så lades detta till.
Ett av problem som de flesta har nämnt är just att de färdiga avtalen som de flesta
företag använder sig av, dessa avtal stödjer inte digitala leveranser. I detta fall har
AB, ABK och ABT kommit på tal. Detta gör att man i dagsläget åberopar dessa
avtal för att sedan göra tillägg och förklara individuellt vad som gäller med
modellerna. Vilket i sin tur leder till att inga standarder skapas i branschens
upphandlingssystem gällande digitala leveranser. Ett sätt som Slussenprojektet i
Stockholm har löst detta på är att inte frångå några färdiga avtal (AB, ABK eller
ABT) utan istället ta bort traditionella handlingar och enbart leverera modeller.
Detta gjorde att det enbart fanns en sak som gällde och något annat kunde inte gälla
över den.
När intervjuerna och litteraturstudierna utfördes hittades en gemensam nämnare
bland projekten som arbetat med BIM. Det som var gemensamt mellan projekten var
bland annat upphandlingsformen, upphandlingsformen som använts var
samverkansentreprenad. Genom detta sätt lämnar entreprenören inget fast pris
utan ersättning sker efter kostnader som uppstår. Detta har gjort att entreprenörerna
inte är lika motsägande till ändringar i projekteringen då ersättning sker efter vad
som är utfört och inte planerat.
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6 Analys
6.1 Innan projektering
Efter intervjuerna så framkom det att problem som tidigare påpekats i den teoretiska
referensramen även existerar ute bland de intervjuade respondenterna. Ett problem
som var återkommande var att beställaren saknar kunskapen om vad för krav som
kan och bör ställas på både modell som på den som skapar modellen, alltså en
konsult. Detta fenomen kan grunda sig i många brunnar men en orsak kan vara att
man inte har tillräcklig koll på vad där egentligen finns för dokument att tillgå på
marknaden för de som är beställare. Om man redan från start då saknar ett klart
direktiv på vad som förväntas kan det skapa andra problem när modellerna i ett
senare skede ska skapas och användas. Då beställaren ofta saknar rätt
kompetens/kunskap som ovan beskrivet går man in i det hela på halvfart, detta leder
till att modellerna redan innan de börjat skapas inte har ett klart syfte. Utan ett klart
syfte för modellen kan man heller inte besluta om vad som kommer vara den
slutgiltiga juridiska handling, på detta problem så påpekade en del av respondenterna
att man kan koppla parametrar till det som skapas så man enklare ska kunna hålla
reda på vad det skapade objektet har för syfte. En anledning till att alla inte kom med
detta som förslag kan bero på att vissa respondenter kan ha varit av en generation
med lägre datorvana, det kan ha varit en respondent som inte egentligen sysslar med
sådana här frågor dagligen men det kan även vara på grund av bristande information
inifrån sin egen organisation.
Ytterligare problem som kommit upp i intervjuerna var problemen som berör avtal,
denna fråga var väldigt spridd i sina svar och det var allt ifrån att man skapat egna
avtal till att man bara skrivit att modellen ska gå att bygga efter som enda krav.
Gemensamt återkommande var dock bristen på standardavtal som man kan åberopa
då speciellt ABK som rör konsulternas arbete inte säger hur man ska jobba med
digital information. De problem som man ser innan man ens startar modelleringen
verkar, i alla fall enligt intervjuerna, till störst del grunda sig i okunskap och en
osäkerhet på det som är nytt och inte så beprövat tidigare. En del av detta kan bero på
att den information som finns inte ligger samlad och blir på så vis svåråtkomlig.

6.2 Under projektering
I detta stadie har respondenterna påpekat en del olika punkter som man behöver
lägga extra vikt vid. En av dessa är brister i programmen som används vid
modellerandet. Eftersom där finns en hel del olika program att välja mellan för att
skapa modeller med är det inte konstigt att företagen inte använder samma. Detta
kommer skapa problem vid projekt där de inblandade entreprenörerna inte delar
samma kunskaper om det valda programmet. Här har vissa entreprenörer börjat
försöka använda sig av det öppna systemet IFC vilket innebär att programmen ska
skapa filer som går att öppna i vilket modelleringsprogram som helst. Det låter bra i
teorin men detta kan tänkas ha en del negativa effekter i praktiken. Exempelvis så
passar generellt sätt inte en massproducerad produkt passar lika bra som en special
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beställd gör. Lite såhär fungerar det nog här med, att vissa program är mer lämpade
till olika sorters konstruktioner än andra är något som framkommit i intervjuerna.
Ute på arbetsplatsen finns det också okunskap om hur man använder modellerna
istället för ritningar och andra handlingar. Detta beror säkerligen på tekniken med
surfplattor och dess användningsområden som de senaste åren utvecklats mycket och
fort. Arbetarna hinner inte anpassa sig till utvecklingen och åldersskillnaderna i
branschen gör nog att en del klarar det bättre än andra på arbetsplatsen, vilket
påskyndar implementeringen i just det projektet där de som är kunniga finns medans
individerna i nästa projekt inte har samma tekniska förståelse och implementering
riskerar att projektet misslyckas.
Men varför har respondenterna en delad mening om att använda sig av ovannämnda
teknik på arbetsplatsen istället för pappersritningar? Detta beror nog mestadels, som
redan nämnt vilken teknisk förståelse och vilket intresse där finns för att lära sig. Det
kan också vara så att man inte vill testa för mycket nya saker i ett och samma projekt
utan man vill sprida ut riskerna. Man börjar då med att använda en modellstyrd
projektering men väljer sedan att ta ut informationen ifrån modellerna för att kunna
jobba traditionellt på arbetsplatsen. På detta sättet känns det kanske mer kontrollerat
då vissa områden fortfarande är som ”vanligt”.

6.3 Efter projektering
I denna fas, när byggnationen är klar och man ska förvalta det kvarvarande
materialet som krävs, uppstår enligt många också problem. Som tidigare nämnt är
det problem med förvaltningen av modellerna då förvaltarnas system inte är
anpassade för dessa. Anledningen till detta kan vara att utveckling gått väldigt fort så
man inte hängt med, men också den enorma kostnaden som uppstår när ett nytt
arkiveringssystem skall göras. Tidigare har man haft möjlighet att ha handlingar och
ritningar i en pärm och på en databas men med en modell blir detta betydligt svårare
att lösa. Där går inte att skriva ut en hel modell för arkivering men det räcker inte
heller med att bara ha en databas för filerna. Där krävs program som klarar av att
öppna dem och när en ny version kommer för programmen kan där säkerligen bli
problematik med att öppna en äldre version som legat i databasen under en längre
tid. Detta kan vara några av anledningarna till att respondenterna ser problem med
arkiveringen.

38

7 Diskussion
7.1 Resultatdiskussion
Resultaten som kommit fram från intervjuerna visar på att där saknas kunskap och
enligt oss en vilja att söka denna kunskap. En stor anledning till detta tror vi kan vara
att det helt enkelt kostar pengar, det kostar att sätta in personalen i nya arbetsrutiner
och det kostar att testa nya arbetssätt om det skulle visa sig att de inte funkar.
Vad vi hittat via webben och via litteraturen så saknas där standardiserad sätt att
arbeta på när det kommer till digital information, men där finns även en hel del
information som har lagts ut som faktiskt behandlar ämnet digital information.
Denna information tror vi hade kunnat funka som språngbräda om bara tillräckligt
med aktörer följer med så är där snart standardiserade avtal, eller om man helt enkelt
beslutar att bara komplettera gällande avtal som finns på marknaden med ett fåtal
punkter så hade de lika bra kunnat fungera för digital information. Det är som en av
respondenterna sa, detta här är inte raketforskning. Resultatet visar även på att där
är projekt som hoppat över detta med nya avtal och helt enkelt kört efter vad som
finns i de gamla avtalen, kan bli spännande att se hur resultatet av detta blir, skulle
det lyckas bra så har de egentligen löst problemet med avtal då där redan ligger
mallar på hur man ska ange upphovsrätt med mera.
En lösning många har pratat om för att komma runt problemet "vad man får bygga
efter då en modell inte kan få en tryckt stämpling som bygghandling" är att man bara
kopplar en parameter till de olika objekten, som nämnt tidigare i arbetet, när sedan
ett objekt är granskat så sätts statusen "godkänd" eller statusen "bygghandling",
ändringar som sedan görs är vad vi tror och förstått ganska enkla att följa upp, då all
data lämnar elektroniska fotspår efter sig om man nu försöker krypa undan sitt
ansvar eller så kan man användas sig av någon sorts inloggningssystem så man ser
vem som varit i modellen/modellerna.

7.2 Metodens inverkan på resultatet
Metoden som huvudsakligen användes i denna studie var telefonintervju, då en
intervju tillåter en att gå djupare i problemet och få åsikter och tycken ifrån personer
som arbetar med det aktuella problemet. Att intervjuer användes tror vi har påverkat
resultatet på så vis att där har öppnats upp en djupare kunskap om problemet och
eventuella lösningar. Vi tror även att det har påvisat vilka problem som faktiskt är
problem och vilka saker som man kanske har blåst upp lite för mycket och gjort till
ett större problem än det egentligen är. Dock så är alla svaren ifrån respondenterna
högst personliga och speglar inte nödvändigtvis sanningen för andra än just sig
själva, detta innebär att man inte kanske får samma svar om man väljer ut nya
respondenter. Valet av telefonintervju har också påverkat resultatet på ett sätt som vi
tror har gynnat rapporten, hade intervjuerna hållits inom Halmstads direkta
närområde, för att kunna göra det möjligt att få tag i platshållna intervjuer, så hade
svaren inte kommit från personer med samma kunskap som de intervjuade
respondenterna nu har.
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7.3 Studiens begränsningar
Som skrivet innan så är svaren ifrån respondenterna deras egna personliga åsikt och
speglar inte hela Sveriges byggbransch, detta gör att rapporten kan inte ge ett
definitivt svar på att det är så här man löser det eller att det här problemet är
egentligen inget problem. För att kunna ge definitiva svar så hade studien behövt vara
större och innefattat fler respondenter som är tagna från hela byggprocesskedjan
med både ledning och med de personer som stiftar hur företaget ska arbeta. Även
förkunskaperna inom ämnet har varit begränsade ifrån vårt egen sida vilket innebär
att där kan vara frågor som borde ha ställts men som har missats, detta hade i sin tur
kunnat leda till ett annat resultat och slutsats än det som är angivet i rapporten.

7.4 Hållbarhetsperspektivs diskussion
Då hållbarhetsperspektivet är en viktig punkt för allt arbete som ämnas användas i
framtiden och det faktum att rapporten inte säger så mycket om hur en BIM-modell
skulle kunna påverka ur ett hållbarhetsperspektiv kommer det att fördjupas genom
en diskussion om hur det eventuellt skulle kunna påverka. BIM-modellen som en
bygghandling innebär att de tryckta ritningarna kommer stå tillbaka och det kommer
finnas mindre anledning till att skriva ut på papper, detta kommer då eventuellt
kunna påverka miljön positivt.
Om ritningar inte behöver skrivas ut så spar man både bläck, papper och utrymme.
Pappershandlingar behöver ju nämligen förvaras någonstans, oftast i en pärm som
sedan står i någon sorts lokal, där tar då handlingarna upp plats samtidigt som de blir
utdaterade. Desto fler projekt som görs desto mer plats, papper och bläck går där åt.
Som i vissa riktigt stora projekt kan där finnas massvis med tryckta handlingar, en
del projekt i studien skulle haft så mycket som 20,000 olika ritningar om man
jobbade på traditionellt vis och så fort en revidering görs hade det kunnat påverka ett
flertal tusen ritningar och andra handlingar, dessa hade då behövt skrivas ut igen
vilket inte är rimligt i det långa loppet. Med hjälp av en modell som istället behandlar
digital information, information som är angiven på ett sätt som gör den sökbar och
märkt med status hade kunnat råda bot på detta problem. Då den digitala
informationen och modellen ligger i en databas så kan man enkelt uppdatera det som
är ändrat samtidigt som du kan se vilka andra objekt som blir påverkade och snabbt
via referenserna komma till den fil som också blir drabbad av ändringen.
Att arbeta med en modell istället för på traditionellt vis hade kunnat påverka rent
ekonomiskt då all information som behövs ligger digitalt och alla som behöver den
kan ha enkel tillgång till just den information som krävs och behövs. Informationen
eller i detta fall modellerna behöver därför aldrig skrivas ut till de separata aktörerna.
Modellerna kan även leda till exaktare data, till exempel så kan schaktdata blir mer
exakt vilket påverkar rent ekonomiskt och man får säkrare anbud. Andra saker som
man kan tänka sig går fortare att göra är mängdning av material och andra delar som
ska ingå i konstruktionen, då modeller är objektbaserad kan man nämligen bara söka
på ett specifikt objekt-ID och få fram antalet av det specifika objektet. Där har även
kommit datorprogram som kan skapa både tidsplaner och beräkna hur mycket
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manskap som krävs, alltså man lägger på fler dimensioner till modellen, sådant bruk
hade då också påverkat ekonomiskt. Det hade kunnat leda till exaktare resultat utan
den mänskliga faktorns påverkan.
Vad vi läst och förstått ifrån intervjuerna är att modeller erbjuder möjligheter som
kommer få arbeten mer exakta och erbjuda möjligheter att testa ett flertal olika
konstruktionslösningar. Med hjälp av datorer skulle en konstruktion kunna göras
mer optimal och där med sparat in resurser. Då en dator kan göra flera tusen
beräkningar på kortare tid än vad en människa klarar av kan man även prova ett
flertal olika material som är anpassade efter konstruktionens syfte, med anpassade
material hade man kanske kunnat får ytterligare längre livslängd på konstruktionen
eller man kunde kanske fått den mer energieffektiv med mera.
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8 Slutsatser och fortsatta studier
8.1 Slutsatser
Att kunna ha objekt med parameterkoppling är ett bra sätt för att veta vad objektet
får användas till, detta är en metod som gör det möjligt att använda sig av en modell
som bygghandling. Genom denna metod minimeras chansen för misstag, misstag
man undviker är ifall objektet är godkänt eller om det inte är godkänt att bygga efter.
Ett annat viktigt område som behöver vara klart innan projekteringsstart är att
inblandade parter är på samma nivå gällande vad modellen skall användas till, vilken
detaljeringsnivå som ska råda och man ska även ha klart vilka dataprogram som
kommer användas. Detta är för att parterna ska kunna nyttja modellen på samma
sätt.
När det sedan kommer till upphandling och avtalsskrivning är entreprenadformen en
viktig fråga som kan komma att påverka projektets utfall. Efter de utförda
intervjuerna och den utförda litteraturstudien har det framkommit att en
samverkansentreprenad är att rekommendera. Detta för att de inblandade parterna
har ett genuint intresse att utveckla och förbättra modellerna, men också att
osäkerheten med ersättning för entreprenörerna minskar då man får betalt för det
som utförs och inte för det som planeras. Man bör också vid avtalsskrivningen göra
klart om vem som ansvarar för den levererade informationen samt vem som ska
godkänna och föra in eventuella ändringar i modellerna. Det som rekommenderas är
att aktören som är informationsangivare även är den som är ansvarig för den
levererade informationen. Informationsangivaren bör även vara den som för in
eventuella ändringar om inte BIM-samordnare finns i projektet. När man sedan
kommer till själva avtalen så bör där inte vara några problem med att skriva dessa då
det råder avtalsfrihet i Sverige, som tillåter att det står fritt för varje aktör att skapa
sina egna avtal som är anpassad efter situationen. Avtal som sedan rör ägande-,
upphovs- och nyttjanderätt av modellerna finns det sedan genomarbetade
avtalsmallar att tillgå gratis genom BIM Alliance Sweden.
Vid själva skapandet av modellerna bör parterna vara överens om ett sätt att döpa
objekten på, detta för att göra objekten sökbara och då enklare att hitta för alla.
Skulle man använda sig av Bygghandlingar 90 där det beskrivs hur man bör skapa
digital information/modeller skulle detta kunna sudda ut många problem gällande
skapandet, namngivningen, etc. Vad som även kommit fram är en fråga ifall
aktörerna kan jobba i en gemensam modell, detta är då ingen praktisk lösning då
modellerna blir för stora. Man bör istället hålla sig till att utgå ifrån samma
basmodell och därefter skapar sin specifika information. Dessa separata modeller kan
sedan läggas ihop i en samgranskningsmodell där man sedan kan hämta
informationen som söks.
Till sist för att få BIM att utvecklas och användas mer omfattande som bygghandling
bör de större aktörerna, speciellt beställare och förvaltare ställa krav på att BIMmodeller ska användas för att på det viset leda väg för de mindre aktörerna.
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8.2 Fortsatta studier
Som fortsatta studier till denna rapport kan man fördjupa sig ännu mer och bredda
respondentgruppen, göra platsbesök och utföra en fallstudie på byggen som är igång
t.ex. Slussenprojektet i Stockholm. Man skulle kunna specificera sig ännu mer på ett
särskilt steg inom byggprocessen, till exempel enbart förvaltningsdelen eller enbart
projektering. Ytterligare steg man kan göra är att på en grundlig nivå tillsammans
med sakkunniga personer, exempelvis ett flertal jurister, gå igenom standardavtalen
som redan finns och se vad som egentligen motsäger att nyttja dessa på digital
information.
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10 Bilagor
10.1 Bilaga 1 - Intervjumall

Fråga 1:

Berätta om dina erfarenheter inom BIM-området

Fråga 2:
Hur ser du på möjligheterna med att använda en BIM-modell
som bygghandling?

Vilka är fördelarna med detta?

Vilka är de största problemen med detta?

Fråga 3:
Har du deltagit i eller vet något byggprojekt där man valt att
enbart använda sig utav BIM-modellen och inte tryckta
ritningar?
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Fråga 4:
Hur tror du framtiden för BIM ser ut? Kommer man använda
det fullt ut och vad är nästa stora steg?

Man pratar mycket om att nästa steg är att kunna arbeta flera stycken
samtidigt i modellen, tror du detta kommer lösa men också tillföra
problem?

Fråga 5:
Genom BIM Alliance kan man få tillgång till färdiga avtalsmallar
för digitala handlingar. Är detta något du känner till?

Om ja, anser du att dem är tillräckliga eller saknas något enligt din
mening?
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Fråga 6:
Finns där möjlighet att använda delar av modellen till
bygghandlingar? Exempelvis om grundläggningen är färdig
projekterad men inte det övriga objekten?

Om ja, vad för problem kan uppstå genom att man använder sig utav
uppdelade objekt i modellen?

Fråga 7:
Om där krävs ändringar i modellen under produktionen, vem
ansvarar för att dessa åtgärdas?

När ändringarna har utförts hur gör man och vem ansvarar för att den
senaste modellen når arbetsplatsen?

Fråga 8:
När en BIM-modell skall användas i ett projekt, hur väljer ni att
avtala med de övriga entreprenörerna? Har ni färdiga avtal eller
sker detta individuellt för varje entreprenör?
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