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SAMMANFATTNING  
I dagsläget används BIM, Building information model, i majoriteten av alla stora byggnadsprojekt. En 
3D-modell upprättas med ett kompatibelt BIM-program. Genom att arbeta med en 3D-modell 
förenklas arbetsprocessen då alla aktörer kan jobba mot samma modell och får därmed bättre 
samordningsmöjligheter samt en överblick över hur slutprodukten kommer att bli.  

Som konstruktör är det viktigt att ha ett exakt och tillförlitligt underlag att arbeta utifrån. I dagsläget 
har Sweco inget dokument för att förtydliga och kvalitetssäkra innehållet i 3D-modeller. Här finns en 
stor förbättringspotential genom att använda en checklista för att lyfta kvalitetssäkringen av 
modelleringen till en ny nivå. 

Arbetet gick ut på att ta fram en checklista som kan underlätta och kvalitetssäkra arbetsprocessen kring 
upprättandet av 3D-modeller. Genom intervjuer med konstruktörer på Sweco utformades en checklista 
som visade sig vara användbar för konstruktörerna som arbetar med Revit, då det inte finns något 
likande dokument i dagsläget. Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att den framtagna checklistan 
är ett bra steg mot en bättre kontrollerad modelleringsprocess av 3D-modeller. 
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ABSTRACT 
At present, BIM (Building Information Model) is used in a vast majority of large scale building 
projects. A 3D model is created with a compatible BIM program. By working on a 3D model, the 
work process simplifies due to the fact that all users can simultaneously work on the same model, thus 
providing better coordination capabilities and delivering an overview of the final product. 

As a structural engineer, it is important to have an accurate and reliable basis for working with 
precision data. Currently, Sweco has no documentation which offers clarification or quality assurance 
to the content of 3D models. With this in mind, there is a considerable opportunity for improvement 
by using a checklist to advance the quality assurance of modeling to a new level. 

The task involved the creation of a checklist that could enhance the working process and improve 
quality assurance regarding the creation of a 3D model. Through interviews with constructors at 
Sweco, a checklist was created that will be effective in use by constructors working with Revit, as 
there are currently no comparable documents available. The conclusion that can be drawn from this 
work is that the drafted checklist is a positive step towards a better controlled modeling process of 3D 
models. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Building information model, BIM, är idag ett utbrett begrepp inom byggindustrin. Nästan all 
projektering utförs i dagsläget med hjälp av BIM för att enklare kunna samordna alla lösningar i 
projektet genom att jobba mot samma modell. Detta arbetssätt leder till att arbetsprocessen för alla 
aktörer förenklas genom att en bättre överblick erhålls hur projektets slutprodukt kommer att bli. 
(Nordstrand, 2008, 92-96) 

Utmaningarna med användningen av BIM kommer när ett renoverings-, ombyggnads- eller 
tillbyggnadsprojekt, ROT-projekt, av en fastighet ska göras. Till skillnad från att applicera BIM i ett 
nybyggnadsprojekt där allt bestäms från grunden, behöver den befintliga fastigheten i ett ROT-projekt 
först dokumenteras. All existerande information från vartenda objekt i den befintliga fastigheten ska 
återskapas i en modern 3D-modell, relationsmodell. Målet är att relationsmodellen ska bli en 
verklighetstrogen avbild av fastigheten för att kunna utnyttjas och utvecklas i det kommande 
projekteringsarbetet. För att kunna skapa en bra relationsmodell av fastigheten krävs ett komplett och 
tydligt ritningsunderlag, befintliga fastigheter saknar ofta fullständiga handlingar. Med ett bristfälligt 
underlag blir det svårt att skapa en verklighetstrogen relationsmodell som kan ligga till grund för det 
fortsatta projekteringsarbetet av fastigheten.  

Fastigheters befintliga handlingar, relationshandlingar, måste oftast kompletteras för att möjliggöra ett 
komplett och tydligt ritningsunderlag. Detta kan genomföras med hjälp av olika inmätnings metoder 
till exempel laserscanning, handinmätning eller totalstationsinmätning. Den extra informationen som 
fås av inmätningarna blir då ytterligare stöd för upprättandet av relationsmodellen. 

Trots all ytterligare information om fastigheten är det inte garanterat att detta underlättar upprättandet 
av relationsmodellen. Relationshandlingarna kan exempelvis skilja sig från de nya inmätta måtten. 
Följden blir att flera olika underlag existerar för samma befintliga fastighet. Dessa skillnader mellan 
underlagen medför att oklarheter uppstår hur de olika underlagen ska tolkas vid upprättandet av 
relationsmodellen. 

Under upprättandet av relationsmodeller gäller det att säkerhetsställa att varje objekt i den befintliga 
fastigheten är korrekt placerad och försedd med lämplig information. Detta är en förutsättning för att 
ROT-projekteringen av fastigheten inte ska stöta på några oväntade överraskningar senare i 
projekteringsskedet. 

Som konstruktör är det viktigt att ha ett exakt och tillförlitligt underlag att arbeta utifrån. I dagsläget 
har Sweco ingen checklista för att förtydliga och kvalitetssäkra innehållet i relationsmodeller. På 
grund av detta ägnas mycket tid åt att förstå vad som har gjorts i modellen. Här finns en stor 
förbättringspotential genom att använda en checklista för att underlätta arbetsprocessen runt 
relationsmodeller samt lyfta kvalitetssäkringen av modelleringen till en ny nivå. 

1.2 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en checklista som ska underlätta och kvalitetssäkra Swecos 
arbetsprocess kring relationsmodeller. Checklistan ska framhäva vad som har modellerats i modellen 
men även visa vilka krav på detaljeringsnivå som ställs. Under hela projekteringsskedet kommer 
checklistan följa relationsmodellen för att öka förståelsen vad som är redovisat i modellen. 
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1.3 MÅLSÄTTNING 
Målet med examensarbetet är att skapa ökad förståelse för Swecos arbetsprocess kring upprättandet av 
relationsmodeller. Brister och oklarheter i arbetsprocessen ska framhävas och presenteras i en 
checklista för att kunna förbättra, underlätta samt kvalitetssäkra Swecos arbetsprocess runt 
relationsmodeller.  

1.4 FRÅGESTÄLLNING  
• Kan en checklista förtydliga och kvalitetssäkra innehållet i 3D-modeller? 

1.5 AVGRÄNSNING   
Detta arbete avgränsar sig till användningen av BIM i ROT-projekt. Arbetets fokus kommer ligga på 
uppförandet av relationsmodeller och hur kvalitetssäkringen av dessa förbättras med hjälp av en 
checklista. Checklistan som tas fram kommer enbart kvalitetssäkra relationsmodeller ur en 
konstruktörs synvinkel, då konstruktören har störst behov att ha ett exakt modellunderlag att jobba 
ifrån. 

För att upprätta en egen relationsmodell kommer endast Revit användas som modelleringsverktyg. 
Revit används eftersom det är ett fullt utvecklat BIM-program och är även ett av Swecos 
standardprogram för behandling av 3D-modeller.  

Förväntade kostnadsbesparingar för användningen av en checklista kommer inte beaktas. Dock 
kommer fördelarna med att använda en checklista för kvalitetssäkring av 3D-modeller framhävas. 
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2 METOD 

2.1 INTERVJUSTUDIE  
Majoriteten av informationen för checklistan kommer att fås av intervjuer med personer från Sweco 
med erfarenhet av att upprätta 3D-modeller i Revit. För att undvika identiska svar men även få en bred 
överblick av att upprätta relationsmodeller har personer som jobbat med olika projekt prioriterats för 
intervjuer. Alla personer som intervjuas är konstruktörer med olika ansvarsområden i projekten, 
modellansvarig, handläggare och uppdragsledare. Nedan följer några ROT-projekt som de intervjuade 
har arbetat med. 

• Stadsbiblioteket 
• S:t Görans Sjukhus 
• Karolinska  

För arbetet valdes en semistrukturerad intervjustudie. Valet av intervjuform grundar sig i att erhålla all 
nödvändig information. Ett förfrågningsunderlag fanns som stöd men frågorna ställdes väldigt öppna 
och breda för att respondenten själv kunde känna att denne kunde styra i vilken ordning saker och ting 
skulle sägas. Syftet med intervjuerna var att få personens syn och åsikter på hur det fungerar kring 
upprättandet av relationsmodeller idag. Genom att prioritera öppna frågor framför stängda kan det 
generera i en bättre överblick av hur det ligger till idag.  

Samtliga intervjuer spelades in för att kunna få en bättre dialog med intervjuobjekten och inte enbart 
vara beroende av att hinna anteckna allt viktigt under intervjun. Anteckningarna för intervjuerna 
gjordes i efterhand genom att lyssna på intervjuerna med möjlighet att pausa för att minimera förlusten 
av viktig information. 

2.2 MODELLERING AV ERSTA SJUKHUS 
En egen 3D-modell av Ersta sjukhus, byggnad 19, upprättades för att förstå utmaningarna med att 
återskapa en befintlig fastighet i en modern 3D-miljö. 3D-modellen kommer även användas för att 
demonstrera hur den är tänkt att checklistan ska användas i praktiken för att förtydliga och 
kvalitetssäkra vad som är gjort i modellen.  

Gamla relationshandlingar för byggnad 19 hämtades från Stockholms stadsbyggnadskontors hemsida. 
Dessa handlingar bildar grundmaterialet för upprättandet av 3D-modellen. Vilka utmaningar och 
svårigheter som uppstod när en 3D-modell upprättades med enbart gamla relationshandlingar kommer 
att beaktas vid framtagningen/utformningen av checklistan. 
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3 TEORI 

3.1 BIM 
BIM är idag ett mycket utbrett begrepp inom byggindustrin, beroende på vem man frågar skiljer sig 
definitionen av BIM från olika aktörer. Förkortningen BIM står för Building information model som 
innebär ett förhållningsätt till hur en integrerad digitalisering av hela bygg- och förvaltningsprocessen. 
Detta får inte förväxlas med Building information modling, som syftar på processen med att skapa 
BIM-modeller. BIM förknippas även med Building information management, vilket avser processen 
med att hantera och ta vara på information (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) det gäller 
därmed att förstå vad BIM står för i respektive sammanhang. 

För att uppfylla användningen av begreppet BIM behövs fyra kriterier uppfyllas (BIM Alliance, 2017). 
Det första kriteriet är att informationshantering sker med en eller flera objektorienterade 3D-modeller. 
Fortsättningsvis ska objekten i modellen vara kopplade till diverse egenskaper som utnyttjas för att 
skapa en informativ modellmiljö. Det tredje kriteriet är att objekten i modellen är relaterade till 
varandra. Sista kriteriet handlar om att olika informationsvyer ska kunna skapas från samma modell 
(BIM Alliance, 2017). Sammanfattningsvis kan BIM beskrivas som en process för att skapa och 
använda en intelligent 3D-modell för att informera och förmedla projektbeslut. 

Programverktyg som kan bygga upp och hantera en intelligent 3D-modell behövs för att utnyttja dessa 
fyra kriterier. Exempel på BIM-program för konstruktörer är Revit, och Tekla. Samtliga program är 
objektorienterade, det innebär att alla objekt i modellen är relaterade till varandra (Jongeling, 2008). 
Detta fenomen kan beskrivas när en vägg vet att ett hål behövs när ett fönster placeras på den, flyttas 
fönstret följer hålet automatiskt med. På samma sätt vet fönstret att den är placerad på en vägg och om 
väggen flyttas hänger fönstret med. Dessa tredimensionella objekt i modellen går att förse med 
ytterligare information. Exempel på ytterligare information kopplat till objekten är bland annat 
uppbyggnad, BSAB-koder och brandklass. Objekten kan då beaktas som intelligenta när ytterligare 
funktioner och egenskaper kan kopplas till dem. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) 

3.1.1 Projektering 
En stor fördel att använda BIM som arbetssätt är att en ändring av ett objekt påverkar alla vyer på en 
gång. Om exempelvis en vägg flyttas i en vy är ändringen direkt applicerad i resterande vyer eftersom 
BIM-program är objektbaserade. Detta innebär en enorm tidsbesparing för arbetsinsatsen.  I ett 
traditionellt 2D-verktyg skulle väggens förflyttning behövas ändras manuellt i samtliga vyer. 
(Jongeling, 2008) 

BIM projektering innebär att fokuset förflyttas från att enbart behandla produktion och granskning av 
handlingar till att framhäva samordningsaspekten. Detta skifte i fokus möjliggör att 
kvalitetsförebyggande åtgärder såsom analyser och kollisionskontroller kan prioriteras för att 
säkerställa kvalitén på arbetet (Nohrstedt, 2017) 

Utmaningar och problem under projekteringsprocessen upptäcks tidigare eftersom den största 
arbetsinsatsen bedrivs i början av projektet vid BIM-projektering. På så sätt skapas en större möjlighet 
att genomföra förändringar för att undvika oförutsägbara hinder i ett senare skede. Detta medför även 
att dessa problem upptäcks tidigt vilket minskar kostnaderna avsevärt jämfört med om samma problem 
skulle ha upptäckts vid traditionell 2D projektering (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 
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Diagram 1. Kostnadsförskjutning vid projektering (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) 

3.1.2 Kvalitetsvinst 
Med BIM finns en stor potential att öka kvalitén på de producerade produkterna. Modellen som skapas 
under arbetsprocessen har en stark koppling till handlingarna och informationen som genereras. Denna 
koppling innebär att plan-, sektions- och fasadritningar som genereras visar en reflektion av modellen 
och varje ändring i modellen kopplas direkt till samtliga handlingar. (Jongeling, 2008) 

För att kunna säkerställa att modellen är korrekt modellerad behövs en motsvarande kvalitetssäkring 
för modeller som i dagsläget finns för ritningar. Denna kvalitetssäkring medför att datamängder och 
handlingar kan tas ut från modellen med säkerhet av att allt är optimalt korrigerat för projektets behov. 

Modellen som produceras med BIM som arbetssätt kan göras med olika kvalitetskrav på detaljerings- 
och informationsnivå beroende på syftet med modellen. Högre kvalitetskrav påverkar projektets tids- 
och arbetsåtgång. Därför är det viktigt att tidigt i projekteringen eller redan i upphandlingen tydligt 
definiera för alla inblandade parter hur projektets krav på modelluppbyggnaden, datastrukturer, 
analyser och kalkyler. Genom att ha tydliga riktlinjer hur BIM ska appliceras i projektet ökar 
förståelsen hur användbar slutprodukten kommer att bli (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 
Kvalitetskraven är starkt kopplat till modelleringen, ju noggrannare modellen är desto mer information 
kan hämtas från den. 

Att använda BIM med en allt för hög detaljeringsnivå kan göra så att andra alternativ blir mer 
lönsamma. Där gäller det att väga in för varje projekt hur noggrant projektet ska modelleras för att 
kunna utnyttja alla fördelar med BIM på bästa sätt. Att inse fördelarna med BIM från projektering till 
förvaltning gör att en längre projekteringstid kan accepteras för att erhålla en modell som även är 
anpassad för förvaltning.  
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3.1.3 Upprätta BIM-modell 
Att uppföra en BIM-modell är ett väldigt användbart projekteringssätt då en visualisering kan göras 
för att få en förståelse hur projektets slutprodukt kommer att bli men även processen dit. Vid 
upprättandet av en BIM-modell för ett nyproduktionsprojekt grundar sig modelleringen enbart utifrån 
beställarens önskemål, projektets CAD-/Bim-manual. Att modellera upp projektet i en 3D-modell gör 
att beställaren lättare kan få upp en bild i sitt huvud om hur det ska se ut. 

En väl upprätthållen BIM-modell från ett nybyggnadsprojekt innehåller en mängd information som en 
framtida ombyggnation kan ha nytta av. På så sätt kan ombyggnadsprojekteringen påbörjas i ett 
tidigare skede då behovet av inmätning och inventering minimeras för den existerande 3D-modellen 
innehåller redan majoriteten av informationen. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017) 

Utmaningarna med att upprätta en BIM-modell kommer när ett ROT-projekt av en fastighet ska 
utföras. Till skillnad från att applicera BIM i ett nybyggnadsprojekt där allt bestäms från grunden, 
behöver den befintliga fastigheten i ett ROT-projekt först dokumenteras. All existerande information 
från vartenda objekt i den befintliga fastigheten ska återskapas i en modern 3D-modell. Målet är att 
3D-modellen ska bli en verklighetstrogen avbild av fastigheten för att kunna utnyttjas och utvecklas i 
det kommande projekteringsarbetet. För att kunna skapa en bra 3D-modell av fastigheten krävs ett 
komplett och tydligt ritningsunderlag vilket befintliga fastigheter ofta saknar. Med ett bristfälligt 
underlag blir det svårt att skapa en verklighetstrogen 3D-modell som kan ligga till grund för det 
fortsatta projekteringsarbetet av fastigheten (Leinmark, 2017).  

De befintliga handlingarna av fastigheter, relationshandlingarna, måste oftast kompletteras för att 
möjliggöra ett komplett och tydligt ritningsunderlag. Detta kan genomföras med hjälp av olika 
inmätningsmetoder till exempel laserscanning, handinmätning eller totalstationsinmätning. Hur 
mycket inmätning som behövs bestäms från projekt till projekt och är beroende av kvalitén på 
underlaget som redan existerar. Den extra informationen som erhålls av inmätningarna blir då 
ytterligare stöd för upprättandet av 3D-modellen.   

3.1.3.1 Inmätningar och underlag 
När de befintliga handlingarna av fastigheten inte räcker till för att erhålla ett komplett 
ritningsunderlag måste ytterligare information om fastigheten tas fram. I detta avsnitt kommer de 
vanligaste underlagen vid upprättandet av BIM-modeller att framhävas. 

Laserscanning är den modernaste inmatningsmetoden i dagsläget och ger mycket detaljerad 
information. Det finns olika typer av laserskanning som uppfyller olika behov. Ett exempel är 
flygburen laserscanning som är ett hjälpmedel för att bestämma höjdskillnaderna där projektet ska 
placeras. Vid ombyggnadsprojekt kan även den befintliga fastigheten scannas in med markburen 
laserscanning för att kunna fastställa mått där det saknas underlag. Scanningshastigheten kan vara upp 
till 1 miljon punkter i sekunden med en räckvidd på 270 meter. Informationen från all laserdata bildar 
3D-koordinater för objektet som scannats. Fördelen med scanning är att all nödvändig information 
samt ytterligare överflödig data erhålls som kan komma till nytta i framtiden. (Leica Geosystems, 
2017) 

All rådata sammanställs sedan i ett punktmoln. Punktmolnet innehåller då en tredimensionell rymd 
med enormt många 3D-koordinater. Hanteringen av all rådata från punktmolnet hanteras av BIM-
program för att användas som stöd vid projektering för att få fram exakta mått på existerande objekt. 
Samtidigt som laserscanningen sker tar även mätinstrumentet bilder av allt den scannar. Dessa bilder 
bidrar sedan till ytterligare ett hjälpmedel för att kunna se exakt vad som är scannat (Mättjänst AB, 
2017). 

Även mycket noggranna inmätningar med laserscanning är inte helt tillförlitliga. Ett vanligt problem 
är att fastigheten oftast är i bruk när lasersanningarna utförs, eftersom fastighetsägaren vill ha den 
dagliga verksamheten igång ända tills ROT-projektet startar. På grund av detta är det vanligt att 
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viktiga objekt ur konstruktörens synvinkel som balkar och pelare inte fångas upp av laser-scanningen, 
eftersom de kan döljas bakom bland annat innertak och väggar (Leinmark, 2017) 

Inmätningar för underlag kan även göras med hjälp av en totalstation. Totalstationen mäter in punkter 
med hjälp laser som ger tredimensionella koordinater på de inmätta objekten. Detta kan göras genom 
att enbart sikta på verkliga objekt men fördelaktigt är att använda ett prisma för en mer exakt 
inmätning. Totalstationen har en förmåga ett förbli låst på prismat och ignorerar alla typer av 
störningar i fält. Denna teknik maximerar totalstationens effektivitet och ökar noggrannheten på 
inmätningarna. (Leica Geosystems, 2017) 

Inmätningar som inte behöver vara exakta kan göras med vanlig handmatning. Denna procedur kan 
göras med hjälp av en handhållen lasermätare. Metoden går väldigt lätt och snabbt att utföra, används 
för att få en översiktlig uppfattning på avståndet mellan olika objekt.  

3D-modeller kan även användas som underlag vi projektering. Dessa kan bestå av en fullt utvecklad 
relationsmodell av fastigheten men kan också bestå av en arkitektmodell. Tillsammans bildar dessa 
modeller ytterligare stöd vid upprättandet av den nya 3D-modellen. 
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4 GENOMFÖRANDE 

4.1 FRAMTAGNING AV CHECKLISTAN 
Huvuddelen i framtagandet av checklistan var intervjuer med konstruktörer på Sweco med stor 
erfarenhet av att arbeta med 3D-modeller. För att kunna ta fram en checklista som ska underlätta och 
kvalitetssäkra Swecos arbetsprocess kring 3D-modeller behövdes en noggrannare överblick hur deras 
arbetsprocess ser ut i dagsläget men även få synpunkter från professionella arbetare för att skapa en 
användbar produkt. 

För att åstadkomma en professionell checklista för 3D-modeller som kan användas i Swecos dagliga 
verksamhet har innehållet byggts upp från intervjuer och egna erfarenheter. Utgångspunkten var att 
skapa en informativ och lätthanterlig checklista där innehållet utformades utifrån de intervjuades 
behov kombinerat med egna erfarenheter för att kunna skapa en användbar checklista. Nedan beskrivs 
de intervjuades åsikter vad en checklista för 3D-modeller bör innehålla. 

Inledningsvis behövs det en förklaring som tydligt beskriver vilka förutsättningar som finns vid starten 
av projektet för att med enkelhet kunna ta reda på hur modellen ska modelleras (Larsson, 2017). Här 
bör bland annat hanteringen av projektets koordinater, höjdsystem och stomlinjer framhävas samt 
vilket program som används (Kommonen och Ohlsson 2017). Ytterligare en funktion som bör vara 
med i början är att beskriva vilka underlag som har använts för att snabbt se vilka grundmaterial som 
har bidragit till upprättandet av modellen (Kommonen, 2017). Här bör även kopplingen mellan 
modellen och projektets CAD-/BIM-manual redovisas samt vilka avvikelser från den som är 
bestämda. (Bergling, 2017). 

Efter de allmänna förutsättningarna om projektet är det bra att förtydliga detaljeringsnivån som är 
applicerad i projektet. Det är bra att beställaren vet hur slutprodukten kommer bli för att få en bättre 
förståelse över vad som beställs (Kommonen och Schön 2017).  

En övergripande punkt som bör vara tydligt beskrivet i checklistan är vilka objekt som är modellerade 
i modellen. Detta för att få en snabb och bra överblick vad som modellen innehåller, exempelvis 
balkar och pelare som är viktiga ur en konstruktörs synvinkel (Larsson, 2017). För att öka 
användarupplevelsen ytterligare bör det också gå att notera varje objekt för att få en bättre visuell 
uppfattning vad som har gjorts (Gunnarsson, 2017).  

För att se vilka parametrar som är applicerade på objekten idag måste man gå igenom alla objekt i 
modellen, denna metod tar tid. Att snabbt kunna se vilka parametrar olika objekt har direkt i 
checklistan skulle vara uppskattat (Kommonen, 2017). Utifrån alla dessa synpunkter samanställdes 
fem huvudrubriker som kommer definiera checklistans struktur. 

• Inledning 
• Förutsättningar 
• Modellnivå 
• Redovisat i modellen 
• Parametrar 

Utformningen av checklistan inspirerades av Swecos nuvarande checklistor för att åstadkomma en 
liknande användarupplevelse. Användarupplevelsen imiterades med hjälp av att använda samma 
typsnitt och textstorlek på innehållet men specificera utformningen utifrån kraven för en checklista för 
3D-modeller. Checklistan skapades utifrån samma tabellstruktur som de existerande checklistorna 
med interaktiva kryssrutor för att smidigt kunna använda checklistan. 

Utformningen av checklistan blev en utmaning för att åstadkomma en användarvänlig struktur i ett 
kompakt format. Inledningsvis samanställdes all information som erhölls från intervjuerna och 
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punktades upp i för att få en överblick över vad checklistan behöver innehålla. Informationen delades 
upp i olika rubriker för att tydligare se vilka krav på utformning som behövde göras. Ett första utkast 
gjordes för att presentera vår vision av checklistan. Synpunkter på layout och innehåll erhölls från 
både handledare och intervjuade personer på Sweco. Justeringar gjordes utifrån synpunkterna och 
presenterades igen. Denna process upprepades ett antal gånger för att skapa en informativ och 
användarvänlig checklista. Nedan visas förändringen av checklistans första sida genom hela design- 
och innehållsprocessen. 

 
Figur 1. Checklistans utformning från första utkastet till färdig produkt 

4.2 MODELLERING ERSTA SJUKHUS BYGGNAD 19 
För att kunna modellera upp Ersta sjukhus byggnad 19 kommer Autodesks BIM-program Revit 2017 
att användas. Alla bärande objekt kommer modelleras in i modellen. Modellen kommer vara stöd vid 
presentationen av checklistan för att kunna framhäva modellens innehåll och riktlinjer för att kunna 
förtydliga och kvalitetssäkra innehållet. 

Inledningsvis införskaffades fakta om Ersta sjukhus byggnad 19 placering via Hitta.se, detta för att 
erhålla fastighetsbeteckningen, Rabatten 9. Fastighetsbeteckningen användes sedan som sökord på 
Stockholms stadsbyggnadskontors hemsida för att lättare hitta relationshandlingarna för Ersta sjukhus 
byggnad 19. De relationshandlingarna som hittades är handritade och publicerade 1992 och hittas 
under diarienummer: 1992-782-30. I Bilaga 3 finns ritningar som användes som underlag för att rita 
upp en 3D-modell av byggnad 19. 

Handlingarna är av varierande kvalité, överlag saknades viktiga mått på fastigheten för att kunna 
definiera längder och storlekar på allt och för att lösa problemet användes BlueBeam Revu 2016. 
BlueBeam är ett program som behandlar PDF-filer och möjliggör digitalinmätning direkt i PDF-
filerna, ett ultimat verktyg för behandling av ritningar som saknar mått. Här skalas PDF-filerna utifrån 
ett känt mått på ritningen sen kan digitala inmätningar göras för att bestämma avstånd och storlekar. 
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Här uppstod första problemet, även fast ritningarna på olika våningar skalades mot samma fasta kända 
mått uppstod en differens mellan de digitalt inmätta måtten på varje plan. De inmätta huvudmåtten på 
våning 3 och 4 för byggnad 19 avvek mycket från de övriga våningarna. Detta skapade en osäkerhet 
vilket mått som stämde bäst överens med verkligheten. Nedan i tabell 1 visas ett exempel på de 
inmätta skillnaderna mellan byggnad 19 bredd och längd förhållande.  

Tabell 1. Längd och bredd för alla våningar efter digital inmätning av samma mått 

 Digitala mått byggnad 19 
Våning Längd [mm] Bredd [mm] 

E 27 396 11 525 
1 28 297 12 046 
2 28 451 11 966 
3 25 471 10 868 
4 23 721 10 032 
5 27 031 11 424 

 

En generalisering av längden och bredden gjordes för att få en enhetlig modell med identiska 
huvudmått mellan alla våningar. Vilseledande mått från våning 3 och 4 beaktades inte när ett 
medelvärde på längderna bestämdes. De nya huvudmåtten som fastställdes användes sedan för att 
skala om alla PDF-ritningar för att erhålla identiska förutsättningar vid alla inmätningar framöver. 

Utgångspunkten för stomlinjerna, gridlines, förflyttades +100 meter i både x- och y-riktning för att 
undvika att Revits origo hamnar mitt i projektet. Projektets stomlinjer upprättades utefter byggnad 19 
verkliga stomlinjer som erhölls med hjälp av de rätt skalade PDF-ritningarna. 

Husets angivna plushöjder för varje våning i relationshandlingarna är relaterade till Sveriges gamla 
höjdsystem, rikets höjdsystem 1900, RH 00. För att placera husets plushöjder i det nuvarande 
höjdsystemet, rikes höjdsystem 2000, RH 2000 behövs alla angivna plushöjder ökas med 525 
millimeter. De rätta plushöjderna applicerades sedan på rätt våningsplan, levels för att kunna 
modellera på höjden. 

Eftersom byggnad 19 enbart kommer modelleras från relationshandlingar kommer endast befintliga 
objekt modelleras. Alla objekt placeras därför i fasen, befintligt. Detta möjliggör för en skildring av 
nya och befintliga ingrepp när projektet utökas i framtiden. 

Nästa steg i modelleringsprocessen var att ta reda på byggnadens bjälklagstjocklek. Genom 
granskning av de existerande handlingarna påträffades en detaljritning på bjälklagets utformning. 
Bjälklaget är 350 millimeter tjock och innehåller 60 millimeter betonggolv, 200 millimeter koksaska 
och 90 millimeter armerad betong. Mellan betongplattorna ligger 220 millimeters DIP-profiler som är 
fastgjutna i betongen. Stålbalkarnas placering i bjälklagen avvek från våning till våning. Balkarnas 
centrumavstånd inmättes digitalt för att fastställa placeringen i bjälklagen för varje våning. 
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Figur 3. Utsnitt från en digitalt inmätt ritning av balkarna i bjälklaget över våning 4 

Vidare fastställdes byggnadens olika bärande väggtjocklekar. Här kunde en detalj på ytterväggen 
hittas. Där erhölls ytterväggens tjocklek och uppbyggnad, 490 millimeter tjock tegelvägg med puts 
som fasadklädnad. De bärande hjärtväggarna i huset fanns ingen detalj på, där mättes tjocklekarna 
digitalt. Identiskt problem med måtten uppstod som innan. Samma vägg fast på olika våningar hade 
olika tjocklek. Här gjordes ännu en generalisering av hjärtväggarnas tjocklekar baserade på ett 
medelvärde. Innehållet antogs vara desamma som för ytterväggen, tegel. Alla väggar modellerades 
sedan våning för våning. 

När alla bärande väggar och bjälklag var modellerat placerades fönster- och dörröppningar i modellen. 
Fönsteröppningarnas placering och läge erhölls med hjälp av två olika metoder, digital inmätning och 
visuell granskning. Digital inmätningen gjordes för att fastställa de olika fönstertypernas bredd och 
höjd. Tillskillnad från väggmåtten var de inmätta fönsterstorlekarna nästan identiska. Bredden lästes 
av från planritning medan höjd och bröstningshöjd utlästes från en tvärgående på ritning. Byggnaden 
består av ett antal fönsterdörrar istället för vanliga rektangulära fönster, placeringen av de olika 
fönstertyperna framgick inte av relationshandlingarna. För att lokalisera placeringen av vanliga fönster 
respektive fönsterdörrar användes Google Street View samt fasadritningar. Placeringen för 
fönsteröppningarna mättes sedan in i plan från fönsterkant till fönsterkant och modellerades utefter 
det. Modelleringen va dörröppningarnas placering utfördes genom samma princip som med 
fönsteröppningarna fast den digitala inmätningen utfördes i två längsgående sektioner. 

Den mest utmanade delen i modelleringen av byggnad 19 var att digitalisera de befintliga takstolarna. 
Utgångspunkten för utformningen av takstolarna var en detaljritning för vinden. Digital inmätning 
gjordes på ritningen för att erhålla viktiga mått på konstruktionen. Härifrån skapades en ny 
takstolsfamilj med en befintlig familj som utgångspunkt. Takstolen byggdes då från grunden, utifrån 
inmätta vinklar och dimensioner. För att kunna modifiera takstolens alla dimensioner och längder i 
Revits miljö applicerades att antal parametrar. Dessa parametrar relaterades till befintliga mått och 
vinklar för att säkerställa att ett ändrat mått resulterar till en universell ändring av takstolen. Den nya 
Revit-familjen importerades sedan in i projekten och placerades utifrån inmätta centrumavstånd på en 
takplansritning. 
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Figur 4. Takstolens utformning utifrån Revit-familjens synvinkel 

Slutligen gjordes håltagningar i bjälklagen utifrån digitalt inmätta mått vid de två trapphusen för att 
undvika att bjälklaget syns i de förskjutna fönsterplaceringarna i trappuppgångarna. Modellen är nu 
tillräckligt färdigmodellerad för att kunna vara stöd vid presentationen av checklistan för att framhäva 
modellens innehåll och riktlinjer samt kunna förtydliga och kvalitetssäkra innehållet.  
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5 RESULTAT 
Checklistan som har tagits fram har utformats för att kunna underlätta och kvalitetssäkra Swecos 
arbetsprocess kring 3D-modeller i Revit. Användningen av checklistan sker vid uppstarten av varje 
projekt för att fastställa riktlinjer för modelleringen som ska följas under projekteringsprocessen. 
Checklistan är uppdelad i fem områden, introduktion, förutsättningar, detaljnivå, modellerat i 
modellen och parametrar. Alla dessa områden har särskilda funktioner för att på ett överskådligt sätt 
presentera viktig information på ett förståeligt sätt hur 3D-modellen i projektet ska uppföras. 

Nedan kommer funktionen för respektive område i checklistan förklaras och presenteras. Här kommer 
även riktlinjerna för 3D-modellen av Ersta sjukhus, byggnad 19 vara ifyllda för checklistan. För att ge 
en förståelse hur 3D-modellen är upprättad enbart genom att läsa av checklistan. Hela checklistan 
finns samanställd i Bilaga 2. 

  

CHECKLISTA - MODELL 
UPPDRAG 

Ersta sjukhus, byggnad 19 
UPPDRAGSLEDARE 

Andreas Leinmark 
DATUM 

2017-05-10 

UPPDRAGSNUMMER 

BD 2017;26 
KUND/BESTÄLLARE  

KTH 
REVDATUM 

2017-05-20 

STATUS 

Under uppbyggnad 

SÖKVÄG TILL RELATIONSMODELL 

C:\Users\23466\Examensarbete\Revit\Modell 

Denna checklista används vid uppstart av ett projekt för att få en överblick av modellens 
arbetsprocess 

Figur 5. Checklistans första område, introduktion 

Första området av checklistan fungerar som en introduktion för projektet. Här beskrivs allt viktigt 
rörande projektet. Här presenteras vem som är beställare, aktuellt uppdragsnamn och uppdragsnummer 
samt uppdragsledare. Datummarkeringar för upprättandet av dokumentet samt det senaste 
revideringsdatumet finns också presenterat. För att enkelt hitta vart modellen är lokaliserad i projektets 
mappstruktur är även sökvägen dit även redovisad. Till sist finns en status indikation som framhäver 
vilket stadie 3D-modellen infinner sig i samt en förtydligande text som beskriver när checklistan ska 
börja användas. Genom den informationen blir det lätt för personer i projektet att ta del av viktig 
information rörande projektet. 
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Förutsättningar 
FÖRUTSÄTTNINGAR KOMMENTAR SIGN 

Ombyggnad ☒ En relationsmodell av byggnad 19 uppförs  

Nyproduktion ☐ 

Koordinatsystem 3D-modellen uppförs i ett lokalt koordinatsystem  

Höjdsystem Gamla plushöjder från RH 00 ändrades till den nya standarden RH 
2000 i modellen 

 

Stomlinjer Relationshandlingarnas stomlinjer för byggnad 19 användes  

Övrigt   

Underlag  FRÅN/ 
DATUM 

 FRÅN/ 
DATUM 

 

 Relationshandlingar ☒ 1992   Platsbesök ☐   

 Relationsmodell ☐    Punktmoln ☐  

 Inmätningar ☒ 2017   Bilder ☐  

 KOMMENTAR 

 Digitala inmätningar är gjorda på relationshandlingarna. 

Program/mjukvara Revit ☒   AutoCAD ☐   Tekla ☐  

 MicroStation ☐   BlueBeam ☒   Annat☐ 

 KOMMENTAR 

  

CAD-/BIM-manual AVIKELSER FRÅN MANUALEN  

 Detta projekt har inte någon bestämd BIM-manual 

 Sökväg till manualen  

 
Figur 6. Checklistans andra område, förutsättningar 

Andra området av checklistan handlar om att beskriva projektets olika förutsättningar. Dessa 
förutsättningar skapar en bra uppfattning hur 3D-modellen har upprättats. Inledningsvis definieras 
modelleringsförutsättningarna om projektet innefattar ombyggnad eller nyproduktion alternativt båda. 
Därefter framhävs grundförutsättningarna vid skapandet av 3D-modeller. Valda koordinat- och 
höjdsystem samt utförandet av stomlinjer beskrivs utförligt, finns även en övrig punkt för att kunna 
specificera projektspecifika förutsättningar. 

Därefter presenteras vilka underlag som har använts i projektet. Här finns möjligheten att kryssa för 
använda underlag samt redovisa vilket datum/år respektive underlag är ifrån. Vilka programvaror som 
har använts vid uppförandet av modellen framhävs även. Till sist hänvisar checklistan till projektets 
CAD/BIM-manual. Bestämda avvikelser kan även framföras för att få en lättöverskådlig bild vilka 
avvikelser som har bestämts. För att enkelt hitta vart CAD/BIM-manualen är lokaliserad i projektets 
mappstruktur är även sökvägen dit redovisad. 

Samtidigt har respektive funktion ett kommentarsfällt där kan ytterligare information fyllas på för att 
förtydliga respektive rubrik under förutsättningar. Det finns även en sign kolumn för att varje funktion 
ska kunna kvalitetssäkras av behöriga personer på Sweco för att veta vem som garanterar att 
informationen som är presenterad stämmer och finns på angiven plats. 
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Detaljnivå 
DETALJNIVÅ KOMMENTAR VALD NIVÅ SIGN 

Detaljnivå 1 Väggens uppbyggnad och innehåll definieras 
även i detta projekt 

☒  

Detaljnivå 2  ☐  

Detaljnivå 3  ☐  
 
 
EXEMPEL DETALJNIVÅ 1 DETALJNIVÅ 2 DETALJNIVÅ 3 

Väggar Väggarna 
modelleras i 
volymobjekt med 
rätt bredd och höjd 
och material för 
visualisering. 

Väggarna modelleras 
med rätt bredd och 
höjd samt väggens 
uppbyggnad och 
dess innehåll 
framhävs. BSAB 
koder tillförs även på 
objekten.  
 

Väggarna modelleras 
med rätt bredd och 
höjd samt väggens 
uppbyggnad och dess 
innehåll framhävs. 
BSAB koder, 
brandklass och 
ljudklass tillförs även 
på objekten.  
 

Stålbalkar Balkarna redovisas 
med rätt profil och 
placering. 

Balkarna redovisas 
med rätt profil och 
placering. 
Fästplåtar 
modelleras också i 
modellen.  

Balkarna redovisas 
med rätt profil och 
placering. Fästplåtar, 
hål och skruvar 
modelleras också i 
modellen. 

 

Se Swecopedia, (Sweco Structures Arbetsmetodik Revit: Namngivning) för detaljerad beskrivning hur varje del 
nivå ska modelleras.  
Adress: http://swecopedia/Sweco_Structures_Arbetsmetodik_Revit%3A_Namngivning 

Figur 7. Checklistans tredje område, detaljnivåer 

Tredje området av checklistan handlar om att beskriva projektets olika detaljnivåer. Här har tre olika 
detaljnivå förslag tagits fram för att kunna definiera olika modelleringsförslag för en potentiell 
beställare. Vald detaljeringsnivå för projektets 3D-modell väljs genom att markera boxen med ett 
kryss. För att beställaren och konstruktörerna tydligare ska kunna förstå innebörden för vald 
detaljeringsnivå har två olika exempel på objekt beskrivits. Syftet med detta är att tydliggöra för alla 
inblandade parter vad som menas med att välja en viss detaljeringsnivå för modelleringen av 3D-
modellen. 

Även här har respektive nivå ett kommentarsfällt där kan ytterligare information fyllas på för att 
förtydliga respektive rubrik under detaljnivå. Det finns även en sign kolumn för att varje nivå ska 
kunna kvalitetssäkras av behöriga personer på Sweco för att veta vem som garanterar att 
informationen som är presenterad stämmer och finns på angiven plats. Slutligen finns en hänvisning 
som informerar konstruktörer som jobbar med projektet hur dessa modelleringsnivåer ska appliceras i 
praktiken. 

  

http://swecopedia/Sweco_Structures_Arbetsmetodik_Revit%3A_Namngivning
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Redovisat i modellen 
REDOVISAT I MODELLEN JA KOMMENTAR SIGN 

Bjälklag ☒   

Pelare ☐   

Balkar ☒ Stålbalkar placeras i bjälklagen   

Bärande väggar ☒   

Takkonstruktion ☒   

Armering ☐   

Grundplattor ☐   

Grundsulor ☐   

Pålar ☐   

Håltagningar ☒ Håltagningar görs endast för fönster, dörr och trappor  

Trappor ☐   

Icke bärande objekt ☐   

”Generic modell” ☐   

 ☐   

 ☐   

 
Figur 8. Checklistans fjärde område, redovisat i modellen 

Fjärde området av checklistan handlar om att beskriva vad som är redovisat i projektets 3D-modell. 
Här listas samtliga tänkbara objekt som kan behövas modelleras i en 3D-modell. Objekt som har 
modelleras markeras med ett kryss för att enkelt kunna urskilja vad som är modellerat i modellen. 
Ytterligare tomma rader finns för att fler projektspecifika objekt enkelt och smidigt ska kunna läggas 
till för att redovisas i checklistan.  

Som vanligt har respektive objekt ett eget kommentarsfällt där kan ytterligare information fyllas på för 
att förtydliga respektive objektrubrik under rubriken redovisat i modellen. Det finns även en sign 
kolumn för att varje objekt ska kunna kvalitetssäkras av behöriga personer på Sweco för att veta vem 
som garanterar att informationen som är presenterad stämmer.  
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Parametrar 
 PARAMETRAR  

PARAMETRAR PÅ 
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SIGN 

Bjälklag ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Pelare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Balkar ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Bärande väggar ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Takkonstruktion ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Armering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Grundplattor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Grundsulor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Pålar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Håltagningar ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Trappor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 KOMMENTAR  

   

 
Figur 9. Checklistans femte område, parametrar 

I det femte och sista området framhäver checklistan vilken information som är kopplat till respektive 
objekt i 3D-modellen. Här redovisas tredje och fjärde området kombinerat i en och samma interaktiva 
vy, eftersom vald detaljeringsnivå återspeglar antalet parametrar på respektive objekt. Applicerade 
parametrar på respektive objekt markeras med ett kryss. 

Hela tabellstrukturen har ett kommentarsfällt. Där kan ytterligare information fyllas på för att 
förtydliga nödvändiga saker angående rubriken parametrar. Det finns även en sign kolumn för 
respektive objekt för att kunna kvalitetssäkras av behöriga personer på Sweco för att veta vem som 
garanterar att informationen som är presenterad stämmer. 

Hela idén med utformningen och innehållet som har presenterats checklistan är att underlätta 
arbetsprocessen kring upprättandet av 3D-modeller. En ökad förståelse hur modelleringen av 
projektets 3D-modeller kommer erhållas genom enbart att läsa checklistan. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I början av arbetet var checklistan enbart tänkt att fokusera på att på hur kvalitetssäkringen av 3D-
modeller för ROT-projekt skulle kunna förbättras med hjälp av en checklista. Under arbetets gång 
upptäcktes att även checklistan skulle kunna appliceras även vid nyproduktion. Av detta skäl är 
checklistan i dagsläget bättre utformad vid behandling av 3D-modeller vid ROT-projekt men som 
tidigare nämnts fungerar det utmärkt att använda den även vid nyproduktion. 

Intervjustudien som gjordes för att erhålla grundmaterial till checklistan bestod av ett begränsat urval 
av personer. Samtliga var konstruktörer med god förståelse av att hantera 3D-modeller i Revit. På 
grund av detta är checklistan mer utformad för att uppfylla deras behov. Om däremot även 
kvalitetsansvariga personer skulle ingått i intervjustudien hade checklistan med säkerhet blivit mer 
formell. Faktum är att detta är en fördel eftersom vid vidareutveckling av checklistan finns redan 
användarnas behov presenterade. 

Genom att använda checklistan som ett stöd vid upphandling får beställaren en övergripande översikt 
av som egentligen har beställts. Olika detaljeringsnivåer på projektets 3D-modeller ger en avsevärd 
skillnad i tidsåtgång som är direkt kopplad till kostnaden. Genom att tydliggöra vad som erhålls i 
respektive detaljeringsnivå kan en icke insatt person i ämnet ändå få en bra förståelse hur en blivande 
slutprodukt kommer bli enbart genom att presentera checklistan och visa vad Sweco har att erbjuda när 
det gäller projektering i BIM. 

Checklistan är inte skapad enbart för att förtydliga beställares förståelse vad som kan erbjudas vid 
BIM projektering. Ytterligare fokus har lagts på att förbättra arbetsprocessen internt kring 3D-
modeller. För en utomstående som kommer in sent i ett projekt är det i dagsläget svårt att få en 
uppfattning om vad som är gjort i modellen men genom att använda checklistan från start och 
regelbundet fylla på med information minimeras detta problem. Då kan en utomstående snabbt få en 
överblick vad som är gjort i projektet. För att göra något liknande idag behövs en visuell granskning 
av modellen göras för att se hur allt är modellerat men även vilka parametrar som är applicerade på 
respektive objekt. 

Genom att använda denna checklista kan arbetet med 3D-modellen kvalitetssäkras eftersom respektive 
utförd del i checklistan kan kopplas till någon som garanterar att detta är utfört. I dagsläget är det 
vanligt att även 3D-modellen skickas i slutändan tillsammans med ritningarna. Om 3D-modellen 
kvalitetssäkras av checklistan bidrar den till en ökad trygghet för beställaren eftersom kvalitén på 
modellen har tydligt framhävts i checklistan. 

Även om checklistan appliceras på ett projekt är det ingen garanti att den används regelbundet i 
projektet. Här krävs det att uppdragsledaren lyfter fördelarna med att hålla denna kvalitetskontroll 
levande under hela projektet för att involverade personer i projektet ska kunna ta del av informationen. 

Checklistan som är framtagen har utformats för att kunna underlätta och kvalitetssäkra Swecos 
arbetsprocess kring 3D-modeller i Revit. Eftersom Sweco structures är ett stort konstruktionsföretag 
som använder flera olika programvaror i sin dagliga verksamhet skulle det vara en fördel att ha en 
universell checklista för modeller. Här finns en stor utvecklingspotential att fortsätta bygga vidare på 
detta framtagna koncept för att ta fram en ultimat checklista som kan hantera samtliga program.  

Fördelen med att ha en checklista som kan appliceras på valfritt program som behandlar 3D-modeller 
är att underhållsbehovet minskar. I dagens samhälle accelererar teknikutvecklingen med rekordfart och 
BIM-verktyg som Revit och Tekla snabbt bli mer komplexa. Dessa utmaningar kommer ställa nya 
krav på kvalitetssäkringen av de 3D-modeller som kommer produceras. Genom att ta fram en 
checklista som omfamnar alla program kan den lättare hållas uppdaterad för att följa dagens snabba 
teknikutveckling.  
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Det som kan förhindra en möjlig universell checklista är olika arbetssätt som dagsläget genomförs vid 
främst hanteringen av Revit och Tekla. För att uppfylla samtliga programs respektive krav för att 
kunna utnyttja checklistan kanske kompromisser behövs göras för att checklistan inte ska bli allt för 
omfattande. En uppdelning av program som Revit och Tekla kanske är ett måste för att undvika att 
kompromisser i kvalitetssäkringen behövs göras eftersom olika program kan kräva olika 
kvalitetsäkringssteg för att kunna garantera kvalitén. 

En ytterligare förbättringspotential för checklistan är att den översätts till engelska. Efter som Sweco 
är en stor organisation med kontor i större delen av Europa är behovet av att ha en universell 
översättning på engelska för att kunna kommunicera med identiska verktyg. En lokal översättning för 
respektive land bör även finnas för att kunna variera utgåva beroende på beställarkrav. 

Checklistans framtid på Sweco ser ljus ut, den kommer vara användbar för konstruktörerna som 
arbetar med Revit, då det inte finns något likande dokument i dagsläget. Detta påstående kan styrkas 
av alla inblandade i framtagandet av checklistan. De ser en stor potential att checklistan kommer 
underlätta och kvalitetssäkra arbetsprocessen med dagens utformning. Slutsatsen som kan dras av 
detta arbete är att den framtagna checklistan är ett bra steg mot en bättre kontrollerad 
modelleringsprocess av 3D-modeller. 
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8 BILAGOR 

8.1 BILAGA 1 
Förfrågningsunderlag 

Vilka förutsättningar fanns vid upprättandet av relationsmodellen 

• Hur användbara var de? 
• Har ni använt er av riktlinjer hur underlagen ska användas/tolkas? 

 

Vilka brister finns i dagsläget vid upprättandet av en relationsmodell? 

Hur håller du koll på vad som har gjorts respektive vad som finns kvar att göra i modellen? 

• Tror du att en ”checklista” skulle kunna underlätta detta? 
• Vilken information tro du checklistan behöver innehålla för att bli användbar? 

 

Har beställaren gett tydliga riktlinjer hur detaljerad relationsmodellen ska utformas? 

• Om inte, har ni fått interna riktlinjer hur detaljerad relationsmodellen ska utformas? 
• Skulle/är det vara en fördel att ha det bestämt? 
• Tre nivåer på noggrannhet, hur skulle du definiera dessa tre steg? 

 

Har du några ytterligare tips på personer som har jobbat med relationsmodeller som kan 
ge andra synvinklar på hur deras arbete med relationsmodellen har varit?  
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8.2 BILAGA 2 

  

CHECKLISTA - MODELL 
UPPDRAG 

 
UPPDRAGSLEDARE 

 
DATUM 

2017-05-10 

UPPDRAGSNUMMER 

 
KUND/BESTÄLLARE  

 
REVDATUM 

[Revdatum] 

STATUS 

[Status]  

SÖKVÄG TILL RELATIONSMODELL 

 

Denna checklista används vid uppstart av ett projekt för att få en överblick av modellens 
arbetsprocess 

Förutsättningar 
FÖRUTSÄTTNINGAR KOMMENTAR SIGN 

Ombyggnad ☐   

Nyproduktion ☐ 

Koordinatsystem   

Höjdsystem   

Stomlinjer   

Övrigt   

Underlag  FRÅN/ 
DATUM 

 FRÅN/ 
DATUM 

 

 Relationshandlingar ☐    Platsbesök ☐   

 Relationsmodell ☐    Punktmoln ☐  

 Inmätningar ☐    Bilder ☐  

 KOMMENTAR 

  

Program/mjukvara Revit ☐   AutoCAD ☐   Tekla ☐  

 MicroStation ☐   BlueBeam ☐   Annat☐ 

 KOMMENTAR 

  

CAD-/BIM-manual AVIKELSER FRÅN MANUALEN  

  

 Sökväg till manualen  

Detaljnivå 
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DETALJNIVÅ KOMMENTAR VALD NIVÅ SIGN 

Detaljnivå 1  ☐  

Detaljnivå 2  ☐  

Detaljnivå 3  ☐  
 
 
EXEMPEL DETALJNIVÅ 1 DETALJNIVÅ 2 DETALJNIVÅ 3 

Väggar Väggarna 
modelleras i 
volymobjekt med 
rätt bredd och höjd 
och material för 
visualisering. 

Väggarna modelleras 
med rätt bredd och 
höjd samt väggens 
uppbyggnad och 
dess innehåll 
framhävs. BSAB 
koder tillförs även på 
objekten.  
 

Väggarna modelleras 
med rätt bredd och 
höjd samt väggens 
uppbyggnad och dess 
innehåll framhävs. 
BSAB koder, 
brandklass och 
ljudklass tillförs även 
på objekten.  
 

Stålbalkar Balkarna redovisas 
med rätt profil och 
placering. 

Balkarna redovisas 
med rätt profil och 
placering. 
Fästplåtar 
modelleras också i 
modellen.  

Balkarna redovisas 
med rätt profil och 
placering. Fästplåtar, 
hål och skruvar 
modelleras också i 
modellen. 

 
 
Se Swecopedia, (Sweco Structures Arbetsmetodik Revit: Namngivning) för detaljerad beskrivning hur varje del 
nivå ska modelleras.  
Adress: http://swecopedia/Sweco_Structures_Arbetsmetodik_Revit%3A_Namngivning 
 
  

http://swecopedia/Sweco_Structures_Arbetsmetodik_Revit%3A_Namngivning
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Redovisat i modellen 
REDOVISAT I MODELLEN JA KOMMENTAR SIGN 

Bjälklag ☐   

Pelare ☐   

Balkar ☐   

Bärande väggar ☐   

Takkonstruktion ☐   

Armering ☐   

Grundplattor ☐   

Grundsulor ☐   

Pålar ☐   

Håltagningar ☐   

Trappor ☐   

Icke bärande objekt ☐   

”Generic modell” ☐   

 ☐   

 ☐   
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Parametrar 
 PARAMETRAR  

PARAMETRAR PÅ 

Br
ed

d 
H

öj
d 

Vo
ly

m
 

Ty
p 

D
im

en
si

on
 

Ar
m

er
in

g 
kg

/m
3  

St
ål

kv
al

ité
t 

Be
to

ng
kv

al
ité

t 

Br
an

dk
la

ss
 

Lj
ud

kl
as

s 

Ö
K/

U
K 

Br
an

ds
ky

dd
sa

re
a 

     

SIGN 

Bjälklag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Pelare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Balkar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Bärande väggar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Takkonstruktion ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Armering ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Grundplattor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Grundsulor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Pålar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Håltagningar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Trappor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 KOMMENTAR  

   

 

 

 

Modellansvarig  
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8.3 BILAGA 3 
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