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Sammanfattning 
Unik objektmärkning är ett ord som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna 
(NKS) och var det första projektet i Sverige där unika objektmärkningar var ett krav vid 
projekteringen. Syftet med rapporten är att undersöka vad en unik objektmärkning är och vad den 
genererar för information till förvaltaren. Vidare är syftet att undersöka vad en unik objektmärkning 
bidrar med under förvaltningen och mer specifikt vad den bidrar med i förvaltningen av NKS.  
 
För att undersöka detta hölls intervjuer med respondenter som var med och objektmärkte 2500 
ritningar av Nya Karolinska Solna (NKS). För att undersöka effekten av de unika objektmärkningarna i 
förvaltningsskedet intervjuades en respondent från Coor som förvaltar NKS i dagsläget. Utöver 
intervjuer utfördes en omfattande litteraturstudie om hur arbetet med märkning av ritningar går till. 
 
Objektmärkningen av NKS resulterade i 600 000 stycken unika objektmärkningar varav 150 000 
stycken av dessa förvaltas av fastighetsbolaget Coor idag. Informationen om objekten överlämnades i 
form av en databas som har gjort det möjligt för Coor att koppla informationen till 
underhållssystemet Maximo och plattformen Forge Viewer.  
 
Unika objektmärkningar definierades som en märksträng som särskiljer varje objekt från varandra i 
ett projekt. Märksträngen innehåller information om exempelvis rumsplacering, vilket system 
objektet tillhör och grupp och redovisas som koder i märksträngen. Under arbetets gång kunde det 
konstateras att den unika objektmärkningen resulterade i ett kvalitetssäkrat förvaltningsarbete på 
NKS.  
 
  
 
Nyckelord: Unik objektmärkning, märksträng, klassifikation, kodsystem, BSAB96, CoClass, 
AFF, beteckning, littera, SQL databas,   



 
 

Abstract 
Unique asset codes is a word that emerged in the development of Nya Karolinska Solna (NKS). The 
purpose of the thesis is to investigate what a unique asset code is and what kind of information it 
generates to the facility manager. Furthermore, the purpose is to investigate what a unique asset 
code contributes to during the facility management and, more specifically, what it contributes to the 
management of NKS. 
 
To investigate this, interviews were held with respondents who took part of the development of 
unique asset codes at New Karolinska Solna (NKS). In order to investigate the effect of the unique 
asset codes in the facility management phase, a respondent from Coor, the company which is 
responsible for the facility management at NKS, was interviewed. In addition to interviews, a 
comprehensive literature study was conducted on how regular asset codes are made. 
 
The NKS project resulted in 600,000 unique asset codes, of which 150,000 of these are managed by 
the facility management company Coor. The information about the assets was transmitted in the 
form of a database that enabled Coor to link the information to the Maximo facility management 
software and the Forge Viewer platform. 
 
Unique asset codes were defined as a tag string that distinguishes each asset from each other in a 
project. The tag string contains information about, for example, placement, which system it belongs 
to and group. The information is reported as codes in the tag string. During the course of the work it 
was noted that the unique asset codes resulted in quality assured facility management work at NKS. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
När en förvaltare ska ta över en byggnad så inleds det ett förvaltningsarbete inom underhåll, drift 
och skötsel av byggnaden. Idag erhåller förvaltaren 2D-ritningar som i många fall visar sig vara 
bristande. Ritningarna ger sällan förvaltaren möjligheten att förvalta fastigheten på bästa möjliga 
sätt. Behovet av att säkerställa information som givits på ritningarna är stort. 
En situation som kan uppstå vid detta skede är att förvaltaren har bristfällig information om vad för 
installationer som ingår i fastigheten. Detta kan bero på att den tidigare förvaltaren inte har 
dokumenterat ändringar som skett under förvaltingstiden vad gäller installationsarbeten och/eller 
att produktionen inte kunnat tillgodose förvaltaren med användbar information om fastighetens 
installationer inför förvaltningsskedet vid överlämnandet. 
 
Problemet med detta grundar sig i en brist på kommunikation mellan förvaltningen och 
projekteringen samt att de olika parterna inte alltid talar samma språk. Enligt en ny undersökning 
från Svensk Byggtjänst kan 20 miljarder kronor sparas per år i förvaltningen i hela Sverige om 
kommunikationen inte var så bristfällig som det är idag. (IndustriFakta, 2016) Situationen grundar sig 
i att byggnadsbranschen inte utvecklats i samma takt som andra branscher. Detta har varit 
accepterat då fastighetsmarknaden har ökat de senaste decennierna och krav på förbättring har inte 
varit nödvändig för att gå med vinst. Det äldre arbetssättet har stora utvecklingsmöjligheter och 
möjligheten för besparingar i både tid och pengar är stor. För att byggbranschen ska utvecklas åt rätt 
håll sägs det att branschen behöver digitalisera och modernisera arbetsmetoder samt standardisera 
språk, arbetssätt och konstruktioner. (IndustriFakta, 2016) 
 
Vid projekteringen av Nya Karolinska Solna (NKS) togs unika objektmärkningar fram för alla 
installationer som var större än 50mm samt alla objekt under 50 mm som kräver ett drift- och 
underhållsarbete. Uppdraget bidrog även till uppkomsten av programvaran Cadbim som bland annat 
objektmärker ritningar men bidrar också med verktyg för att effektivisera arbete under produktion 
och förvaltning. (Cadbim 2018) Kraven som ställs på ett sjukhus vad gäller förvaltningen är höga och 
inte minst när det kommer till att det är Europas mest moderna sjukhus. Det är av yttersta vikt att 
förvaltaren av ett sjukhus vet vad för installationer som finns i byggnaden, hur installationerna 
förhåller sig till byggnaden och andra installationer och hur de på säkrast sätt kan underhållas. Unika 
objektmärkningar ska hjälpa till att uppnå de krav som ställs på sjukhuset för att bidra till säkerhet 
för patienten och validitet för dokumentationen på fastighetens installationer. NKS är det första 
projektet i Sverige där objektmärkning av alla installationer i en byggnad har gjorts. De har lyckats 
digitalisera och standardisera den större delen av dokumentationen av installationer från 
projekteringen, produktionen och vidare in i förvaltningen. (Stockholms Läns landsting, 2016) 
 

1.2 Målformulering  
Det övergripande målet med arbetet är således att få full förståelse för hur en unik objektmärkning 
går till och hur märkningen kan hjälpa till med arbetet i förvaltningen.  
 
Mål 1 är att få förståelse för hur unik objektmärkning fungerar med hjälp av intervjuer med Patrik 
Lagergren som är skaparen av programvaran Cadbim och Michael Ewertz som varit med och 
utvecklat Cadbim. I mål 1 ingår även att ta reda på vad för information märkningen genererar samt 
hur den används i programvaran Cadbim.  
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Därefter jobbar vi mot mål 2 som är att fördjupa oss i hur dessa unika objektmärkningar kan 
användas inom förvaltningen med hjälp av intervjuer av användare av Cadbim, fastighetsförvaltaren 
Coor och diskussion med handledare.  

 

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet är att undersöka vad en unik objektmärkning är och vad den unika objektmärkningen bidrar 
med i förvaltningen av en fastighet. 
Frågeställningarna som vi vill få besvarade lyder: 
 

● Vad är en unik objektmärkning och vad genererar objektmärkningen för information till 
förvaltaren? 

● Hur kan drift och skötsel av en byggnad i förvaltningsskedet effektiviseras med hjälp av unika 
objektmärkningar? 

 

1.4 Avgränsning 
Arbetet kommer avgränsas till hur unika objektmärkningar av objekt i en byggnad påverkar 
effektiviteten i förvaltningsskedet. De digitala verktygen som kommer ingå i arbetet är Cadbim, 
BIMeye och Maximo och Forge Viewer.  
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2. Nulägesbeskrivning 
Författarna av denna rapport har varit i kontakt med Sweco Systems AB och studerat deras arbete 
vad gäller projekteringen av installationer i Nya Karolinska Solna (NKS). Unik objektmärkning är ett 
begrepp som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna. Sweco fick i uppdrag 
att unikt objektmärka samt 3D-rita alla objekt i byggnaden som var över 50 mm stora, detta krav 
framgick i upphandlingen, i BIM-manualen och var kraven från beställaren. I uppdraget ingick det att 
allt skulle ritas i en LOD (level of detail) på 400-500, det vill säga samma LOD som förvaltaren 
behöver för att förvalta sin byggnad. Under arbetets gång utökade arbetet från alla objekt över 50 
mm stora till även objekt som var under 50 mm men i behov av ett drift- och underhållsarbete. 
Uppdraget resulterade bland annat i programvarorna BIMeye som är skapat av Symetri och Cadbim 
som är skapad av Patrik Lagergren med hjälp från Michael Ewertz från Sweco.  
 
I december 2018 var sjukhusets nybyggnationer färdigställda och inflyttningen kunde påbörjas. 
Swedish Hospital Partners (SHP) ansvarar för drift och underhåll av sjukhuset till år 2040, efter det tar 
Stockholms Läns Landsting (SLL) tar över arbetet. SHP anlitade Coor som drift- och serviceleverantör 
med arbetsuppgifter som drift och underhåll, säkerhetslösningar, energi- och parkeringstjänster, 
lokalvård, kundtjänst, logistik, posthantering och personalmatsalar. (Coor, 2016) 
 
Alla unika märkningar som skapades under projekteringen av NKS resulterade i 150 000 stycken 
objekt som samlades i en databas. Databasen lämnades över till Coor den 31 mars 2018 i syfte att 
förenkla förvaltningsarbetet. All information i databasen hanteras med hjälp av förvaltningsverktyget 
Maximo.  
 

 
Figur 1 (Bildkälla: Sweco Presentation)  
Bild på sjukhuset ”Nya Karolinska Solna” 
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3. Metod 
Området som undersöks är relativt outforskat och därför valdes en kvalitativ metod för arbetet. 
Studien har utförts med stöd av intervjuer av respondenter och då området är relativt litet och 
outforskat har antalet respondenter varit få och därför har större vikt lagts vid val av respondenter 
med hög kompetens inom området. 
 
Intervjumetoden som använts under arbetets gång har varit ostrukturerad vilket gav respondenterna 
möjlighet att utveckla sina svar. Den ostrukturerade intervjumetoden ledde till fler följdfrågor och ett 
större perspektiv som sedan kunde bidra till information i den teoretiska referensramen.  
 
Eftersom teoriproduktionen till största del består av induktivt arbetssätt så ansågs intervjumetoden 
vara det mest effektiva tillvägagångssättet i arbetet. Utöver intervjumetoden gjordes en omfattande 
datainsamling med hjälp av litteraturstudie för att komplettera intervjuerna.  
 
Analysen är teoristyrd då betoningen i uppsatsen ligger i den teoretiska referensramen samt 
analysen. Problematiken med intervjumetoden uppstår vid analysen då omfattande svar kan i 
efterhand vara svåra att tolka och analysera.  
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4. Teori 
I detta kapitel beskrivs den teori och de begrepp som används inom objektmärkning av modeller och 
som anses vara relevant för arbetets frågeställningar. Kapitlet är baserat på intervjuer samt 
datainsamlingen från litteraturstudien. 
 

4.1 Digitalisering inom fastighetsförvaltning 
Det tekniska och ekonomiska värdet för en byggnad bevaras med hjälp av ett säkert drift- och 
underhållsarbete. Arbetet som krävs kallas för fastighetsförvaltning och utförs av fastighetsägaren 
alternativt av ett fastighetsbolag. Med digitaliseringen och användandet av digitala verktyg 
modelleras fastigheterna allt mer digitalt i 3D. Detta bidrar till att det blir lättare att uppdatera 
modellerna så de stämmer överens med verkligheten och det blir lättare att navigera i ritningen. För 
att ta ännu ett steg in i digitalisering kan modellerna uppdateras med information om exempelvis 
installationer samt skötsel- och driftbeskrivningar. När en ritning är så pass detaljerad har ritningen 
en LOD på 500.  

 

4.2 Detaljgrader, LOD 
LOD står för Level Of Detail och betyder detaljgrad. Inom BIM vid konstruktionsritningar anger LOD 
vilken grad av information en ritning innehåller och används för att specificera innehållskrav på 
modellen. Graden varierar mellan 100 till 500 och varje grad bygger på den föregående och 
inkluderar alla egenskaper som tidigare grad har. (BIMFORUM, 2017) 
 
LOD 100 (Design) 
Är den lägsta graden och innebär att modellen innehåller övergripande information som area, volym, 
höjd och placering. Graden går att jämföra vid en grafisk presentation av en modell som möjligen 
genererar vissa kvantiteter av byggelement.  
 
LOD 200 (Detaljerad Design) 
Graden bygger på föregående grad men kompletteras med ungefärlig utformning, storlek och 
orientering av element så som exempelvis väggar, fönster och dörrar. Denna detaljgrad kan även 
innehålla information om elementen utöver den icke-geometriska informationen. 

 
LOD 300 (Konstruktionsdokumentation)  
300 innebär att den icke-geometriska informationen om byggelementen är mer specifik. Information 
om de olika systemen och detaljer av modellen skapas och kompletteras med grafiska samt skriftliga 
definitioner. I denna detaljgrad kan mer specificerade mängdningar av modellen göras.  
 
LOD 400 (Tillverkning och Montering) 
Nu sätts specifika installationer in med fullständig information om montering, tillverkning och 
skötsel. Exakt information om utformning, mängd, storlek och placering av alla byggdelar ges vid 
detaljgraden 400. Exempel på vad som ska vara med är kopplingar, armeringar och andra viktiga 
funktioner som elementen har. 
 
LOD 500 (Som byggt) 
I det här skedet går modellen att jämföra vid en digital tvilling av verkligheten. Här kompletteras 
modellen med information om drift och underhåll för de konstruerade enheterna och modellen kan 
levereras till förvaltning. (BIMFORUM, 2017) 
 
När bygghandlingar levereras till fastighetsförvaltaren levereras de med en LOD mellan 400-500. Vid 
denna detaljgrad har objekten i ritningen objektmärkts med nödvändig information.  
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4.3 Objektmärkning 

4.3.1 Vad är en objektmärkning? 
En märkning av ett objekt är information knutet till ett objekt i en ritning. Informationen kan 
exempelvis vara produktnamn med indexnummer, utformning, mått eller placering, Märkningen 
utförs i syfte om att identifiera objekt i en byggnad samt för att knyta information om hur drift- och 
underhållsarbetet bör utföras på bästa sätt. (Fortifikationsverket, 2011) 
 
I de flesta projekten idag märks objekten i ritningarna i form av information om vilket system, 
produktgrupp objektet tillhör och ibland även information om utformning samt vilket märke objektet 
är av. Utöver detta kan ett produktblad kopplas till objektet med hjälp av PDF. Dessa PDF: er är 
knutna till en viss typ av en produkt, så kallad typgrupp, och i projektet anges som produktnamn och 
artikelnummer i klartext. (Ewertz, 2018b) 
 
Typgrupp pekar på vilken typ objekten tillhör och används i mängdningsverktyget i ett CAD-program. 
I verktyget skapas en digital namnskylt baserat på typgruppernas ID. Ett exempel på typgrupp är 
tilluftsdon. I det här fallet skulle typen tilluftsdon få namnskylten ”TD1” och i ritningarna får alla 
tilluftsdon samma namn och siffra. Resultatet av en mängdning blir ofta enkla namnskyltar men en 
mer detaljerad mängdning kan göras med ett så kallat running index. Running index ger då varje 
tilluftsdon ett löpnummer och skulle få namnskylten ”TD1:1”, ”TD1:2” och så vidare. (MagiCAD, 
2017) Likadant skulle vara för en armatur som har exempelvis typnamnet LT3, som bilden visar 
nedan. 
 
 

      
Figur 2. En märkning på en armatur får ett indexnummer för att göra märkningen unik. 
 

 
För att göra objektmärkningen unik för objektet kan information som är unikt för objektet kopplas till 
objektet. Informationen kan exempelvis bestå av en projektkod, rumsplacering, systemkod, 
produktkod och avslutningsvis ett running index som i det här fallet skulle göra objektet unikt. 
Uppbyggnaden och parametrarna i den unika märkningen styrs av beställaren och ändamål med 
projektet. Koderna som bygger upp märksträngen kan bestå av vilka bokstäver och siffror som helst 
men för att förenkla kommunikationen i byggbranschen har olika kodsystem skapats. (Ewertz, 2018b) 
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4.4 Kodsystem 
Ett kodsystem innehåller standarder om hur en ritning ska märkas, det vill säga hur märkningens 
kodstruktur ska se ut och vilken beteckning som rekommenderas. Olika kodsystem ger olika mycket 
information utifrån syftet med kodsystemet. Nedan ges de mest väsentliga standarderna för 
märkning när det kommer till objektmärkningar. Dessa är väsentliga då vissa är baserade på Svensk 
standard och är vanligast refererade i svenska projekt. Vissa av dessa inriktar sig på hela 
byggprocessen medans en annan utgår bara från ett förvaltningssyfte. En tredje standard tas upp 
som baseras på en internationell standard för globaliseringssyfte. (Svensk Byggtjänst, 2018a) 
 

4.4.1 BSAB 96 
BSAB 96 är en svensk standard för märkning av objekt och ingår i AMA (allmänna material- och 
arbetsbeskrivning) som utges av Svensk Byggtjänst. Det framtogs år 1972 av Byggandets Samordning 
AB men förvaltas sedan år 1976 av Svensk Byggtjänst. Syftet med BSAB 96 är att identifiera, dela upp 
och sortera in information inom byggprojektet för att förenkla byggprocessen samt skapa ett 
gemensamt språk. (Svenska Byggtjänst, 2018) BSAB 96 identifierar objekt med avseende på: 
 

● Byggnadsverk 
● Utrymmen 
● Byggdelar 
● Produktionsresultat 

 
Uppbyggnaden av koden baseras på indelning av områden och underområden i hierarkisk ordning. 
Denna uppbyggnad kallas för pyramidregeln och består av bokstäver, siffror och tecken. Ett exempel 
på en kod kan vara: 64.CBB/4. Uppbyggnaden för koden är därmed: 
 

6  EL- och TELEsystem 
64  TELEsystem 
64.C  Teletekniska säkerhetssystem 
64.CB  Teletekniska larmsystem 
64.CBB  Branddetekterings- och brandlarmsystem 
64.CBB/4 Branddetekterings- och brandlarmsystem - trådlösa system  
(Svensk Byggtjänst, 2012)  

 
Den svenska standarden BSAB 96 är baserat på den internationella standarden som heter ISO 12006-
2 och IEC (International Electrotechnical Commission) som är en standardisering inom det 
elektrotekniska området (Elstandard). En ny version av den internationella standarden ISO 12006-2 
gavs ut 2015 och är framtagen med hänsyn till BIM-användning. Efter det började uppdateringen av 
BSAB 96 till BSAB 2.0 som numera kallas för CoClass. (Svensk Byggtjänst, 2016) 
 

4.4.2 CoClass 
CoClass är den uppdatering av BSAB 96 som påbörjades efter att den internationella standarden ISO 
12006-2 utgavs på nytt 2015. Standarden är framtagen med hänsyn till BIM-användning och är 
format för internationell marknad. 
 
CoClass ger information om varje objekt med koder avseende på: 
      

● Byggnadsverkskomplex  En samling byggnader 
● Byggnadsverk   En byggnad, “I denna byggnad finns objektet” 
● Utrymmen   Ett rum “I detta rum finns objektet” 
● Byggdelar   Med avseende på kategorierna under. 
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- Funktionella system Sammansatta byggdelar som beskriver en teknisk lösning
    

- Konstruktiva system Sammansatta byggdelar som uppfyller specifik delfunktion
    

- Komponenter  Byggdel som produkt    
● Produktionsresultat   
● Landskapsinformation   
● Egenskaper 

 
(Svensk byggtjänst, 2016) 
 
I CoClass har området Byggdelar från BSAB 96 blivit vidareutvecklat till funktionella system, 
konstruktiva system och komponenter. Koden är uppbyggd med en hierarkisk ordning utifrån dessa 
parametrar. De funktionella systemen är högst upp i den hierarkiska ordningen och kommer därför 
först i koden. Därefter kommer konstruktiva system och efter det komponenter. 
 
I CoClass byggs koden upp utifrån tre olika strukturer. 
 

1. Placeringsorienterad struktur: 
Den placeringsorienterade strukturen informerar var geografiskt objektet befinner sig i 
byggnaden. Denna kännetecknas genom att komma efter tecknet “+” i koden. 
 

2. Funktionsorienterad struktur: 
Den funktionsorienterade strukturen informerar vad den har för avseende i funktion. Denna 
kännetecknas genom att komma efter tecknet “=” i koden. 
 

3. Produktorienterad struktur: 
Den produktorienterade strukturen informerar vad för typ av produkt, det vill säga 
produktens ID, som koden avser. Detta kännetecknas genom att komma efter tecknet “-”. 
Typgruppens ID kan ha en beteckning som avser samma sak. Denna kännetecknas genom att 
komma efter tecknet “%” i koden. 
 

Exempel på en uppbyggnad av en CoClass-kod:  
 

+UT:DAA212=K.JK-QAE018%E05 
 

Kod:    Betydelse: 
UT:DAA212  El-teknikutrymme 212  
K   Elkraft 
JK2   Elkraftöverföringssystem nr 2 
QAE018   Produkttypens ID, elcentral nr 018 
E05   Typgruppens ID, elcentral nr 05 

 
CoClass har valt att benämna typgruppens ID som Typ-ID.  
 
För att ytterligare specificera koden har CoClass valt att komplettera med egenskaper. Dessa 
egenskaper kännetecknas genom att komma efter tecknet “(“ och avslutas med tecknet “)”. I 
egenskaper kan valfri information adderas, det kan till exempel vara artikelnummer till produkten. 
(Svensk Byggtjänst, 2018b) En kod med egenskaper kan se ut på följande sätt:  
 

+UT:DAA212=K.JK-QAE018%E05(Artikelnummer) 
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I dagsläget hänvisar de flesta projekten fortfarande till BSAB 96 då CoClass är relativt nytt på 
marknaden. I dagsläget har inte CoClass implementerats inom fastighetsförvaltning utan istället 
används AFF flitigt inom förvaltning. (Svensk Byggtjänst, 2016b) 
 

4.4.3 AFF (Avtal för fastighetsförvaltning)  
AFF-koderna är koder med avseende på endast drift och underhåll och är användbara under 
förvaltningsskedet. Det finns koder i AFF som beskriver kraven på en verksamhet, exempel på det är 
hur kundtjänsten skall gå till och vad den skall innehålla. AFF kan även beskriva kraven på fastigheten 
när det gäller säkerhet och bevakning. AFF-koderna kompletterar andra kodsystem och kan därför 
kombineras med exempelvis BSAB96. (AFF Forum, 2018a) 
 
Ett exempel på CoClass-kod med kompletterande AFF-kod angående verksamhetsservice är: “-
GQA003.SF” där “-GQA003” är CoClass-kod för produktgruppen fläkt och “.SF” är AFF-koden som 
anger att fläktgruppen ska ha verksamhetsservice. Efter varje AFF-kod kompletteras koden med 
underkoder för att specificera vad för typ av verksamhetsservice som skall göras på detta specifika 
objekt. 
 
Andra exempel på AFF-koder:  
 

● Hur objekt med avseende på utrymmen skall underhållas, eftersom ett objekt kan vara ett 
utrymme så kan man ange hur utrymmet skall underhållas med en AFF-kod. Exempel: 
+U150070420.SE 

 
+U150070420  Byggnad U150, Plan 7, Rum 420 

 SE   AFF-kod med avseende på städning 
 

Denna AFF-kod beskriver således hur städning för det specificerade utrymmet skall göras. 
 

● Hur verksamheten skall gå till, en reception finns i fastigheten. Krav ställs på 
receptionsverksamheten. Exempel: +U150010150.SH 

 
+U150010150  Byggnad U150, Plan 1, Rum 150 

 SH   AFF-kod med avseende på krav för kundtjänst 
 

AFF-koden beskriver således hur receptionsverksamheten skall gå till, bland annat krav på 
telefoni, ärendehantering med serviceanmälan är några exempel på krav. 

 
Nedan är en lista över de koder som är mest relevanta för objektmärkningar. Tjänstebeskrivningarna 
beskriver krav på vad som skall utföras och hur det skall utföras med avseende på: 
 
 SA Verksamhetsledning 
 SB Fastighetsförvaltning 

SC Fastighetsteknik 
SD Utemiljö 
SE Städning 
SF Verksamhetsservice 
SG Säkerhet 
SH Kundtjänst 
SI Mat och dryck 
SJ Ekonomi 
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 (AFF Forum, 2018b) 

 

4.4.4 Teleregistrering enligt svensk standard SS 4551201 
Standarden används för att underlätta utförandet av dokument rörande system- och 
objektmärkningar för teleregistreringar. Standarden innehåller exempel på vad för 
systeminformation som skall ingå och hur dokumenten ska utvecklas. Standarden bygger på 
referensbeteckningssystemet i standarden SS-EN 61346 och följer således de internationella regler 
som tagits fram av IEC, International Electrotechnical Commission, angående dokumentation, 
strukturering och beteckning. (Swedish Standards Institute, 2018) Detta underlättar om 
teleregistrering enligt svensk standard skulle konverteras i framtiden mot internationell marknad, då 
framtiden möjligtvis kommer innehålla mer internationella kodsystem för att underlätta 
branschspråket mellan länder. (Elstandard, 2018) Ett försök till gemensamt branschspråk på nationell 
basis är BIP.  

 

4.4.5 BIP 
Det talas om att alla aktörer inom byggbranschen bör tala samma språk för att öka produktiviteten i 
byggbranschen. Den ideella föreningen BIM Alliance har i ett försök att standardisera språket, skapat 
ett system som heter BIP. BIP står för Building Information Properties och förser byggbranschen med 
standardiserade beteckningar och egenskapsbeskrivningar av objekt. (BIM Alliance, 2018a). BIM 
Alliance består av 180 medlemsorganisationer från hela byggbranschen och har bland annat skapat 
en hemsida som heter BIPkoder.se där de har samlat kodsystemen BSAB96 och CoClass i tabeller och 
förser läsaren med beteckningar och information.  
 

Figur 3 (Bildkälla: BIPkoder.se) 
Bilden visar hur det ser ut på BIPkoder.se när användaren söker efter beteckningar för el-system. Till höger finns två tabeller, 
en för BSAB:s system och ett för CoClass.  

 
Utöver beteckningar har BIP skapat en standardisering av benämningar av egenskaper. Ett exempel 
på när BIP-egenskaper kommer till användning är vid märkning av ritningar. Om beställaren ställer 
som krav till entreprenören att varje objekt i modellen ska ha en unik märksträng ska den unika 
märksträngen benämnas som ObjectID, enligt BIP. Om det istället är en typgrupp som ska märkas ska 
typgruppens ID benämnas TypeID. Syftet med användningen av standardiserade beteckningar är att 
modellerna ska kunna öppnas och förstås av alla aktörer i processen. (BIP, 2015) 

 

4.5 SQL-databas 
När objektmärkningar av modeller utförts finns det möjlighet att samla informationen från 
märkningen i en databas. En databas är en plats där information kan samlas på ett enkelt och 
strukturerat sätt. När information ska hämtas ut från databasen görs det genom att använda en 
databashanterare. För att få ut informationen med hjälp av databashanteraren ställs frågor till 
hanteraren genom ett programspråk kallat SQL.  
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SQL står för Structured Query Language och är en internationell standard i programspråk. SQL 
skapades av databashanterare för att underlätta för användare när frågor ska ställas till 
databashanteraren för att hämta informationen. (Gustavsson, 2005) 

 

4.6 Unik objektmärkning i BIM 

4.6.1 BIM 
BIM är en förkortning av Building Information Modeling och är ett samlingsnamn för digitala 
modeller och arbetssätt som används i byggbranschen. Målet med implementeringen av BIM är att 
skapa ett oavbrutet informationsflöde rörande byggnadens tekniska och estetiska innehåll och det 
ska uppnås med samverkande digitala verktyg. Ett oavbrutet informationsflöde innebär att 
informationen som skapas under byggprocessens gång följer kontinuerligt med i hela byggprocessen 
och in i förvaltningsskedet utan avbrott.  
 
Enligt BIM Alliance bör byggbranschen arbeta mer mot digitala dokument och använda 
objektmodeller i alla led. Objektmodellerna ger exempelvis installatören en realtidsinformation med 
korrekta mängdningar och gör att installatören sparar tid och arbetet blir mer kvalitetssäkrat. 
 
BIM Alliance har tagit fram fyra kriterier för att ett arbetssätt eller en modell ska ingå i BIM:  
 

1. Den finns relationer mellan objekten i modellen 
2. En eller flera objektsorienterade modeller ska användas vid informationshanteringen 
3. Objekten ska ha egenskaper kopplade till sig 
4. En modell kan generera olika informationsvyer  

 
Exempel på välkända program inom BIM är AutoCAD och Revit. Dessa är framtagna för modellering 
och kan sammanfatta och strukturera information från modellerna. (BIM Alliance, 2018b)  
 
Vid användning av BIM-verktyg kan all information som skapats i BIM ställas upp och lagras i en SQL-
databas. Om modellen uppdateras och sedan kopplas till databasen kan den nya informationen 
uppdateras in i databasen. Exempel på information är bland annat: 
 

- Objektets märkning 
- Dokument vid avprovning 
- Egenkontroller 
- Underlag för fakturering 

 
Databasen ska enligt BIM Alliance (2017) även förenkla arbetet vid spårbarhet av ändringar, 
informationsflöden och olika systems samverkan. (BIM Alliance, 2017) 

 

4.6.2 Cadbim 
Cadbim är programvaran som har använts för att unikt objektmärka alla objekt i projektet Nya 
Karolinska Solna (NKS). Programvaran är utvecklat av Patrik Lagergren från Cadbim Solutions AB med 
hjälp av Michael Ewertz från Sweco Systems AB. Cadbim har arbetats fram i 8 år och är det mest 
detaljerade objektmärknings BIM-verktyget inom el/tele. Cadbim är kompatibelt med AutoCAD och 
ska inom snar framtid vara kompatibelt med Revit (Lagergren, 2018) Programvaran är ett verktyg för 
konsulter och ska förenkla arbeten som felsökning och styrning av modellerna för byggnaden. I 
produktion är det även ett verktyg för installatören att installera, distribuera och hantera underhåll.  

 
Cadbim objektmärker installationer på CAD-ritningarna och varje installation tar cirka 3 sekunder att 
märka. (Lagergren, 2018) När objektmärkning görs tar programvaran in objektets GUID-nummer från 
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AutoCAD. Ett GUID-nummer är ett unikt identifikationsnummer för objektet. Det består av 18 tecken 
av bokstäver och siffror som slumpmässigt genereras fram när objektet skapas. Numret fungerar som 
en länk mellan BIM-objektet och programvaran Cadbim och gör det möjligt för Cadbim att lätt hitta 
objektet i modellen. GUID-numret garanteras vara unikt inom modellfilen, men kan upprepas i en 
annan modellfil. För att undvika att samma GUID-nummer används kompletteras GUID-numret med 
modellfilens namn. GUID-numret och modellfilens namn översätts sedan i Cadbim till en läsbar unik 
märksträng som BIP benämner ObjectID. (Ewertz, 2018b) 
 
Märksträngen kan innehålla information om placering av objektet, systemtillhörighet, produkttyp, 
löpnummer samt information som behövs vid skyltning av produkten. Dessa märkningar följer med 
in i produktionen där programvaran underlättar vid ändringar av ritningarna. All information som 
skapats vid märkningen sparas i en SQL-databas som hjälper till att hålla ordning på planmodeller och 
system. Databasen gör det även möjligt att hålla reda på förändringar som skett i modellen. (Nilsson, 
2013) Nästa gång projektet startas kommer ritningarna att skannas och programmet kommer 
jämföra de nya ritningarna mot de gamla som ligger i databasen.  Om en ändring på ritningen har 
gjorts kommer Cadbim att markera dessa och meddela användaren. (Lagergren, 2018) 
 

4.6.3 BIMeye 
BIMeye är en molnbaserad tjänst och är en plugin till Revit. BIMeye läser ur information ur Revit-filer 
och sparar det i en SQL-databas. (Ewertz, 2018b) BIMeye består av en serie applikationer som 
kunden kan välja mellan. Enligt Symetri ska applikationerna i BIMeye underlätta arbetet genom hela 
byggnadens livscykel, från projektering till förvaltning. Applikationerna som kunden kan välja mellan 
är Room manager, Interior manager, Revision manager, Requirement manager, Door manager och 
BAM som är en förkortning av BIM Asset manager. BAM hanterar alla objekt från en eller flera 
modeller och ger aktörerna i projektet rollbaserade rättigheter till att skapa, ändra, sortera och 
tilldela data till objekten i projektet.  
 
BIMeye gör det möjligt att arbeta webbaserat utan att använda sig av program som AutoCAD och 
Revit som kräver starka processorer. I och med att tjänsten är molnbaserat ger det möjlighet för alla 
aktörer inom projektet att ta del av uppgifter i realtid. Med BIMeye får kunden möjlighet att nyttja 
deras databas som gör det möjligt för kunden att välja objekt och vilka parametrar som ska bevaras i 
databasen samt infoga ny information via databasen som sedan för över det till Revit-modellen. 
(BIMeye, 2018a) 
 
När BIMeye används som ett projekteringsverktyg skapas det ett GUID-nummer som är länken 
mellan objektet och databasen, likt det som sker i AutoCAD. Med hjälp av GUID:en kan information 
skapas i databasen för att sedan låta objektet i modellen uppdateras med informationen och vice 
versa. GUID-numret är unikt för objektet i modellen och används av programmet för att hålla reda på 
objekten. Till skillnad från Cadbim arbetar BIMeye inte med unika objektmärkningar i dagsläget 
(BIMeye, 2018b)  
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5. NKS 
År 2010 togs beslutet om att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas. Målet med det nya 
sjukhusområdet var att skapa en god forskningsmiljö och högkvalificerad sjukvård. Projektet drivs 
och finansieras av Swedish Hospital Partners (SHP) och Svenska Län Landsting (SLL) genom en 
offentlig och privat samverkan och byggdes av Skanska. Krav om att sjukhuset skulle vara 
dokumenterat på ett korrekt och effektivt gjorde att SLL ställde som krav att det skulle bli ett BIM-
projekt. (Stockholms läns landsting, 2016) 
 
Sweco tillsammans med ÅF och Skanska Installation samarbetade med installationsarbetet på NKS 
och hade som gemensamt mål att använda BIM så mycket som möjligt i arbetet. Kravet som sattes 
på arbetet var att varje objekt över 50 mm stora skulle ha en unik märkning. Märkningen skulle 
innehålla information om placeringsaspekt och varje system fick tydliga instruktioner om hur 
märkningen skulle vara uppbyggd. (Nilsson, 2013) 

 
Under projektets gång användes programvaran Cadbim för att göra unika objektmärkningar av el- 
och telesystem i modellerna av NKS. Lagergren (2018) gjorde en ungefärlig uppskattning på att 50 
000 - 100 000 arbetstimmar sparades vid objektmärkningen av el och tele med hjälp av 
programvaran. I den unika objektmärkningen med Cadbim på NKS märktes objekten med 
informationen rumsaspekt, system, central, grupp och löpnummer. (Lagergren, 2018) Dessa 
objektmärkningar samlades i en databas varpå information om bland annat underhåll kunde knytas 
till varje objekt.  
 
Uppdraget resulterade i 600 000 unika objektmärkningar som lämnades över till Coor som ansvarar 
för sjukhusets drift och underhåll. Efter överlämningen startades ett arbete med att dela upp 
objekten i två olika grupper; maintainable och not maintainable. Maintainable är objekt som är 
intressanta i ett förvaltarsyfte och kräver underhållsarbete. I gruppen maintainable var det tillslut 
150 000 objekt. Information om dessa objekt samlades i ett drift- och underhållsystem som heter 
Maximo. (Coor, 2018)  
 

5.1 Digitala verktyg 

5.1.1 Maximo 
Maximo är ett standardiserat och internationellt ärendehanteringsprogram/underhållssystem som 
ska underlätta arbetet vid förvaltning. (Novacura, 2018) I Maximo samlas de unika objektmärkningar 
och informationen som är kopplade till objekten. Maximo kan ge användaren information som: 
 

- Placering av objekt 
- Vad det är för komponent 
- Leverantör 
- Installationsdatum 
- Garantitiden för objektet 
- Beräknad livslängd för objektet 
- Länk till drift- och underhållsmanualer (Coor, 2018) 

 
Programmet visar även status på ett objekt med avseende på olika ärenden/parametrar. Nedan visar 
en bild hur programmet visar upp alla objekt, i detta fall brandsläckare, efter statusen ”avklarad 
reparation” (”Repair Status – Completed”)  
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Figur 4 (Bildkälla: IBM.com). Ärendehanteringsprogrammet/underhållssystemet ”Maximo” sorterar brandsläckare och visar 
endast de med statusen ”avklarad reparation” 

 

5.1.2 Forge Viewer 
Maximo och de 2500 stycken modeller som skapades under projekteringen av NKS kopplades sedan 
till viewern Forge Viewer som är en plattform skapad av Autodesk. En Viewer ger möjlighet att skapa 
en digital tvilling av byggnaden för att sedan kunna röra sig i byggnaden, klicka på installationer och 
direkt få information om objektet i skärmen. En viewer gör det möjligt att hitta krockar, ändringar 
som måste göras samt förbättringar av utformning innan byggnaden byggs.  
 
NKS Forge Viewer är webbaserad vilket gör att användaren kan öppna modellen i mobilen och få 
tillgång till informationen närsomhelst. Med hjälp av objektets unika märkning kan ett specifikt 
objekt tas fram i viewern genom en sökning via plattformen. (Möller, 2018) 
 
Nedan i bilden har ett objekt markerats, i detta fall en dörr (övre bilden). Informationen som är 
knuten till dörren dyker upp till vänster i en ruta. I den nedre bilden är hela planet i bild och till väster 
finns en ruta med sökfunktionen. 

 
Figur 5 (Bildkälla: Sweco Presentation). Programmet Forge Viewer på Nya Karolinska Solna. 
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6. Genomförande 
För att underlätta starten av arbetet så gjordes en omfattande informationsinsamling om vad en 
vanlig objektmärkning är, utan dess unikhet. I denna informationsinsamling togs information om 
standardiserade kodsystem fram genom litteraturstudier. Med en bred grund om vad en 
objektmärkning är och hur man skapar en objektmärkning, fortsatte inriktningen mot hur man skapar 
unikheten. Då litteraturstudierna gav lite med information om hur en unik objektmärkning skapas, 
fick metoden ändras från litteraturstudier till intervjuer. Vår handledare, Michael Ewertz har jobbat 
med unika objektmärkningar i 8 år och han blev således den störta informationskällan kring unika 
objektmärkningar. I intervjuerna nämner Michael Ewertz BIP-koder, och att den unika 
objektmärkningen görs enligt ObjectID på NKS-projektet. Ett analysarbete av intervjumaterial och 
litteraturstudier gjordes för att särskilja på en unik objektmärkning och en vanlig objektmärkning. 
Hädanefter kunde slutsatser dras om vad som gör en objektmärkning unik.  
 
Med en kartläggning om vad en unik objektmärkning särskiljer från en vanlig objektmärkning, kunde 
arbetet fortskrida till frågeställning nummer 2, dvs, hur unika objektmärkningar kan effektivisera drift 
och skötsel av en byggnad i förvaltning. Här krävdes en informationsinsamling genom både 
litteraturstudier och intervjuer. Intervjuerna gav information kring hur programvaran Cadbim och 
Maximo kan användas med unika objektmärkningar och en klar bild gavs om att arbetet som gjordes 
med hjälp av unika objektmärkningar, effektiviserades med avseende på kvalitét. Litteraturstudierna 
grundades på programvaror som är inriktade mot förvaltningsskedet och eftersom vi visste sen innan 
att unika objektmärkningar kan användas i ett visst sätt i Cadbim och Maximo, så gav det oss en 
förståelse att man kan applicera detta i vilken programvara som helst som kan strukturera likt ett 
Excel ark. Förståelsen uppenbarade sig allt eftersom, att det viktigaste var att man bara hade en 
databas av unika objektmärkningar och inte vad för unikt program man använde. I en intervju med 
Michael Ewertz som skett i tidigt skede, förklarade han att vikten ligger i att man bara har en databas 
med sina unika objektmärkningar, och nu förstod vi kopplingen och varför.  
 
Arbetet fortsatte i att söka information om databaser, SQL-databaser och förvaltningsdatabaser för 
att få en förståelse om vad det är, och i sin tur förstå kopplingen till användandet av unika 
objektmärkningar.  
 
En viktig del i arbetet var att intervjua någon som använder sig av unika objektmärkningar i 
förvaltning i skarpt läge, detta för att användandet är så nytt och resultat inte kunde fås fram genom 
övriga metoder. Intervju med en anställd på Coor som förvaltar NKS gav oss mer kunskap. I intervjun 
påpekas att användandet har varit för kort för att kunna göra någon effektivitetsanalys på tid och 
ekonomi, dock har det konstaterats på plats på Nya Karolinska Solna, att man nu med unika 
objektmärkningar, motsvarande innan när man inte hade unika objektmärkningar, var att arbetet 
blivit mer kvalitetssäkrat.  
 
Med resultat från både intervjuer och litteraturstudier kunde resultatdelen göras, sedan analysdelen 
utifrån teori och intervjuer och sedan slutsats baserad på analysen.  
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7. Resultat 
7.1 Frågeställning 1 
Vad är en unik objektmärkning och vad genererar den för information till förvaltaren? 
 
Resultatet är baserat på mest intervjuer men det finns en teoribaserad förklaring från BIP-koder.se 
som beskriver vad en unik objektmärkning är. 

 
En unik objektmärkning är enligt BIP-koder en unik märksträng. Märksträngen upprepas inte i ett 
projekt och förblir därför unikt för objektet. BIP-koder väljer att kalla den unika märksträngen för 
ObjectID. 

 
Figur 6 (Bildkälla: BIPkoder.se) 
Till höger i bilden är uppbyggnaden av den unika märksträngen. 

 

I intervjuer med respondenter framgår att en unik objektmärkning i en modell är information som 
gör objektet i modellen unikt. Vad för information som knyts till objektet är upp till beställaren. 
Exempel på en unik märkning är en märksträng kan vara så enkelt som en produktkod följt av ett 
running index. Frågan “Vad som bör ingå i en unik märksträng ställdes till respondent och svaret som 
angavs var:  

 
“Det är öppet vad som ska ingå i den unika koden för objektet. Det beror på vilka parametrar man vill 
ha med. CoClass anger inte exakt hur dina värden ska se ut. T.ex. en kund vill ha med 
placeringsaspekten i koden någon annan kanske bara vill ha system och running index och på så sätt 
bygger du upp din unika märksträng. När du väl bygger upp strängen med egenskaperna så tittar du 
på system så blir det H om du vill ha plan eller hus så får du titta på hur CoClass namnger det. Sen 
kanske ett löpnummer på huset. Vissa vill bara ha ett unikt nummer. Det är väldigt öppet.” 

 
Den unika märksträngen benämns olika från person till person men i ett försök att standardisera ett 
namn har BIP givit den unika märksträngen namnet ObjectID. Frågan “Vad är ObjectID för något?” 
ställdes till respondent. 

 
“ObjectID säger egentligen bara “Här ska du läsa den unika objektskoden” och CoClass säger då vad 
är det för värde som ska ligga på den här unika koden. Du kan kalla det för ObjectID enligt BIP-koder 
men du kan slänga in ett CoClass-värde där. Det BIP-koder gör egentligen är att peka på om jag har 
någonting som jag vill kalla för den unika koden för ett objekt så ska du kalla den för ObjectID.” 

 
Vidare ställs frågan hur märkning av objekt ser ut i Cadbim. 

 
“I Cadbim tar vi AutoCAD-ID:t men vi översätter det och slänger på en märksträng som blir unik i det 
här projektet. Det är den vi går på, det är den vi söker på och det är den vi jobbar med. Så GUID:en 
finns alltid med i bakgrunden även för oss i Cadbim. Just i DWG har man så många modeller så där är 
risken mycket större att det inträffar krockar. Just i den modellen är den unik men om du har 15 
planlösningar till och 10 hus till så kan det nånstans krocka och därför sparar vi modellnamn och 
GUID-nummer och då kan det inte bli någon krock. Sen översätter vi det med ObjectID, och det är i 
sig unikt för projektet.”  
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Just nu går det endast att göra dessa märkningar i CAD men då skaparen av Cadbim, Patrik 
Lagergren, anser att allt går mot Revit så håller han just nu på att anpassar programvara så att den 
ska vara kompatibel med Revit. 

 
Frågan om vilka de andra digitala verktygen är som går att jämföra med Cadbim dyker programvaran 
BIMeye upp. Med BIMeye ska det vara möjligt att göra unika objektmärkningar som genererar 
information till förvaltaren men att den unika informationen skapas av användaren till skillnad från 
Cadbim som gör den unika märkningen med enkla knapptryck. Respondenten förklara hur objekten 
hålls unika i programvaran BIMeye:  

 
“Det är GUID-numret som gör objektet unikt i BIMeye. BIMeye jobbar ofta med IFC-GUID eller Revit-
GUID. Det är en 18-siffrig beteckning med bokstäver som är random och odefinierbar. Den är endast 
för programmet för att kunna hålla reda på att det är just det här objektet”. 

 
“Risken med att jobba med GUID-nummer kan vara det finns en risk att GUID-nummer krockar. Om 
du har en massa fastigheter i olika revitmodeller så skulle teoretiskt sett kunna bli så att ett objekt i 
ett projekt och ett annat objekt i ett annat projekt har samma GUID-nummer. Det går att komma 
runt för då kan man ha en projektkod vilket för att då blir GUID:en och projektkoden blir unikt. “ 

 

 
Figur 7. GUID-nummer + Projektkod (modellnamn) = Unik objektmärkning. 

 

“GUID-numret i det här fallet är nyckeln, alltså länken mellan modellen och databasen. Man kan 
förse den med en tomruta/en kolumn som heter ObjectID i databasen och sen sitta och knappa in 
värden och trycka tillbaka det i objekten så dem blir uppdaterade med sin unika objekts ID även i 
Revit. Eller så kan man göra en gemensam parameter, en i hopslagen parameter då jag tar mitt 
systemvärde och mitt rumsnummer exempelvis och bygger upp en märksträng och på slutet slänger 
jag in ett running index.”  

 
Informationen objektmärkningen genererar samlas i en databas. Databasen ser ut som ett Excel ark 
där varje rad är objektet och kolumnerna är parametrar med information/värden som är tilldelat 
objektet. Annan information som information/rapporter från mätningar eller provningar kan kopplas 
till objektets ObjectID med tabeller.  

 
“I databasen kan man använda sig av CoClass, BIP-koder, AFF-koder osv. Du kan ha allt det här om 
ditt objekt men det blir ju dyrt att hantera all den informationen. Du kanske inte har nytta av all 
information.” 

 
Vad den unika märksträngen genererar för information är upp till beställaren. En respondent nämner 
tre viktiga saker som bör ingå: 
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1. En unik märkning som gör det möjligt att kunna knyta historik på ett visuellt sätt till objektet. 
2. Placeringsaspekten, det vill säga positionen på objektet. Det kan vara ett koordinatsystem, 

ett hus, ett plan och/eller ett rumsnummer. Utomhus kan GPS-koordinater fungera som 
position för objektet.  

3. Länk mellan modell och databas. 

 
Det viktiga för förvaltaren är att se värdet i att ha en databas, en plats där all information om vad för 
objekt som finns i byggnaden är tillgänglig samt där information till objekten lätt kan knytas till. I 
dagsläget är det svårt att få branschen att jobba mot dessa riktlinjer.  

 
“Det är en konservativ bransch, det tar lång tid att förändra den. Folk är skeptiska till det mesta. Det 
ska vara som det alltid har varit sen är det väl okunskap. Man har inte jobbat på det här sättet 
tidigare och det är inte jättemånga som har kunskap om det. Det kostar pengar att köra såhär från 
början i ett projekt. Men nu börjar man ju få upp ögonen och fler projekt börjar ansluta till BIMeye.” 

 
Branschen rör sig sakta men säkert mot digitaliseringen men ett problem är att förvaltarna inte 
riktigt ser värdet i att objektmärka sina modeller då de inte riktigt vet vad de skulle göra med 
informationen som databasen genererar.  

 
“Ett motargument från kunden; men vi låser ju upp oss om vi jobbar på det här sättet. Svar; Nej, ni 
skapar en databas med massa data i och den här databasen kommer ni sen kunna göra vad ni vill 
med t.ex. koppla mot BIMeye och jobba vidare med den sen. Man ska se det som ett hjälpmedel för 
att skapa den här databasen för fastigheten och sen ska den leva vidare.” 

 
Vidare för att förklarar en respondent varför det är en fördel att arbeta med unika objektmärkningar. 

 
“För att hitta just det här produkten och få en historik på den och kunna koppla historiken visuellt till 
objektet. Nu när IoT kommer så är detta nödvändigt för som nu t.ex. håller jag på att kopplar på IoT 
LoRa, trådlösa enheter som sänder och får tillbaka och så visualiseras det” 

 
Eftersom objektet fått ett unikt ID kan användaren lättare koppla informationen som enheten 
genererar till databasen utan att enheten nödvändigtvis har en koppling till modellen.  

 

7.2 Frågeställning 2 
Effektiviserar den unika objektmärkningen arbetet under förvaltningen av en byggnad? 

 
NKS är det första projektet i Sverige där alla objekt över 50 mm stora har objektmärkts unikt. Dessa 
objektmärkningar resulterade i en databas som Sweco överlämnade till NKS förvaltare Coor den 31 
mars 2018. I en intervju med en respondent från Coor: 

 
“Arbetet fram tills nyligen har varit att dela in alla asset codes (objektmärkningar) i kategorierna 
“maintainable” och “not maintainable”. I dagsläget har vi 150 000 asset codes som är under 
kategorin “maintainable”. Det är de som är intressanta i vårt förvaltarsyfte och vad som skiljer dessa 
åt är att de “maintainable” har viktiga underhållsarbeten som behöver göras. Ett exempel på en “not 
maintainable” asset code kan vara toalettborstar, dessa har inte så mycket underhållsaspekter.” 

 
Respondenten från Coor berättar att de inte riktigt fått se det stora effekterna av objektmärkningen 
än då de är i ett relativt tidigt skede. Vidare ställs frågan om vilka hanteringsprogram de använder på 
NKS och får som svar: 
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“Vi jobbar i Maximo, vårt ärendehanteringsprogram som ställer upp alla objekten från databasen. 
Maximo har all information om rum och assets. På assets finns tillhörande information som 
exempelvis: 

• Rum 
• Littera (komponenttyp) 
• Leverantör 
• Installationsdatum 
• Garantitid 
• Beräknad livslängd 
• Länkar till drift- och underhållsmanualer” 

  
Vidare berättar respondenten att det har haft möjlighet att arbeta med Forge Viewer. 

 
“Med Forge Viewer så kan man se alla discipliner och objekt direkt i en 3D-modell. Denna har 
anpassats för förvaltare så att den är enkel att hantera, mest på grund av att den är för komplicerad 
för förvaltare som jobbat på det tidigare sättet innan. Det är som att orientera sig i ett datorspel. Alla 
objekt och dess information finns direkt i Forge Viewer. Man kan se vad som finns under undertaket 
för att göra arbeten lättare. Detta gör arbetet överskådligt på ett helt annat sätt. Vi har designat 
Forge Viewer så att den ska vara anpassad för NKS behov att kunna visa flera modellfiler samtidigt. 
Hittills (1 månad efter releasen) har vi enbart fått mycket positiv respons. Den används såväl av 
tekniker som behöver undersöka hur system sitter ihop som av de som jobbar med 
ombyggnadsprojekt och behöver veta hur förutsättningarna ser ut i rummet de ska bygga om.  

Maximo har all information om rum och assets. På assets finns tillhörande information som 
exempelvis: 

• Rum 
• Littera (komponenttyp) 
• Leverantör 
• Installationsdatum 
• Garantitid 
• Beräknad livslängd 
• Länkar till drift- och underhållsmanualer 

 
Vi har designat Forge viewer så att den ska vara anpassad för NKS behov att kunna visa flera 
modellfiler samtidigt. Eftersom jag har varit projektledare för utvecklingen av produkten så är jag 
väldigt partisk men anser att produkten är väldigt användbar. Den har en dataspelskänsla som gör 
det lätt att navigera samt att välja system. Hittills (1 månad efter releasen) har vi enbart fått mycket 
positiv respons. Den används såväl av tekniker som behöver undersöka hur system sitter ihop som av 
de som jobbar med ombyggnadsprojekt och behöver veta hur förutsättningarna ser ut i rummet de 
ska bygga om. “ 

 
För att få en bild av hur arbetet påverkats av objektmärkningarna ställs frågan om hur en rond såg ut 
före och efter överlämningen. Respondenten från Coor berättar: 

 
“En rond, eller rondstopp som vi kallar det går till så att den som utför ronden har med sig en 
mobiltelefon med en lista på dom objekten som skall kollas. Man markerar enkelt med en bock 
objekten som är “okej” och för de som behöver underhållsarbete skapas en uppföljningsarbetsorder 
för med information om varför och vad. Allt signeras med personligt ID och datum.” 
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Respondenten från Coor får frågan om hur en felanmälan gick till innan och efter överlämningen av 
databasen. 

 
“Innan så var felanmälningarna geografibaserade, alltså rumsbaserade. Då var den unikaste nivån en 
felanmälning kunde gå på var vilket rum problemet var i. Sedan fick man anteckna vad det var för fel 
i rummet och eventuellt vilket objekt. 

 
Nu görs felanmälningarna med den unika märksträngen och varje felanmälning blir unik då objektet 
är unikt märkt. Det blir enklare då man vet exakt vad det är fel på och därmed vad som behöver 
göras. Vi har 2 typer av felanmälningar. Felanmälningar av vården och av förvaltaren. Vid vissa fall 
görs bara felanmälning av förvaltaren (vid tex rondering). Ett scenario där båda felanmälningarna 
görs kan vara om ett rum i någon operationssal är för varm, då gör vården en felanmälning. Därefter 
tar förvaltaren denna felanmälning, gör en undersökning i rummet och skapar en felanmälan om vart 
felet uppstår och vad som behöver åtgärdas. Här är det effektivt i form av att förvaltaren kan ange 
den unika objektsmärkningen och det blir enklare för reparationsarbetet att utföra sitt.  

 
Vi har märkt att det är ineffektivt att skriva ner objektsmärkningen i mobilen direkt i felanmälan då 
det tar tid (den är ganska invecklad). Istället tas en bild av märkningen och bifogas i felanmälan. När 
man sedan sitter vid en dator så kan man söka upp objektet med bilden och datorn auto genererar 
exempel på märkning som du kanske menar. Därav behöver du endast skriva in de 3-4 första tecken i 
märksträngen och sedan välja rätt märkning. Mobilverktyget gör inte denna autogenerering och 
därav görs det på detta sätt. 

 
Vi har nyligen börjat med detta arbetssätt och än så länge har vi märkt att ett arbetsupplägg som 
fungerar bra är att jämföra antal felanmälningar mot antal underhållsarbeten utförda. Ett exempel 
kan var att ett objekt har många felanmälningar och så ser man att den har knappt några underhåll 
utförda. Då balanserar vi ut det med mer underhåll och därmed skapar vi en bra nivå på hur många 
underhåll vi ska göra, detta är en arbetsvision som vi ser fungerar och kommer fortsätta med.” 

 
Vidare går respondenten in på hur underhållsbeskrivningarna av objekten togs fram före och efter 
överlämningen: 

 
“Förut när man gjorde underhåll så fick man kolla i underhållsbeskrivningar för det objekt man skulle 
göra arbetet på. Då kunde det finnas oklarheter om i vilken omfattning man skulle göra underhållet 
och man visste inte riktigt om arbetet var tillräckligt gjort. Nu när man vet exakt vad för objekt som 
ska kollas (då den unika märksträngen står bredvid objektet) och man har en lista på 
underhållsåtgärder som man bockar av så vet man att man utfört rätt och det skapar en kvalitet i 
underhållsarbetet. Detta arbetssätt tar lite längre tid på plats men försäkrar om ett kvalitativt 
resultat och på längre sikt blir det tidsbesparingar då felanmälningarna kommer minskas.” 

 
Respondent på Sweco Systems går in på framtida möjligheter när frågan om hur den unika 
objektmärkningen påverkar förvaltningen. Respondenten beskriver hur förvaltningen kan optimera 
sina utrymmen med hjälp av realtidsdata och historik kopplat till ett objekt.  

 
“Då kan jag se hur många gånger den här månaden det här rummet har varit utnyttjat, har vi något 
behov av det här rummet? Hur många gånger har man skrivit ut på skrivaren i den här delen? Då kan 
man låta ett AI sen räkna på det och för att sen ställa sig frågan, hur maximerar vi det här?” 

 
Vidare diskuteras hur en databas kan gå från en enkel förvaltningsdatabas till något som förvaltaren 
kan dra nytta av vid användning av IoT. 
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“IoT-data som uppdateras kan man göra slutsatser av och man kommer kunna använda den här 
databasen till mycket mer än bara förvaltning, kanske IoT-tjänster. Så databasen från början är en 
förvaltningsdatabas men växer och man kan koppla på ett AI och dra slutsatser av det.” 
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8. Analys 
8.1 Frågeställning 1 
Vad är en unik objektmärkning och vad genererar den för information till förvaltaren? 
 
En vanlig objektmärkning är en namnskylt innehållande information kopplat till ett objekt i en ritning. 
Namnskylten är uppbyggd av ett kodspråk oftast enligt BSAB 96 och AFF-koder. Andra ord med 
samma innebörd som objektmärkning är beteckning och littera. Objekten kan vara komponenter 
men också utrymmen och byggnader. System och komponenter innehåller ofta BSAB96-koder och 
utrymmen och byggnader innehåller oftast AFF-koder. 
 
Unika objektmärkningar är objektmärkningar med en högre detaljnivå som gör objektet frånskiljbar 
från resten av objekten. Det går att jämföra med ett personnummer för en person eller ett IMEI-
nummer för en mobiltelefon. Skapandet av en unik objektmärkning kan göras med ett antal olika 
metoder. 
 

1. Running index. Är ett löpnummer som kan sättas på varje objekt och därmed göra det unikt. 
3 stycken av samma objekt så blir det 3 löpnummer. 

 

Objekt Objektmärkning utan running 
index 

Unik objektmärkning med 
running index 

Strömbrytare 
3 likadana 

=63B-NB5204N07F025 
=63B-NB5204N07F025 
=63B-NB5204N07F025 

=63B-NB5204N07F025:01 
=63B-NB5204N07F025:02 
=63B-NB5204N07F025:03 

 
Running index skiljer de ovanstående objektmärkningar åt och objektmärkningar blir därmed unika.  
 

2. GUID-nummer + modellnamn. Med ett GUID-nummer tillsammans med modellnamnet så 
blir varje objekt unikt. GUID-numret är en kombination av siffror och bokstäver som 
genereras automatiskt med slumpmässig form när ett objekt skapas i 
modelleringsprogrammen AutoCAD och Revit. Modellnamnet kompletterar GUID-numret för 
att eliminera risken att flera objekt får samma GUID-nummer då numret kan upprepa sig i 
andra modellfiler inom projektet. Det rödmarkerade i bilden nedan är modellfilens namn till 
vänster (under kolumn “DWG”) och en del av GUID-numret till höger (under kolumn “Obild”). 
Dessa två parametrar tillsammans gör att objektet blir unikt. (Ewertz, 2018b) 

 
Figur 8 (Bildkälla: Cadbim, NKS-projektet). GUID-nummer + modellnamn = Unik objektmärkning. 

 
Eftersom den unika objektmärkningen inte består av en logisk sammansättning av 
information kopplas en tredje parameter till objektet. Den tredje parameter kallas för 
ObjectID och består av koder enligt kodsystem som BSAB96, AFF-koder. Det är ObjectID som 
är relevant för förvaltaren.  

 
När en förvaltare arbetar med unika objektmärkningar ges möjligheten att knyta individuell 
information till objektet. Informationen som ges genom den unika objektmärkningen kan delas upp i 
två kategorier. Den första kategorin, kategori 1, är objektmärkningen som har hög detaljnivå på 
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kodspråket. Detaljnivån på kodspråket bestäms enligt avtalat i upphandling gällande 
beteckning/littera och kan bestå av en eller flera kodsystem. Den andra kategorin, kategori 2, 
handlar om att man knyter externt information till den unika objektmärkningen. 
 
Kategori 1:  
Nedan visas en bild över en låg detaljnivå mot en hög detaljnivå på kodspråket: 
 

 
Figur 9. Objektmärkningar med låg detaljnivå och hög detaljnivå. 

 
Som förvaltare innehåller ovanstående unika objektmärkning med hög detaljnivå väsentlig 
information. Ett exempel på en arbetsuppgift som kan underlättas när en hög detaljnivå använts: 
 

● Avstängning av elcentral 
När en förvaltare behöver stänga ner en elcentral så kan förvaltaren sortera sina unika 
objektmärkningar efter den elcentral som skall stängas av. Detta ger informationen om vilka 
objekt som kommer förlora strömtillförsel. 

 
 Exempel: Elcentral nr NA01N05 skall stängas av och bytas ut. 
  
Arbetsgång:  

1. Sortera efter elcentral 
 

2. Vilka unika objektmärkningar blir påverkade?  
2 stycken strömbrytare med produkt-id som beskriver vilken produkt det är och 
löpnummer som visar hur många vi har. 

 
3. I vilka rum sitter dessa strömbrytare?  

Rum 5160 på plan 03 och rum 2560 på plan 04 samt båda i byggnad U300 
 

4. Vad för objekt i rummet kommer påverkas av att strömbrytarna stängs ned?  
Ta höjd för dom påverkade objekten innan elcentralen stängs av (lampor, värme, 
kyla och så vidare) (syns inte i bilden, denna analys får man göra utifrån vad som 
finns i rummet kopplat till strömbrytarna) 
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Figur 10. (Bildkälla: CADBIM, NKS-projektet). Sortering på elcentral. Det rödmarkerade inringat är rätt elcentral och pilarna 
visar vilka strömbrytare som blir påverkade. Kolumnen O2 motsvarar ObjectID och det är den unika märksträngen som visas 
under den kolumnen. 

 

 
Figur 11 (Bildkälla: Cadbim, NKS-projektet). Sortering på elcentral. Det rödmarkerade är produkt-id:t och avser den specifika 
produkten som är kopplad till id:t. 

 
På samma sätt kan rum, kabelslingor, komponenter, löpnummer, TypeID sorteras och därmed utföra 
liknande arbeten. 
 
Som förvaltare gäller det att välja metod för hur sorteringen av sina unika objektmärkningar ska 
göras. Det finns ett flertal olika metoder att välja mellan: 
 

● Excelark 
Som har utförandet enligt exemplet om strömbrytarna ovan, det vill säga kolumner med 
olika parametrar. 

 
● Underhållsystem 

Programvaror som CADBIM och Maximo kan användas. 
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● Modelleringsprogram 
I ett modelleringsprogram kan man filtrera modellen efter system och TypeID. TypeID 
refererar direkt till objekten i modellen. Eftersom filtreringen kommer visa alla objekten som 
har samma TypeID så måste man sedan leta bland dessa objekt efter det unika objektet man 
söker. 

 
Sammanfattningsvis för kategori 1 så arbetar man med att sortera koden efter vad varje del av 
koden betyder och på så vis effektivisera arbetet. 
 
Kategori 2: 
 
Den andra kategorin handlar om att information knyts externt till den unika objektmärkningen. 
Eftersom alla objekt är unika kan olika information kopplas till var och en. Information av nytta som 
kan knytas externt är bland annat drift- och underhållsmanualer för objekten i fastigheten. 
 
Nedan visar en bild om vad för värdefull information man kan externt koppla till den unika 
objektmärkningen: 
 

 
Figur 12. Exempel på externt kopplad information till unika objektmärkningen 

 
För att externt knyta information till den unika objektmärkningen så kan ett antal olika metoder 
tllämpas.  
 

● Excel 
Det kan göras digitalt genom ett Excel ark som staplar upp alla objekt radvis och med 
kolumner som beskriver nödvändig information kopplat till varje specifikt objekt. 

 
● Underhållssystem 

Det kan göras genom ett datorprogram som är specifikt utvecklat för fastighetsförvaltning, så 
kallade underhållssystem. Dessa program har oftast breda valmöjligheter om vad för 
information som varje objekt ska innehålla. Programmet är således inte begränsat till att 
bara arbeta enligt kategori 1. Här kan underhållsmanualer länkas till, enkelt få tillgång till 
historik och schemalagda tillfällen samt möjlighet att skapa konton som kommer åt mer 
känslig information i sekretessbelagda dokument. 
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● Modelleringsprogram, det kan göras genom att information tilldelas varje objekt i ett 
modelleringsprogram, som AutoCAD och Revit. För varje objekt kan information om 
systemtillhörighet, grupper och undergrupper läggas till. Detta i sin tur kan med rätt 
programplugin underlätta objektmärkningen då märkningsverktyget hämtar informationen 
om detta och placerar direkt i objektmärkningen. 

 
Oavsett vilken ovanstående metod som avses att användas så mynnar alla ut i samma produkt, en 
databas. Denna databas innehåller den hög av information som är väsentlig för förvaltaren och kan 
bidra till ett effektivt arbete. Hur effektivt arbetet blir i förvaltningen beror på hur förvaltaren avser 
hantera informationen, det vill säga hantera sin databas. 

 

8.2 Frågeställning 2 
Vad bidrar det till för effekter i fastighetsförvaltningen? 
 
Unika objektmärkningar ökar effekten i förvaltningsarbetet. Om effekten är tidsbaserad går inte att 
svara på i dagsläget då det inte har gjorts analyser på det av dom som i dagsläget arbetar med unika 
objektmärkningar. Det är däremot bidragande till effekterna i ett kvalitetssäkert arbete. Det är 
unikheten i sig som möjliggör att arbetet blir effektivt och ju högre detaljnivå den unika 
objektmärkningen har enligt kategori 1 och 2 (som tas upp tidigare i resultatdelen), desto effektivare 
blir förvaltningsarbetet. Med databasen, bestående av information enligt kategori 1 och 2, kan man 
använda sig av digitaliserade arbetsmetoder, det vill säga datorprogram.  
 
Informationen från databasen laddas in på valfritt datorprogram, och genom detta program förvaltas 
alla objekt. Programmen kan vara: 
 

● Underhållssystem 
Underhållssystem kan alltså användas genom hela processen från skapandet av unika 
objektmärkningen, externt kopplande av information till unika objektmärkningen och sedan 
förvaltningsarbeten med den unika objektmärkningen med det som skapats. Information kan 
även läsas från en annan databas där de unika objektmärkningarna har gjorts. 
 

 Exempel på underhållssystem: Cadbim, Maximo 
 

● Viewerprogram 
Visualiserar alla objekt i 3D-modellen för fastigheten. Genom Viewer programmet kan viktig 
information kommas åt för varje objekt, såsom underhållsmanualer och historik för objektet. 
För att kunna arbeta på detta vis måste ibland ett underhållssystem användas emellan som 
en nyckel för att kunna binda ihop informationen mellan objekten och Viewer programmet. 
 

 Exempel på Viewer program: Forge Viewer, Tekla BIMsight, Field 3D 
 

Dessa program är oftast lätthanterliga för att kunna användas av en förvaltare, då förvaltare oftast 
inte har kunskaper att använda program som AutoCAD och Revit. Det blir även bättre överskådlighet 
över alla objekten med dessa program. 
 
För att hålla disciplinritningarna uppdaterade under förvaltningsskedet så finns det program som i 
kombination med varandra kan jobba i tvåvägskommunikation. En förvaltare kan således uppdatera 
ritningarna genom att endast jobba i enkla förvaltningsprogram. Förvaltningsprogrammet skickar 
ändringen som gjorts till modelleringsprogrammet så att disciplinen uppdateras. Cadbim är ett 
program som kan användas på detta vis. 
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9. Slutsats 
I detta examensarbete har det redogjorts vad en unik objektmärkning är för något, vad den ger för 
information till förvaltaren och hur denna unika objektmärkning kan effektivisera drift och skötsel av 
en byggnad i förvaltningsskedet. Slutsatsen som dragits om vad en unik objektmärkning är och vad 
den genererar för information till förvaltaren, är baserad på teori och intervjuer av respondenter 
som varit med i arbetet av objektmärkningen av Nya Karolinska Solna (NKS). Eftersom en tydlig 
definition av unik objektmärkning inte fanns tillgänglig så har en egen definition tagits fram under 
arbetets gång. Vår definition av unik objektmärkning är således: “En unik objektmärkning är en 
märksträng som särskiljer varje objekt från varandra i ett projekt.” Märksträngen innehåller 
information om exempelvis rumsplacering, löpnummer, system, produktgrupp, typgrupp, hur 
objektet skall driftsättas och underhållas. Informationen i märksträngen redovisas genom koder. 
Mängden information som den unika objektmärkningen ger användaren baseras på hur detaljrik 
märksträngen är. Koderna i märksträngen är uppbyggda av standardiserade kodsystemen BSAB 96, 
CoClass och AFF. 
 
Andra frågeställningen som skulle besvaras var hur drift och skötsel i förvaltningsskedet effektiviseras 
med hjälp av unika objektmärkningar. Slutsatsen baseras på intervju av respondenter som jobbat i 
skarpt läge med unika objektmärkningar på Nya Karolinska Solna, samt också egen analys baserad 
intervjusvar kompletterat med teori. Slutsatsen är att unika objektmärkningar ökar effekten av ett 
kvalitetssäkert förvaltningsarbete. I förvaltningen på Nya Karolinska Solna så har det påvisats att 
arbetet håller en högre kvalité och att detta i sin tur minskar felanmälningar. Dock har detta 
arbetssätt varit mer tidskrävande men i och med att felanmälningarna kommer minska i framtiden så 
kan det spekuleras i att tidsbesparingar kommer göras i framtiden, dock har detta inte påvisats och 
därav reserveras slutsatsen från den spekulationen.  
 
Drift och skötsel har påvisats kunna kvalitetssäkra arbetet inom förvaltningen med unika 
objektmärkningar. Faktorer som bidrar till kvalitetssäkringen är: 
 

● Att varje objektmärkning är unik. 
 

● En högre detaljgrad på den unika objektmärkningen, det vill säga mer koder som redovisar 
väsentlig information om objektet. 

 
● Väsentlig information kopplat externt till den unika objektmärkningen, bland annat drift- och 

underhållsmanualer, historik, scheman och behörighetsåtkomst. 
 

● Användandet av underhållssystem som kan hantera unika objektmärkningar på ett effektivt 
sätt. 
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10. Diskussion 
10.1 Standardisering 
Unik objektmärkning är ett ord som uppstått i samband med projekteringen av Nya Karolinska Solna. 
Eftersom unika objektmärkningar är relativt nytt i branschen ansåg vi att ingen tydlig definition av 
vad en unik objektmärkning är fanns tillgänglig. Vår definition av en unik objektmärkning löd tillslut: 
“En unik objektmärkning är en märksträng som särskiljer varje objekt från varandra i ett projekt.” 
Varje objekt får ett unikt ID likt ett personnummer. När varje objekt innehar en unik kod kan 
objekten samlas i en databas som håller reda på objekten och tillåter användaren att sortera, välja, 
ändra och knyta information och historik till objektet. Hur den unika märkningen utförs är som 
tidigare nämnt, upp till beställaren och projektets syfte.  
 
Vi anser dock att den unika märkningen bör följa en standardstruktur i ett försök att göra den unika 
märkningen lätt att förstås av alla aktörer i branschen. Märkningen bör även ge en hänvisning om 
vart objektet är placerat och ha en unik märkning som gör det lätt att söka efter objektet i 
databasen. Kodsystemet CoClass har definierat ObjectID, den unika koden för objektet, som en unik 
informativ märksträng som innehåller relativ information för förvaltaren och parametrar som 
underlättar arbetet under förvaltning. Vi ser därför att den unika märksträngen bör vara uppbyggd 
enligt CoClass och benämnas ObjectID enligt BIP.  
 
En fråga som uppstod under arbetets gång var om den unika objektmärkningen är något för alla 
typer av byggnationer. När effekterna av unik objektmärkning på förvaltningen vid NKS undersöktes 
ansåg respondenten vid Coor att det är svårt i dagsläget att klargöra om den unika märkningen har 
lett till ekonomiska- och tidsbesparande effekter på förvaltningsarbetet. Respondenten kunde 
däremot konstatera att den unika märkningen kvalitetssäkrade förvaltningen av sjukhuset. I 
dagsläget ser vi författare därför att arbetssättet lämpar sig till största del för byggnader med höga 
säkerhetskrav som exempelvis sjukhus, fängelse och skolor. 
 
Vi ser att ett kvalitetssäkrat förvaltningsarbete skulle kunna leda till ett mer effektivt och produktivt 
arbete inom förvaltningen. Med unika märkningar samlat i en databas ger förvaltaren stora 
möjligheter att digitalisera förvaltningsarbetet. I dagsläget är drift- och underhållsarbetet i 
fastigheter delvis analogt och den mänskliga faktorn är ett problem. Med digitaliseringen kommer 
den mänskliga faktorn att minska och förvaltaren kan leverera ett kvalitetssäkrat, effektivt och 
produktivt arbete till beställaren. Vi ser därför att en standard om utförande av unika 
objektmärkningar bör etableras i byggbranschen inom de kommande åren.  
 

10.2 Optimering 
Under arbetets gång såg vi värdet av att ha en databas tillhörande byggnaden för förvaltaren i drift- 
och underhållsarbetet. Bortsett från tidigare nämnda parametrar och funktioner med en databas, 
gav Michael Ewert oss en inblick i vilka möjligheter som finns när en komplett databas finns 
tillgänglig. En möjlighet är att knyta realtidsdata till respektive objekt i byggnaden. På så sätt kan 
förvaltaren samla data från flera objekt i ett utrymme och göra en utvärdering av utrymmet för 
exempelvis komfort eller energibesparingar och därefter anpassa utrymmet efter önskat behov.  
 
Databasen kan även ha andra funktioner än att underlätta och förbättra förvaltningen. Databasen 
kan vara början till att implementera IoT-tjänster i byggnaden. IoT är ett automatiserat system som 
där en eller flera produkter/funktioner samspelar. Genom att ge IoT-enheten en unik märkning, föra 
in den i databasen och knyta enhetens insamlade data till databasen kan slutsatser dras. Med 
avseende på dessa två förbättringar ser vi därför att optimering av en byggnad skulle kunna utföras 
mer effektivt och strukturerat om en fullständig databas fanns tillgänglig.  
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10.3 Försäkring 
En unik objektmärkning av alla objekt i en byggnad ger en detaljerad översikt av vad som finns i 
byggnaden. Ur ett försärkringsperspektiv kan detta vara till en fördel anser vi, då det kan vara till 
underlag för anmälan av skador och förluster. När en skada är skedd är den försäkrade skyldig att 
specificera ersättningskrav. Dessa är baserade på en förteckning över egendomen med varje objekts 
värde före och efter skadan. Med databasen kan en utvärdering av byggnadens värde samt varje 
enskilt objekts värde utföras då specifik information tillhörande varje objekt är knutet till objektet i 
databasen. Därefter kan en sammansättning av informationen utföras och skickas iväg till 
försäkringsbolaget. Vi anser att detta skulle vara mer effektivt än om den försäkrade behöver gå 
igenom ritningar alternativt befinna sig på plats för att göra en ungefärlig bedömning om vilka objekt 
som är påverkats. Efter bedömningen behöver den försäkrade ta fram dokument för objekten för att 
sedan kunna göra en utvärdering. Vi tror därför att unika objektmärkningar samlade i en databas 
skulle kunna effektivisera arbetet när en anmälan till försäkringsbolaget behöver göras. 
 
Kravet om att unikt objektmärka alla objekt över 50 mm utökade till att även objektmärka objekt 
under 50 mm som är i behov av ett drift- och underhållsarbete. Varför kravet landade vid 50 mm 
framkom aldrig under arbetets gång men spekulationer kring kravet gjordes och en teori som 
diskuterades var att i AutoCAD finns en funktion som används om man vill att muspekaren ska 
automatiskt välja områden som är nära muspekaren, så kallad “snap” funktion. Den funktionen har 
50 mm som standard och detta skulle möjligtvis vara en anledning till varför 50 mm sattes som krav. 
 
Vi författare anser att det finns anledning till att objektmärka objekt under 50 mm som är av högt 
värde, speciellt i ett försäkringssyfte. Exempel på objekt mindre än 50 mm med högt värde skulle 
kunna vara komponenter av guldmaterial alternativt dekorativa detaljer av högt värde. Med 
dokumentationen kring dessa anser vi att det är lättare för fastighetsägaren att ha en överblick av 
vilka objekt i byggnaden som behöver extra tillsyn samt lättare att utföra en anmälan om skada eller 
förlust skulle ske.  

 

10.4 För vidare studier 
Att märka modellerna tillhörande en byggnad ger förvaltaren en överblick av vad som finns i 
byggnaden och med en databas kan förvaltaren få tillgång till snabb information om hur objekten i 
byggnaden ska förvaltas. Det ger förvaltaren möjlighet att ta hjälp av digitala verktyg som Maximo, 
Viewers och andra program inom exempelvis ekonomihantering. Vi anser att det finns ett värde i att 
investera i en databas för en byggnad för förvaltaren men vi såg även att programvaran Cadbim som 
objektmärker modeller gjorde stora tidsbesparingar under projektering och produktion. För vidare 
studier rekommenderar vi att undersöka hur arbetet med programvaror likt Cadbim, kan öka 
produktiviteten inom respektive led i byggprocessen.  
 
En annan aspekt som bör undersökas är kostnaden att investera i unika objektmärkningar under 
projektering av ett bygge. Flyktiga siffror om hur mycket mer projekteringen kostar när unika 
märkningar utfördes, gavs under arbetets gång och spekulationerna låg runt en tioprocentig ökning. 
För vidare studier rekommenderar vi därför att kolla hur mycket arbetet skulle kosta om 
investeringen av unika objektsmärkningar utfördes. Dessa två aspekter kan sedan ställas mot 
varandra för att i slutändan få en klar bild om hur vidare unika märkningar är bra ut ett ekonomiskt 
perspektiv.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervju med Patrik Lagergren, Cadbim Solutions AB, 11/4-18 
 

1. Är det någon skillnad mellan NKS REG och CADBIM? 
Svar: 
NKS REG är ett arbetsnamn men idag heter programvaran CADBIM.  
Den anpassad för AutoCAD men jag planerar att skapa en för Revit som ska lanseras inför 
sommaren.  
 
 

2. Vad är fördelarna med att arbeta i CADBIM? 
Svar: 
Programvaran som ett stöd för konsulter och gör det lättare att hantera ritningar. Den 
förenklar även vid egenkontroll för samt objektmärker programvaran ritningarna som sedan 
slussas vidare in i produktionen. Under produktionen görs drift- och skötselspärmar som 
sedan följer med in i förvaltningen. 
 
För NKS skulle det ta 2 år arbete för att göra objektmärkningar för el- och tele. Man har 
sparat ca 50 000 - 100 000 timmar genom att arbeta med CADBIM. 
 
Idag görs väldigt lite objektmärkning och NKS är det första projektet i Sverige där man 
objektmärker ALLT.  
 
Fördelen med CADBIM är att man får kontroll över förändringar, man förenklar beställningar 
och minimerar felbeställningar. Man sparar mycket tid! 
 
 

3. Hur lång tid tar objektmärkningen? 
Svar: 
Vet man hur man arbetar tar det ca 3 sek per objekt. 
 
 

4. Passar programvaran andra typer av byggprojekt exempelvis småhus och flerbostadshus? 
Svar: 
CADBIM är mer lönsamt för kontorsbyggnaden, sjukhus och andra större byggnader. Jag kan 
inte se något värde i att använda CADBIM i lägenhetsprojekt.  
 
 

5. Vilka är svagheterna/begränsningarna?  
Svar: 
Just nu är svagheten med CADBIM att den bara går mot AutoCAD och inte Revit. Allt går mot 
Revit.  
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6. Finns det liknande programvaror ute på marknaden? 
Svar: 
Inget annat program 

7. Hur kan CADBIM förenkla arbetet under förvaltningen? 
Svar:  
CADBIM är ett verktyg som håller alla modeller uppdaterade. När ombyggnationer och 
ändringar sker så varnar CADBIM användaren för dessa och måste sedan godkänna dessa. 
CADBIM gör det även enklare att navigera bland alla modeller.  
 
Ett exempel på hur CADBIM kan förbättra under förvaltning är vid kontroller. Idag slarvas det 
ibland med kontroll av brandvarnare. Det CADBIM gör är att den håller koll på vilket 
brandvarnare som redan kontrollerats och slumpar sedan ut ett nytt brandvarnare som ska 
kontrolleras. På så sätt blir inte samma brandvarnare kontrollerat fler gånger än nödvändigt 
och alla varnare blir kontrollerade.  
 
Denna funktion finns i andra program men kommer gratis med CADBIM och man behöver 
inte bygga om ett program med all information.  
 
Om man ska byta ut och stänga ner centralen idag så måste man gå igenom ritningar på 
pdf:er för att se vad som blir påverkat. Med CADBIM visar den snabbt i gränssnittet vad som 
blir påverkat om centralen stängs ner då allt är kopplat i CADBIM. Om man gör detta för 
hand med PDF:er är det lätt att det blir fel. Med CADBIM går det fortare och informationen 
är kvalitetssäkrad 
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Bilaga 2 
 
Intervju 1 med Michael Ewertz, Sweco Systems AB 24/4-18 
 

1. I vilket skede i byggprocessen gör CADBIM mest nytta? 
Svar: 
Entreprenadsskedet/produktionen. 
 
CADBIM kan komma in i alla skeden men bäst är att komma in i början för då får man ut flest 
funktioner av CADBIM.  
 
Örebro Sjukhus är ett exempel på när CADBIM kom in i ett senare skede. Örebro sjukhus 
hade redan färdiga CAD-modeller men förstod att pengar skulle sparas om CADBIM fick 
objektmärka allt.  
 
 

2. Vilka krav ställde NKS som resulterade i CADBIM? 
Svar: 
Allt som var över 50 mm skulle 3D-ritas och märkas och allt skulle ritas i LOD400-50. Detta är 
ett krav i slutskedet för bygghandlingarna men i NKS ritade de redan med hög detaljgrad från 
början eftersom CADBIM används genom hela processen och arbetar med hög detaljgrad. De 
ville exempelvis att även handdukarna skulle vara objetmärkta för att lättare kunna följa 
historiken på dem, när tvättades de senast, har den förbrukats många gånger, är det dags att 
slänga handduken? Sådana frågor skulle kunna besvaras med en objektmärkning på 
handdukarna. Alla objektmärkningar hamnade i en databas och CADBIM är nyckel mellan 
BIM-objekten och databasen. 
 
 

3. Finns det någon programvara ute på marknaden som liknar CADBIM? 
Svar:  
Ja, BIMeye! Men CADBIMs fördel är att programvaran har 8 år med inriktning mot el och 
tele.  
 
 

4. Vilka är fördelarna med användandet av CADBIM inom förvaltning? 
Svar: 
Exempel: Brandskydd Norrtälje Sjukhus. De har en pärm med ritningar som de går runt med 
vid kontroller. När CADBIM används så går man runt med en platta. 
 
Man kan ladda in befintliga ritningar i CADBIM som ej är projekterade på det sätt som 
CADBIM kräver men här kan man fortfarande använda sig utav egenkontrollsbiten på ett 
effektivt sätt. Resulterar i en avprovningsstatus i procent som är intressant och enkel att 
förstå av förvaltaren. Även signering efter egenkontroller och historik skapas för varje 
specifikt objekt. 
 
En Uppdaterad brandritning digitalt som baseras på installationsritningarna så båda 
rintingarna håller sig uppdaterade. Brandritningen kan brandkåren utgå från när de ska 
släcka brand i en byggnad.  
 
 

5. Vad är BIPkoder för något? 
Svar:  



 

35 
 

BIP är ett försök till att styra branschen till att jobba med samma parametrar. Tex 
rumsnummer ska ha samma namn. Spaceroom, space-room och space room kan användas 
men det ska finnas en standard som alla använder. BIMallience driver det BIP.se. 
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Bilaga 3 
Intervju 2 med Michael Ewertz, Sweco Systems AB 15/5-18 
 
Fråga: Hur jobbar man idag med märkning av ritningar? 
Svar: 
Man har systemkod och några olika parametrar på sig men de är inte inne på objekts ID och så ser 
det ut i de flesta projekten. Om man går in och kollar på en ritning och klickar på ett objekt kan man 
se vilket system den tillhör, vilken produktgrupp, lite information om att det exempelvis är en 
armatur, att det är en Fagerhult, en led, lite mått kanske, grafisk form men inget mer. Man kan knyta 
information till det här, antingen knyter jag det till systemet eller typen t.ex. ett produktblad. Alla 
armaturer har samma produktblad men sen har jag den unika informationen som jag kan knyta och 
det är det nya steget i det här. 
 
Produktblad har man knutet till objektet med PDF: er som ligger i en mapp. PDF:erna är mappade 
mot ett TypeID, i det fallet så har det varit ett namn på objektet i ett visst projekt men det gör ju att 
den kopplingen är ganska unik och du kan aldrig använda den till något annat projekt. Du måste sitta 
och styra in att det här är en Fagerhult 36w av den här artikelnummer. och vad produkten heter, i 
klartext. Det är troligare att jag har samma TypeID än att jag har samma produktnamn. 
 
Fråga: Skillnaden mellan BIMeye och CADBIM? 
Svar:  
BIMeye är en plugin till Revit som endast funkar på Revit idag. BIMeye läser ut data ut en revitmodell 
och sparar det i en SQL-databas precis som det vi gör i CADBIM fast vi kör från AutoCAD till en SQL-
databas. Just nu håller Patrik Lagergren att portar mot Revit så det kommer gå att göra samma sak 
som BIMeye gör.  
 
BIMeye är en lösning som också kom till genom NKS-projektet. Det är Symetri som har BIMeye 
tjänsten, det är ingen produkt utan det är en tjänst egentligen. Det är en produkt kopplad till den 
men det är en tjänst man abonnerar på den och då får man koppla sitt Revit-projekt mot BIMeye 
databas. Man kan då välja vilka objekt, vilka parametrar vi vill tanka över till databasen och sen kan 
man jobba precis som vi gör, att man läser ur de här objekten, ställer upp det i databasen och kan 
ändra värden och vissa av dem här värdena kan man säga ska ändras och sen trycka tillbaka till 
objekten och ändra objekten i modellen, precis samma grej som CADBIM gör. Men en hel del av 
informationen kommer aldrig komma tillbaka för man hämtar ur information som ligger i databasen 
men kopplat till ID:t på objektet.  
 
Den jobbar precis som på samma sätt och den unika märkningen den har dem ofta inte i BIMeye-
projekten mer än ett GUID-nummer, det är GUID-numret som gör objektet unikt. BIMeye jobbar ofta 
med IFC-GUID eller Revit-GUID. Det är en 18siffrig beteckning med bokstäver som är random och 
odefinierbar. Den är endast för programmet för att kunna hålla reda på att det är just det här 
objektet. Om man sen ska gå ut och sätta skylt på objektet eller rapportera så kan man inte 
rapportera GUID-numret för då måste man göra en översättning av numret till en verklig märkskylt 
och det är där vi jobbar med ObjectID. Risken med att jobba med GUID-nummer kan vara det finns 
en risk att GUID-nummer krockar. Om du har en massa fastigheter i olika revitmodeller så skulle 
teoretiskt sett kunna bli så att ett objekt i ett projekt och ett annat objekt i ett annat projekt har 
samma GUID-nummer. Det går att komma runt med hjälp av en projektkod, GUID:en och 
projektkoden blir unikt för objektet.  
 
Så gör vi i CADBIM, vi tar AutoCAD-ID:t, vi översätter det och slänger på en märksträng som blir unik i 
det här projektet. Det är den vi går på, det är den vi söker på och det är den vi jobbar med. Så 
GUID:en finns alltid med i bakgrunden även för oss i CADBIM. Just i DWG har man så många modeller 
och där är risken mycket större att det inträffar krockar. Just i den modellen är objektet unikt men 
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om du har 15 planlösningar och 10 hus till så kan det krocka. Därför sparar vi modellnamn och GUID-
nummer för då kan det inte bli någon krock. Sen översätter vi det med ObjectID och det är i sig unikt 
för projektet. Det ska inte krocka men om man vill få det att krocka så kan man se till att det sker.  
 
BIMeye håller på med en app för fastighetsförvaltningen. Den gör precis det vi gör men den gör det 
inte så unikt på el och tele- objekt och den gör det inte så avancerat som vi gör men den kan ta in 
någonting som heter asset manager och där kan man välja exakt vilka objekt som helst och så kan 
man läsa in dem precis på samma sätt. 
 
BIMeye har en större förvaltningsdatabas än CADBIM då vår databas är mer nischad mot el/tele. Vi 
kan trycka in ännu mer information än vad de har och styrt på så sätt att det är färdigt under 
projekteringen. 
 
Ett motargument från kunden; men vi låser ju upp oss om vi jobbar på det här sättet. Svar; Nej, ni 
skapar en databas med massa data i och den här databasen kommer ni sen kunna göra vad ni vill 
med t.ex. koppla mot BIMEye och jobba vidare med den sen. Man ska se det som ett hjälpmedel för 
att skapa den här databasen för fastigheten och sen ska den leva vidare.  
 
Fråga: Mer om databasen, CoClass, BIP osv. 
Svar: 
I databasen kan man använda sig av CoClass, BIP-koder, AFF-koder osv. Du kan ha allt det här om ditt 
objekt men det blir dyrt att hantera all den informationen. Du kanske inte har nytta av all 
information. En databas är som en stor Excel där en rad är en produkt och en kolumn är 
värden/information som är tilldelat objektet. Eller så gör man andra tabeller som man sedan kopplar 
till ObjectID:t så du sen kan hämta informationen/rapporter från mätningar eller provning.  
 
Jag var med och utvecklade CoClass på el/telesidan i 1,5 år. Det var väldigt oklart även för oss då hur 
det kommer att användas eftersom det är så pass nytt. Istället för att kalla någonting för el så har du 
en beteckning där. Det är egentligen samma grej bara det att den är översatt till en internationell 
standard. Tanken med CoClass är väl att det ska nå ut i Europa och vidare.  
 
BIP-koder har varit med nischad mot Sverige. BIP-koder är inget kodsystem utan det är en samling av 
alla kodsystem som finns som exempelvis AFF-koder och CoClass som är kodsystem. Ett kodsystem 
säger hur du ska namnge nånting. Den enda parametern som BIP-koder skapade var TypeID och det 
skapades för att det inte fanns. CoClass’s TypeID och BIP-koders TypeID är inte lika men du kan ha 
båda två, dvs två kolumner som visar CoClass’s TypeID och sen en kolumn med BIP-koders variant 
sen kan man ha en kolumn med AFF-koder (som förvaltaren använder). Förvaltaren kanske vill ha 
AFF-kod kopplat till sitt objekt och då kan de göra det i sin förvaltningsdatabas.  
 
Det kan bli för mycket information och parametrar så man bör välja ut vad som är viktigt. Om man 
t.ex. väljer AFF-koder så behöver man inte CoClass koder. Man har ingen nytta av CoClass då. Då ser 
man till att upprätthålla att objekten har sina AFF-koder och kanske en objektmärkning.  
 

Fråga: Är CoClass skapat i förvaltningssyfte? 
Svar: 
CoClass är inte skapat i första hand i förvaltningssyfte men det ska funka där också. CoClass ska funka 
hela vägen, från upphandling till förvaltning. Kravet på CoClass kommer från Trafikförvaltningen och 
utomhusprojekt. Det är där CoClass körs nu. Utomhus har de inte haft något system för att namnge 
exempelvis system. SL har ett system och trafikverket har ett och någon annan har ett annat. Ibland 
har de inte varit konsekventa inom bolaget så CoClass är ett försök att försöka styra upp deras 
bransch. De har lättare att ta till sig CoClass för de har ingenting. Det är fortfarande så tidigt så det är 
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inte många projekt som kör CoClass fullt ut, vad jag vet. Det kommer användas hos 
underentreprenörerna speciellt i infraprojekt. Då används CoClass för att klassa en produkt som 
elprodukt, man klassar det som ett visst system, tillhörighet och sen så har man en produkt och sen 
kommer man kunna koppla på förvaltningsfunktioner t.ex. hur en produkt ska underhållas, 
underhållskoder. Man kan gå ner på typnivå med CoClass och ännu djupare. Man kommer kunna 
lägga på en unik running index och få exakt den här märksträngen på det här objektet.  
 
Fråga: Vad är ObjectID? 
Svar: 
ObjectID säger egentligen bara “Här ska du läsa den unika objektskoden” och CoClass säger då vad är 
det för värde som ska ligga på den här unika koden. Du kan kalla det för ObjectID enligt BIP-koder 
men du kan slänga in ett CoClass-värde där. Det BIP-koder gör egentligen är att peka på om jag har 
någonting som jag vill kalla för den unika koden för ett objekt så ska du kalla den för ObjectID. Är det 
en typID på typgruppen så heter det TypeID. Så du vet vad du letar efter och så alla jobbar med 
samma. Fördelen med BIP-koder är att du skulle kunna skicka ut det till en entreprenör idag som inte 
är vad vid CoClass och han skulle förstå det. Du kan slänga in vilka värden du vill under exempelvis 
ObjectID, det kan vara svensk standard teleregistrering eller CoClass, det kan vara vad som helst.  
 
Det är öppet vad som ska ingå i den unika koden för objektet. Det beror på vilka parametrar man vill 
ha med. CoClass anger inte exakt hur dina värden ska se ut t.ex. en kund vill ha med 
placeringsaspekten i koden någon annan kanske bara vill ha system och running index och på så sätt 
bygger du upp din unika märksträng. När du väl bygger upp strängen med egenskaperna så tittar du 
på system så blir det H om du vill ha plan eller hus så får du titta på hur CoClass namnger det. Sen 
kanske ett löpnummer på huset. Vissa vill bara ha ett unikt nummer. Det är väldigt öppet. 
 
Fråga: Ur en förvaltares perspektiv, vad är nödvändigt för förvaltaren att ha med i märkningen för 
att byggnaden ska vara lätt att förvalta? 
Svar: 
Det där jobbar jag mycket med förvaltarna och försöker komma fram till vad det är de vill ha med. De 
har inte riktigt kommit i underfund med vad det än. Det är jag som brukar få sitta och säga “om ni 
hade den här egenskapen så skulle ni kunna göra det och det”. Jag försöker väcka idén i dem. Jag ser 
iallafall att: 
 

1. En unik märkning av något slag. För att hitta just det här produkten och kunna få en historik 
på den och kunna koppla historiken visuellt till objektet. Nu när IoT kommer så är detta 
nödvändigt för som nu t.ex. håller jag på att kopplar på IoT LoRa, trådlösa enheter som 
sänder och får tillbaka och så visualiseras det här. De har ingen koppling till det här projektet. 
Jag har ingen centralapparat eller något liknande som är kopplade till dem här grejerna. Det 
är en liten trådlös givare som man slänger in i huset som sänder trådlöst en mil bort och så 
får jag tillbaka data och sen in i mitt projekt. Men då måste jag ändå kunna namnge den här 
på något sätt och då kan jag använda mig av ObjectID för att få den unik och slänger på en 
märksträng enligt hur jag nu vill bygga den här strängen, det är upp till mig.  

2. Placeringsaspekten för då har man positionen på objektet. Det kan vara ett koordinatsystem, 
det kan vara hus, ett plan ett rumsnummer. Utomhus går det utmärkt med GPS-koordinat. 
Det beror på vad det är och vem som är kunden. 

  
Dessa två punkter tycker jag är jätteviktiga. Sen måste man han den där länken, ObjectID, till 
databasen. Sen kan man egentligen ha det mesta andra informationen i databasen. En förvaltare 
kanske vill ha den här och den här AFF-koderna för de kommer vi använda i underhåll och service. 
Det är inte omöjligt sen att plussa på när du väl har det här för då kan du lägga på egenskaper i 
senare skede. Har du sen databasen så kan du förädla den. Du kan komma på att ja men jag behöver 
faktiskt ytterligare en AFF-kod eller jag behöver CoClass angivelse och då lägger vi på det som en 
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parameter på det här objektet. Sen gäller det ju att förse dem på något smart sätt så du slipper sitta 
med 2 miljoner objekt och ska fylla på det här för hand. Det är en utmaning.  
 
Man kanske har krav på sig i ett projekt att man ska teleregistrera enligt svensk standard och då har 
man inget värde i att göra en CoClass-benämning på sakerna. Det viktiga är att när man kommer in i 
ett projekt ska man lätt kunna hitta var den unika koden för objektet ligger. Det spelar egentligen 
ingen roll om den heter ObjectID eller liknande. Var har jag mina systemnamn, var är mina 
undergrupper. Så man får koll på projektet och man vet hur man ska mängda.  
 
Fråga: När en byggnad byter förvaltare, skulle det kunna bli ett problem att den tidigare 
förvaltaren har använt sig av en uppbyggnad som den senare förvaltaren inte är van vid? 
Svar: 
Ja det kommer det att kunna bli. Jag har ju försökt länge nu här att få till någon form av standard. 
Ungefär som BIP-koder är standard för hur vi exporterar IFC-filer just för att om man har en 
parameter så ska man ställa upp egenskaper enligt dem här namnen. Då kan en entreprenör sitta 
med sitt mängdning och använda recept om och om igen, den får samma mängdning oavsett vem 
som har skickat det här. Jag skulle vilja göra så att om jag exempelvis vill skicka min databas till 
landlord eller BIP-koder, då skulle jag vilja att de hade en uppbyggnad med såhär ser vår databas ut 
och så här är den uppbyggd - Först har vi ett ID, sen har vi X/Y/Z-koordinater sen har vi 
systemtillhörighet, sen har vi TypeID, och så vidare. De här tio egenskaperna ska en 
förvaltningsdatabas ha och de ska ligga i den här ordningen och de ska vara gjorda i exempelvis xml5 
eller html. Då kan man exportera det här från oss som direkt utan någon handpåläggning går att 
ansluta till den här.  Då skulle alla kunna göra det även om de själva inte använder den så kan de ha 
det som en utgångspunkt för att sen översätta och hämta de värdet från den kolumnen och det från 
den här och göra en konvertering till sin. De behöver inte ha det i sin men vi har ett format som alla 
levererar i. Jag letar själv efter ett standardiserat förvaltningsdatabasformat för då kan de ta vår 
export, vår produkt och koppla den direkt till exempelvis landlord, ekonomidatavara, BIMeye eller ja, 
vad som helst.  
 
Fråga: Vad är svårigheten med att få branschen att jobba med att märka objekt och samla dem i en 
databas?  
Svar: 
Det är en konservativ bransch, det tar lång tid att att förändra den. Folk är skeptiska till det mesta. 
Det ska vara som det alltid har varit sen är det väl okunskap. Man har inte jobbat på det här sättet 
och det är inte jättemånga som har kunskap om det. Det kostar pengar att köra såhär från början i 
ett projekt. Men nu börjar man ju få upp ögonen och fler projekt börjar ansluta till BIMeye.  
 
Fråga: Skulle du säga att BIMeye skapar ett intresse av att objektmärka sina ritningar och skapa en 
databas? 
Svar: 
Ja fast dem jobbar inte så mycket med objektmärkning än. Det finns en möjlighet att göra det men 
jag vet inte om alla gör det. Däremot så kan dem ju spara ner alla objekt, det kan dem ju fortfarande 
göra och dem får in all info. Det går tex att hämta dem här fem egenskaperna från dem här objekten, 
bland annat då GUID:en då så dem får en koppling till objektet så dem kan uppdatera och kolla 
tillbaka och sådär. GUID:en i det här fallet är ju då nyckeln, alltså länken emellan. Men dem kan ju 
förse den med en tomruta/en kolumn som heter ObjectID i databasen och sen sitta och knappa in 
värden och trycka tillbaka det i objekten så dem blir uppdaterade med sin unika objekts ID även i 
Revit. Eller så kan man göra en gemensam parameter, en i hopslagen parameter då jag tar mitt 
systemvärde mitt rumsnummer osv och så bygger jag upp en sån där märksträng och på slutet 
slänger jag in ett running index. Det här ser jag kommer, vi har exempelvis Naviate som Symetri gör, 
vi har MagiCAD. De ser möjligheterna i det här och jag har efterfrågat det här med att vi måste kunna 
göra unik objektmärkning. CADBIM kan göra den här unika objektmärkningen åt honom i ett projekt 
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när Patrik har mappat det här mot Revit. Då kommer man kunna använda verktyget för att märka 
som vi vill, vi vill t.ex. gå ut och följa en ledning och sen klicka på objekten i den ordningen jag vill ha 
in i dem. Det vet inget program i världen vilken ordning jag vill ha dem i men jag slipper sitta och 
skriva en massa grejer, jag behöver bara klicka i den ordning jag vill ha och så får jag det uppdaterat 
och sen kan resultatet gå in i BIMeye iallafall. Där kommer CADBIM jobba som en plugin och 
uppdatera BIMeyes databas.  
 
När man jobbar med brandlarm och säkerhet där jag själv vill gå ut, det vet inte Revit om. Jag tvingar 
på att det här är central 1 och visserligen så drar jag ihop dem med ledningen men det är Revits stora 
dumhet att en ledning är ett dumt streck, det blir ingen connection mellan dem. Men jag kan 
fortfarande i Revit säga “gör en logisk koppling”, det här är centralapparaten och den här, den här 
och den här ska vara kopplade till den i den här ordningen. Men om jag kan göra det jobbet enklare 
med CADBIM och direkt få dem andra prylarna märkta för att dem är hänger på den här och via 
programmet så vet dem om det. Det är en annan logik. Men mycket av det här går att göra direkt i 
Revit med det är tidskrävande.  
 
Hittills har BIMeye fokuserat på att hämta GUID-numret och en massa info om det här objektet och 
där väljer man själv; vilka parametrar ska kunna hämtas/uppdateras åt båda hållen, vilka ska bara 
hämtas från Revit till BIMeye och vilka ska bara kunna tryckas tillbaka in från BIMeye tillbaka till 
Revit. Det måste man styra för annars blir det konstigt i projektet.  
 
Fråga: Vilka tips skulle du ge en förvaltare?  
Svar: 
Jag brukar föreslå till förvaltaren att skriv in att ni vill ha det levererat i BIP-koder 2.0 och då innebär 
det de tre parametrarna som jag nämnt tidigare. Skriv att ni vill ha det redan i upphandlingen för det 
är lätt att skriva in i en CAD/BIM-manual att det här är vad vi vill ha i slutändan och tänk igenom om 
ni vill ha fler parametrar än det här tre. Vill ni ha fler så släng in dem “vi vill ha de här parametrarna 
med namngivelsen enligt BIP-koder”.  
 
Nu håller man på att jobba in systemnamn enligt det så att det är namngivet efter den där 
systemnamnlistan så att man alltid använder samma systemnamn och det är inga konstigheter, det 
är branschen. Det är bara det att ibland finns det avarter eller någon som hittar på något eget. Då 
kan man styra bort dem från det så att de alltid kör den här egentligt BSAB-koden.  
 
Det kostar ingenting att skriva in det i sina projekt, i sin BIM-manual som man ofta har. Kräver man 
det här så behöver man inte göra så mycket mer just nu. Jag ser gärna att man jobbar mot databaser 
men har man inte den ambitionen kan iallafall ha modeller som är förberedda för att göra en 
inläsning. Man kan ta en befintlig modell, läsa in den till en databas, spara GUID-numret sen med 
BIMeye och sen bara jobba med det, om man vill.  
 
Då har du inte den unika koden men vill du ta steget längre så kan du slänga på den men då skulle jag 
hellre göra det från början för det blir en lägre kostnad att göra det från början än att sitta i 
efterhand. Allt sånt där blir fördyrande om man ska komma på halvvägs in i projektet eller om man är 
färdig, att man vill ha unika objektsmärkningar. Så har man tänkt använda modellen till förvaltning då 
tycker jag att man ska slänga på BIP-koders ObjectID fast den inte krävs, fast man kräver det i det på 
projektet liksom. Vi vill ha TypeID och vi vill ha ObjectID då kommer man långt, då kan man göra 
jättemycket. Då kan man göra allt det vi gör i NKS. 
 
Fråga: Om du fick drömma lite, hur skulle framtiden se ut då inom märkning av objekt? 
Svar: 
Det skulle ju vara att det var mer utbrett, att alla jobbade på det här sättet och att alla jobbade med 
databaser. Det kommer ju göra det, det vaknar ju det intresset. Sen att det inte bara är BIMeye som 
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har en förvaltningsprogramvara utan att det finns fler och att man skapar just den här 
förvaltningsdatabasen enligt en mallformat då, en standard. Gärna en internationell eller åtminstone 
en svensk standard för hur en förvaltningsdatabas ska vara uppbyggd. Så kan man utveckla tjänster, 
något ekonomiprogram eller någon som har en tvättinrättning kan få ansluta och få koll på vissa 
saker från den här databasen. Det går att göra appar som ansluter mot den här databasen som bara 
hämtar det de har rätt till. Då styr man ju med rättigheter, de kanske inte få skriva något in i den men 
de kan hämta information och då kan man bara utnyttja den här informationen man har byggt upp 
på ett helt annat sätt.  
 
Och en hel del kommer vara IoT-data som uppdateras som man då kommer kunna göra slutsatser av 
och man kommer kunna använda den här databasen till mycket mer än bara förvaltning, kanske då 
IoT-tjänster. Så databasen från början kanske är en förvaltningsdatabas men växer och man kan 
koppla på ett AI och dra slutsatser av det.  
 
För då har vi realtidsdata som är inne i det här också och har en historik på det kopplat till ett objekt 
eller ett rum eller vad det nu är för något. Du kan ju koppla det till olika saker. Då kan jag se, hur 
många gånger den här månaden har det här rummet varit utnyttjat, har vi något behov av det här 
rummet? Hur många gånger har man skrivit ut på skrivaren i den här delen? Då kan man låta ett AI 
sen räkna ut sen, hur maximerar vi det här? Och det kan vara ett visst flöde som man behöver. Det 
kommer gå att göra hur mycket som helst med det här.  
 
Intelligent videoanalys, det vet ni vad det är? IP-kamerorna som kommer nu är så pass intelligenta, 
de har så bra upplösning så att i kameran finns en programvara som kan t.ex. känna igen en 
människa, djur etc. Den här kameran kan sitta vid en parkering, se en bil och se att ur bilen kliver det 
ut på två personer och den numrera personerna A och B, ett ID på dem i kameran. När A och B 
kommer in i byggnaden så tar nästa kamera över med tidskoder och den ena personen har röd tröja 
och den andra har blå så kan den ta över och säga det här är den och det här är den och så kan den 
koppla ihop det här och följa personen i byggnaden när den åkte hiss upp till 4an och försökte med 
ett kort som inte gick och koppla ihop det med den här ID:t på personen. Man kan via intelligent 
videoanalys bra jättemycket slutsatser. Ett exempel är kamera på Arlanda som en funktion om till 
och frånkommande objekt. Då kan det vara att någon går fram, ställer en väska och går därifrån. Om 
en väska står parkerad på Arlanda i mer än exempelvis 2-5 min så går ett larm. Sen kan man gå 
tillbaka i loggen på den här kameran och se vem som ställde väskan där. Samma sak kan man göra 
hos en juvelerare vid montern, om någon tar upp något och tittar på det och lägger tillbaka det efter 
20 min så inget larm men om den inte kommer tillbaka så går ett larm om frångående objekt istället. 
Man kan räkna folk med en intelligent kamera. Min dröm är att exempelvis få sätt upp en kamera i 
hörsalen som får ta 150 personer och det den räknat till 40 personer i lokalen då stegrar den på 
fläkten automatiskt, när det är mot 100 personer går fläkten på maximalt och när det stegrar mot 
150 personer så tänder den en lampa som säger att det är fullt och sen när folk börjar droppa av så 
stänger den av så den går ner i viloläge. Det används nu men inte ihopkopplat med förvaltning och 
BIM. SL skulle t.ex. kunna använda sina kameror för att se t.ex. se att “oj nu är det mycket folk på 
perrongen” osv och sen kunna styra exempelvis värmen vid perrongen eller tända varningslampa.  
 
Det går att skicka den här informationen från kameran till direkt till och styra någonting idag men jag 
menar att om man skickar via databasen, sparar det i databasen och sen styr den här då kommer 
man kunna använda samma värden för att styra något annat. Sen vad jag väljer att använda det här 
till kan vara andra tjänster istället för att sitta och styra in det på 5 olika tjänster så styr jag in det till 
databasen och sen kan jag därifrån använda det är i förvaltningssyfte. Jag kan uppdatera från ett 
skärhetssystem eller från ett brandlarm eller från passagesystem och ta loggar för personen. Det går 
t.ex. nu att om du loggar in på jobbet där nere med ditt kort så startar datorn upp.   
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Bilaga 4 
Intervju med anonym, projektledare för NKS-projektet på Coor, 16/5-18 
 
Hur många unika objektsmärkningar jobbar ni med i dagsläget på NKS? 
Svar: 
Vid överlämningen den 31 mars 2018 så fick vi en databas på 600 000 asset codes (unika 
objektsmärkningar). Arbetet fram tills nyligen har varit att dela in alla asset codes i kategorierna 
“maintainable” och “not maintainable”. I dagsläget har vi 150 000 asset codes som är under 
kategorin “maintainable”. Det är de som är intressanta i förvaltarsyfte och vad som skiljer dessa åt är 
att de har viktiga underhållsarbeten som behöver göras. Ett exempel på en “not maintainable” asset 
code kan vara toalettborstar, dessa har inte så mycket underhållsaspekter.   
 
Hur ser en rond ut i dagsläget på NKS med unika objektsmärkningar? 
Svar: 
En rond, eller rondstopp som vi kallar det går till så att den som utför ronden har med sig en 
mobiltelefon med en lista på dom objekten som skall kollas. Man markerar enkelt med en bock 
objekten som är “okej” och för dom som behöver underhållsarbete skapas en 
uppföljningsarbetsorder för med information om varför och vad. Allt signeras med personligt ID och 
datum. 
 
Hur ser processen ut vid en felanmälning? 
Svar: 
Vi har 2 typer av felanmälningar. Felanmälningar av vården och av förvaltaren. Vid vissa fall görs bara 
felanmälning av förvaltaren (vid tex rondering). Ett scenario när båda felanmälningarna görs kan vara 
om ett rum i någon operationssal är för varm, då gör vården en felanmälning. Därefter tar 
förvaltaren denna felanmälning, gör en undersökning i rummet och skapar en felanmälan om vart 
felet uppstår och vad om behöver åtgärdas. Här är det effektivt i form av att förvaltaren kan ange 
den unika objektsmärkningen och det blir enklare för reparationsarbetet att utföra sitt.  
 
Vi har märkt att det är ineffektivt att skriva ner objektsmärkningen i mobilen direkt i felanmälan då 
det tar tid (den är ganska invecklad). Istället tas en bild av märkningen och bifogas i felanmälan. När 
man sedan sitter vid en dator så kan man söka upp objektet med bilden och datorn autogenererar 
exempel på märkning som du kanske menar. Därav behöver du endast skriva in 3-4 första tecken i 
märksträngen och sedan välja rätt märkning. Mobilverktyget gör inte denna autogenerering och 
därav görs det på detta sätt. 
 
Vi har nyligen börjat med detta arbetssätt och än så länge har vi märkt att ett arbetsupplägg som 
fungerar bra är att jämföra antal felanmälningar mot antal underhållsarbeten utförda. Ett exempel 
kan var att ett objekt har många felanmälningar och så ser man att den har knappt några underhåll 
utförda. Då balanserar vi ut det med mer underhåll och därmed skapar vi en bra nivå på hur många 
underhåll vi ska göra, detta är en arbetsvision som vi ser fungerar och kommer fortsätta med. 
 
Hur såg det ut innan man började använda unika objektsmärkningar? 
Svar: 
Innan så var felanmälningarna geografibaserade, alltså rumsbaserade. Då var den unikaste nivån en 
felanmälning kunde gå på var vilket rum problemet var i. Sedan fick man anteckna vad det var för fel 
i rummet och eventuellt vilket objekt. 
 
Nu görs felanmälningarna med den unika märksträngen och varje felanmälning blir unik då objektet 
är unikt märkt. Det blir enklare då man vet exakt vad det är fel på och därmed vad som behöver 
göras.  
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Förut när man gjorde underhåll så fick man kolla i underhållsbeskrivningar för det objekt man skulle 
göra arbetet på. Då kunde det finnas oklarheter om i vilken omfattning man skulle göra underhållet 
och man visste inte riktigt om arbetet var tillräckligt gjort. Nu när man vet exakt vad för objekt som 
ska kollas (då den unika märksträngen står bredvid objektet) och man har en lista på 
underhållsåtgärder som man bockar av så vet man att man utfört rätt och det skapar en kvalitet i 
underhållsarbetet. Detta arbetssätt tar lite längre tid på plats men försäkrar om ett kvalitativt 
resultat och på längre sikt blir det tidsbesparingar då felanmälningarna kommer minskas.  
 
I vilket program jobbar ni i? 
Svar: 
Vi jobbar i Maximo, vårt ärendehanteringsprogram som ställer upp alla objekten från databasen. 
Med forgeveiwer så kan man se alla discipliner och objekt direkt i en 3D-modell. Denna har anpassats 
för förvaltare så att den är enkelhanterlig, mest på grund av att den är för komplicerad för förvaltare 
som jobbat på det tidigare sättet innan. Det är som att orientera sig i ett datorspel. Alla objekt och 
dess information finns direkt i forgeveiwer. Man kan se vad som finns under undertaket tex för att 
göra arbeten lättare. Detta gör arbetet överskådligt på ett helt annat sätt! 

Hur anges informationen om rumsplacering? 
Svar: 
Alla byggnader är angivna med siffor och därefter är rummen nummergivna. Ett exempel: Byggnad 
U120 våning 1 rum 3300 ger en geografi som blir U150021234. 

Sitter det en asset i det rummet får den ärva rummets märkning och sedan lägger man till system och 
unikt ID. Det totala formatet blir då  

  

Vad för information ger Maximo till användaren? 
Svar: 
Maximo har all information om rum och assets. På assets finns tillhörande information som 
exempelvis: 

• Rum 
• Littera (komponenttyp) 
• Leverantör 
• Installationsdatum 
• Garantitid 
• Beräknad livslängd 
• Länkar till drift- och underhållsmanualer 

Hur upplevs Forge Viewer? 
Svar: 
Vi har designat Forge viewer så att den ska vara anpassad för NKS behov att kunna visa flera 
modellfiler samtidigt. Eftersom jag har varit projektledare för utvecklingen av produkten så är jag 
väldigt partisk men anser att produkten är väldigt användbar. Den har en dataspelskänsla som gör 
det lätt att navigera samt att välja system. Hittills (1 månad efter releasen) har vi enbart fått mycket 
positiv respons. Den används såväl av tekniker som behöver undersöka hur system sitter ihop som av 
de som jobbar med ombyggnadsprojekt och behöver veta hur förutsättningarna ser ut i rummet de 
ska bygga om. 

 


