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Sammanfattning 

Dagens samhälle står i stort inför en förändring gällande digitalisering där kostnadseffektivitet, 
produktivitet samt digitalisering samspelar. Den svenska byggsektorn har visat sig ha en låg 
utvecklingsgrad inom digitalisering. Ottosson upplyser om att drygt 80% av alla komplikationer i 
byggprojekt har sin grund i bristande kommunikation. Svensk byggtjänst har visat att kostnaderna för 
byggproduktionen och förvaltningen fördyras med omkring 60 miljarder kronor varje år. Det handlar i 
grund och botten om hur aktörer kommunicerar sinsemellan men även hur information hanteras 
digitalt.  
 
Ett känt begrepp i dagens byggbransch rörande digitalisering och kommunikation är BIM, 
”Byggnadsinformationsmodell/modellering”. Konceptet handlar om att skapa och nyttja exakta 
digitala modeller från byggprojekt. Det går ut på att få fram information från den digitala modellen 
som är betydande för förverkligandet av byggnadsverket och som då uppfyller konceptet BIM. 
Begreppet berör informationshanteringen, det vill säga kommunikationen mellan olika aktörer. 

 
ÅF-Infrastructure AB sektion ”Byggekonomi – Rådgivning tidiga skeden” tilldelade författarna till 
detta examensarbete att undersöka en specifik metod för kostnadsbedömningar med hjälp av 
digitala modeller som underlag. Syftet med detta examensarbete är att utreda förslaget till 
tillvägagångssätt för kostnadsbedömningar med hjälp av digitala modeller i syfte att utveckla 
företagets interna kostnadsbedömningsverktyg. I och med detta förfaringssätt kan rätt underlag i rätt 
stadium inom det tidiga skedet bidra till att öka kvaliteten i fattandet av ekonomiska beslut. 
 
Examensarbetet baserar sig på en kvalitativ metod i form av litteraturstudier, intervjuer, deltagande 
vid ämnesaktuella seminarier, observationer av möten samt en kvantitativ metod utförd i syfte att 
simulera flerbostadshusprojekt. Metoderna har undersökt möjligheten om 
informationshanteringssystemen Level Of Development och CoClass kan stå till förfogande med 
underlag inför kostnadsbedömning utav de tre stadierna inom tidiga skeden: idé- förstudie- och 
programhandlingsstadiet. 
 
Studien har visat på framför allt två utmaningar. Det finns utvecklingspotential både vad gäller 
klassifikationssystemet CoClass och kostnadsbedömningsverktyget Calc Frame. Gällande CoClass bör 
det framför allt vara klassifikationssystemet som informerar användaren angående vad som ska 
inrymmas under respektive informationsnivå. Det bör inte vara upp till näringslivet att tolka vad som 
ska ingå på respektive informationsnivå utan detta bör förfinas och tydliggöras inne i själva 
klassifikationssystemet. 
 
Ur en kostnadsbedömningssynpunkt har det inte gått att ta fram generiska byggnadsverkskomplex i 
Calc Frame. Då verktyget klarar av att hantera flera olika byggnadsverk kan dessa således kombineras 
till specifika och unika byggnadsverkskomplex. Teoretiskt sett skulle utvecklandet av generiska 
byggnadsverkskomplex vara möjligt om programmet vidareutvecklas. Om detta anses 
eftersträvansvärt så är vår bedömning att det är möjligt att vidareutveckla och applicera metodiken 
på byggnadsverkskomplex (med samma princip som programmet är uppbyggt) för att skapa 
generiska komplex. Vår studie har visat att kostnadsbedömningar i tidiga skeden byggt på BIM går att 
utföra. 
 
Huruvida ÅF-Infrastructure AB,s uppdatering av sitt interna kostnadsbedömningsverktyg är 
kompatibelt med digitala modeller, anser författarna vara bekräftat i och med att studien har visat 
att den metod som använts för att öka kvaliteten i kostnadsbedömningar är förenlig med det nya 
klassifikationssystemet CoClass. Rekommendationen är således att uppdatera samt utveckla 
kostnadsbedömningsverktyg gentemot klassifikationssystemet CoClass. 
 
Nyckelord 
BIM, Byggnadsinformationsmodell, Byggnadsinformationsmodellering, LOD, Level Of Development, 
CoClass, BSAB 2.0, Kostnadsbedömning, Kostnadshantering, Tidiga skeden. 
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Abstract 
Today's society is at the forefront of a paradigm shift in digitization where cost-efficiency, productivity 
and digitalization interact. The Swedish construction sector has proven to have a low degree of 
development in digitization. Ottosson has shown that over 80% of all complications in construction 
projects are due to lack of communication. Svensk byggtjänst declares increasing costs for construction 
production and management by about SEK 60 billion each year. Basically, it is about how actors in the 
sector communicate among themselves, but also how information is handled digitally. 
 
A known concept in today's construction industry concerning information management and 
communication is BIM, "Building information model / modeling". The concept is about creating and 
utilizing precise digital models from construction projects. The aim is to obtain information from the 
digital model that is significant for the realization of the construction work and which then fulfills the 
BIM concept. The concept concerns information management, i.e. communication between different 
actors. 
 
ÅF-Infrastructure AB section "Byggekonomi – Rådgivning tidiga skeden" commissioned the authors of 
this master thesis to examine a specific method for cost assessments using digital models as a basis. 
The purpose of this thesis is to investigate the suggestion for approaches to cost assessments using 
digital models in order to develop the company's internal cost assessment tools. With this procedure, 
the right basis at the right stage within the early stage can contribute to increasing the quality of the 
adoption of financial decisions. 
 
The degree project is based on a qualitative method in the form of literature studies, interviews, 
participation in subject-specific seminars, observations of meetings and a quantitative method 
performed in order to simulate multi-dwelling housing projects. The methods have investigated the 
possibility of the information management systems Level Of Development and CoClass being available 
with a basis for cost assessment of the three stages in the early stages: the idea- feasibility study- and 
the program action stage. 
 
The study has shown two greater challenges. There is development potential both with regard to the 
classification system CoClass and the cost assessment tool Calc Frame. Regarding CoClass, it should 
above all be the classification system that informs the user about what ought to be contained under 
each level of information. It should not be up to the business community to interpret what information 
includes in each level in the system, this necessitate should be refined and clarified within the 
classification system itself. 
 
From a cost assessment point of view, it has not been possible to produce generic building complexes 
in Calc Frame. But since the tool is capable of handling several different construction works, these can 
thus be combined into specific and unique building works. Theoretically, the development of generic 
building complexes would be possible if the program were further developed. If this is considered 
desirable, then our assessment is that it is possible to further develop and apply the methodology on 
building complexes (with the same principle as the program is designed) to create generic complexes. 
Our study has shown that an economic evaluation in the early stages of the building process can be 
done with BIM. 
 
Whether ÅF-Infrastructure AB's updating of its internal cost assessment tool is compatible with digital 
models, the authors consider that the study has shown that the method used to increase the quality of 
cost assessments is compatible with the new classification system CoClass. The recommendation is 
therefore to update and develop cost assessment tools against the classification system CoClass. 
 
Keywords 
BIM, Building Information Modeling, Building Informations Model, LOD, Level of Development, 
CoClass, BSAB 2.0, Cost Assessment, Cost Management, Early stages. 
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Förord 
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Nomenklatur 
LOD Level of Development, standardiserad av The American Institute of Architects. 

Syftar till förädlingsgraden i nivåer av 100 – 500, det vill säga utveckling och hur 
väl genomtänkt det skapade digitala elementet är.  
 
Level Of Detail. Grundat av James H. Clark samt vidareutvecklat av Vico Software 
år 2004 nu del av Trimble AB. Syftar till detaljeringsgraden i nivåer, det vill säga 
beskrivning av detaljrikedom för det digitala elementet. 
 

BIM Byggnadsinformationsmodellering: Processen att generera information om ett 
byggnadsverk under dess livscykel. 
 
Byggnadsinformationsmodell: digital modell av den information som 
genereras och förvaltas under ett byggnadsverks livscykel. Informationen 
omfattar både byggdelar samt abstrakta objekt som till exempel utrymmen, 
liksom relationen mellan dem. En BIM kan bestå av flera olika delmodeller. 
 

CAD Computer Aided Design. Datorstött ritande av geometrimodeller. Det kan vara: 
Plana modeller (2D), vilka avbildar planer, fasader eller sektioner.  
Volymmodeller (3D), vilka kan utgöras av linjer, ytor eller solider. 
 

Objekt Information som företräder verkliga fysiska objekt i det färdiga byggnadsverket. 
Modeller som är objektorienterade byggs på objekt och samband mellan dem. 
För att modellen ska kunna sammanställas och hanteras som en helhet behöver 
varje objekt ha en fast identitet och klassifikation. Varje objekt har också en 
uppsättning beskrivande egenskaper. 
 

IFC Industry Foundation Classes. ISO 16739–1:2018. Ett ISO-standardiserat 
dataschema för att hålla och överföra informationen i hela modellens livscykel. 
IFC har utvecklats genom buildingSMART, en ideell intressentgrupp med 
avdelningar i USA och Europa bland annat. 
 

BSAB 96  Byggandets Samordning AB. Gemensam informationsstruktur i byggsektorn, 
utvecklat av Svensk Byggtjänst. Systemet består av koder som utgörs av en serie 
bokstäver och siffror med tillhörande rubrik. Dessa benämner olika typer av 
byggdelar eller produktionsresultat. 
 

CoClass Även känt som BSAB 2.0 och är uppdatering av BSAB 96. Informationsstruktur 
utvecklad av Svensk Byggtjänst. 
 

2D Två axels-dimensioner: x- och y led. 
 

3D Tre axels-dimensioner: x-, y- och z led. Grafiken i modellen kan antingen bestå av 
linjer, ytor eller solider (kroppar). 
 

4D Tidsposter kopplade till en 3D digital modell vilket skapar en tidskalkyl. 
 

5D Ekonomiska kalkylposter kopplat till en 3D digital modell som skapar en 
ekonomisk kalkyl. 
 

Calc Frame Kostnadsbedömningsprogram utvecklat av före detta Bygganalys AB, idag [2019] 
del av ÅF-Infrastructure AB 
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Kalkyl Mängdberäkning och kostnadsberäkningar för projektet (ofta externt anlitad 
resurs) 
 

Recept Flera produktionsresultat som tillsammans bildar en gemensam byggdel. 
 

ÅF Företaget ÅF Pöyry AB org.nr. 556120–6474 
 

ÅF-Infrastructure AB Org.nr: 556185–2103. Dotterbolag till företaget ÅF Pöyry AB 
 

ISO International Organization for Standardization. 
 

BTA Bruttoarea. Area avmätvärda delar av våningsplan begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida eller annan mätvärdet angiven begränsning, enligt 
standarden SS 21054:2009 
 

UMA Utvändig markarea 
 

BYA Byggnadsarea. Den area som en byggnad upptar på marken, enligt standarden SS 
21054:2009 
 

YOM Ytterväggsarea ovan mark 
 

BTV Bruttovolym. Volym av byggnad eller del därav begränsad av omslutande 
byggnadsdelars utsida, enligt standarden SS 21054:2009 
 

Tidigt skede Samlad benämning för stadierna: idé-, förstudie- och programhandlingsstadiet. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Digitaliseringen genomsyrar hela samhället vi lever i idag [2019]. Den svenska byggsektorn har visats 
ligga på låg nivå gällande kunskap och produktivitet inom digitaliseringen i förhållande till andra 
branscher. Kostnadseffektivitet, produktivitet samt digitalisering av byggande samspelar alla tre med 
varandra. Att frambringa digitala metoder från de traditionella analoga innebär inte att gamla 
hjälpmedel ska göras kompatibla utan medför istället att nya verktyg behöver utvecklas. 
(Byggindustrin, 2019) 
 
Det räcker inte med moderna digitala verktyg, dessa måste även kommunicera. Ottosson beskriver i 
boken Vad, när, hur och av vem hur han upplever att över 80% av alla komplikationer i projekt har 
grund i bristande kommunikation. Det handlar om hur aktörer kommunicerar sinsemellan men även 
hur information hanteras digitalt. Ett känt begrepp i dagens byggbransch rörande 
informationshantering och kommunikation är BIM, Byggnadsinformationsmodell/Modellering. Den 
traditionella metoden är dock tvådimensionella representationer av sektioner och planer. En 
tredimensionell representation i form av en BIM-modell kan istället användas, där alla handlingar och 
information om projektet samlas i en plattform. (Byggindustrin, 2019) 
 
Även arbetsmetoden BIM kan kompletteras med ytterligare verktyg, system som exempelvis 
benämner egenskaper och objekt i BIM-modellen eller system som beskriver tillförlitligheten samt 
klarheten. System med dessa funktioner är till exempel klassifikationssystemet CoClass respektive 
specifikationen LOD, som Level of Development. 
 
Idag [2019] arbetar ÅF Infrastructure AB,s sektion ”Byggekonomi – Rådgivning tidiga skeden” med att 
ta fram kostnadsbedömningar i deras egna kalkylprogram Calc Frame inom tidigt skede inom 
byggprocessen. Avdelningen är under ständig utveckling och strävar efter att ligga i branschens 
framkant med visionen hållbara teknik-och designlösningar. (ÅF, 2019) 
 
Sektionen har under det senaste året börjat uppmärksamma användningsområden för digitala 
modeller. Som underlagsmaterial i det dagliga arbetet är 3D-modeller mer förekommande, dock är 
nyttjandegraden för hjälpmedlet ovisst. Med grund i detta fick författarna av detta examensarbete, 
på beställning av ÅF Infrastructure AB, att undersöka förslag till metod för kostnadsbedömningar 
med hjälp av digitala modeller som underlag. Examensarbetet syftar till att använda moderna verktyg 
tillsammans med digital modell, exempelvis CoClass samt LOD. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka vilken informationsnivå som krävs för digitala modeller i samband med LOD 
och CoClass i tidiga skeden för att i rätt stadie i skedet med rätt underlag fatta rätt ekonomiskt 
beslut.  
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1.3 Frågeställningar 
1) Går det att koppla parametrarna till en digital modell för att utföra kostnadsbedömningar i 

respektive stadie inom tidiga skedet (Samlad benämning för stadierna: idé-, förstudie- och 
programhandlingsstadiet): 

a. Bruttoarea till idéstadiet? 

b. Geometri till förstudiestadiet? 

c. Utrymmesbestämmelser till programhandlingsstadiet? 
 

2) Vilken informationsnivå gällande CoClass samt detaljeringsnivå rörande LOD krävs för att 
matcha de olika stadierna inom tidiga skeden för att skapa kostnadsbedömningar? 

 
 

1.4 Målformulering 
Målet är att med grund i denna undersökning ta reda på om CoClass och digitala modeller ska vara 
kompatibla med ÅF-Infrastructure AB, s kommande kalkylverktyg i tidiga skeden för 
kostnadsbedömningar. Delmål visas i figur 1.1 nedan. 

 
Figur 1.1 Innehåller delmålen för detta examensarbete. 

  

•Införskaffa information i form av intervjuer och litteraturstudier angående hur 
kostnadsbedömningar skulle vara möjligt med digitala modeller.

Delmål 1

•Simulera 3D-modellerade projekt som passar ÅF,s syfte för att tillämpa LOD 
samt CoClass i tidiga skeden.

Delmål 2

•Utföra ekonomiska bedömningar för dessa simulerade projekt med metadatan 
som genereras från modellerna.

Delmål 3

•Vilken informatikonsnivå krävdes för de simulerade projekten och gick det att 
koppla parametrarna för respektive stadie inom tidiga skedet, för att ta fram 
kostnadsbedömningar?

Delmål 4

•Föreslå förbättringsmöjligheter för metoden samt framtida 
forskningsmöjligheter.

Delmål 5
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1.5 Avgränsningar 
Detta examensarbete utförs som heltidsarbete under en tidsperiod på tio veckor. Utifrån detta har 
projektets utformning anpassats efter angiven tid med följande avgränsningar: 
 
Examensarbetet behandlar tidiga skeden samt avgränsas till att beakta byggnadsverket 
flerbostadshus. Följande parametrar beaktas kopplade till stadierna idé-, förstudie- respektive 
programhandlingsstadiet inom tidiga skeden (se figur 1.2): 

• Bruttoarea (BTA) och utvändig markarea (UMA). 
• Geometrierna för byggnadstyperna lamellhus, punkthus samt gathus med innergård i form 

av parametrarna ytterväggsarea ovan mark (YOM). 
• Utrymmesbestämmelserna “Lägenheter” kopplade till byggnadsverk Flerbostadshus. Med 

hänseende på storlekarna stora och små av dessa utrymmen. 
 

 

Figur 1.2 De olika stadierna inom tidiga skedet med parametrar för kostnadsbedömning. 
 
Endast kalkyler från digitala modeller kommer undersökas. För att utföra kostnadsbedömningar 
kommer ÅF,s egenutvecklade programverktyg Calc Frame att nyttjas då programmet är 
tillämpningsbart för beräkningar inom tidiga skeden samt att endast direkta kostnader kommer att 
beaktas. Vid de kostnadsbedömningar som framställs genom programvaran Calc Frame kommer inte 
totalsumman vara av intresse då de indirekta kostnaderna lägger vikt på tidsaspekten som arbetet 
inte kommer att beakta. Avgränsningen gäller de nyckeltal [kr/m2 BTA] som tas fram utifrån 
respektive parameter i tillhörande stadie. 
 
I de tre stadierna (idé- förstudie- samt programhandlingsstadiet) som Byggekonomiska sektionen 
inom ÅF har definierat inom tidiga skeden kommer bara LOD-bestämmelser samt CoClass 
benämningar för de digitala individuella objekten att beaktas. CoClass och LOD utvärderas utifrån 
projekterat underlag för att säkerställa kravställningen av detaljnivån anpassat för 
kostnadsbedömningar i respektive stadie. Utöver detta kommer den kostnadsbedömning som 
framställs endast ta fram de direkta kostnaderna, material- samt arbetskostnader, för ett 
byggprojekt. 
 
Målgruppen för denna undersökning riktar sig mot kommuner, beställare, byggherrar och investerare 
i byggbranschen.  
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2. Metod 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
När författarna av examensarbetet befinner sig i den verklighet som ska analyseras samt parallellt 
utför tolkningar av situationen kallas det kvalitativ metod. Tillvägagångssättet syftar till att uppnå en 
helhetsbild av den undersökta situationen. Sätt att utföra denna metod skulle exempelvis vara 
genom djupgående intervjuer och litteraturstudier. (Mälardalens Högskola [MDH], 2019) 
 
Genomgripande kvalitativ forskning bemöts emellertid med tvivel eftersom resultaten inte anses 
vara upprepningsbara. Det blir problematiskt att avstämma rimligheten. Kvantitativ metod har sin 
grund i noggrant ordnade data, mätvärden, strukturerad observation av kontrollerat experiment med 
mera. Kvantitativ-och kvalitativ metod kan nyttjas som kontrast och kompletterar varandra. Detta 
angreppssätt kan åstadkomma en mer omfattande syn på ett forskningsproblem. (MDH, 2019)   
 
Kvantitativt och kvalitativt arbete som en kombination valdes därför medvetet av författarna för att 
stärka tesens reliabilitet samt bredda möjligheterna med undersökningen. En mer omfattande 
helhetsbild av undersökningen erhålls med denna metodik som angriper aktuellt ämne från flera 
synsätt. 
 

2.2 Lösningsmetod 
Arbetets syfte kommer besvaras med kvalitativa data i form av litteraturstudier, intervjuer och 
seminarier, även kvantitativa data i form av mätvärden från kalkylverktyget Calc Frame samt 

simulerade modeller i Revit. Dessa tekniker som en kombination med utgångspunkt i företagets 
befintliga teori utgör lösningsmetoden för undersökningen. 
 

2.2.1 Litteraturstudie 
För att åstadkomma tillförlitliga resultat har en kvalitativ litteraturstudie utförts av författarna där ett 

antal olika litterära texter har granskats. Granskade böcker är Vad, när, hur och av vem av Hans 

Ottosson, BIM-digitalisering av byggnadsinformation av Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 

samt Byggprocessen av Uno Nordstrand. Dessutom har artiklar och texter tagits fram vid 

internetsökningar från källor såsom Svensk Byggtjänst, BIM Alliance, National Building Specification, 

BIM forum, Tekla med flera. 

 

2.2.2 Intervjuer 
Fyra stycken kvalitativa intervjuer har valt att utföras för att tillsammans med litteraturstudien få en 

klarare bild av verkligheten i branschen såväl som att ta del av aktörers uppfattningar inom 

branschen. Tillvägagångssättet tillför en helhetsbild till författarna där vetenskap kombineras med 

praktiskt arbete. Mer ingående information om intervjuobjekten beskrivs i avsnitt 5.3. 

 

Personer har valts ut som representerar olika aktörer i byggbranschen för att erhålla bredare periferi 

kring tankar om projektets problemställning. Alla intervjuobjekt har tilldelats individuellt anpassade 

frågor då de besitter olika kunskap kring syftet. Ett tillvägagångssätt som har nyttjats för att ta fram 

lämpade personer för intervjuerna, var under BIM Alliances mingel efter seminarierna. 
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2.2.3 Seminarium 
Två seminarier har besökts, dessa två var anordnade av BIM Alliance. Det första seminariet handlade 
om “BIM-nyttor från kalkyl till produktion”. “Modellbaserad byggprocess” var det andra seminariet 
och där togs det upp två exempel på projekt som har tillämpat BIM från projektering till produktion. 
De två projekten är Celsius i Uppsala kommun och Folkungagatan 44 mitt i Stockholm. Båda 
föreläsningarna har kombinerats med schemalagt mingel efter och före. Detta har i undersökningens 
synpunkt möjliggjort kontakt med intressanta aktörer att eventuellt intervjua senare i projektet. 
 
Det andra seminariet “Modellbaserad byggprocess” redogjorde för projekt Celsius med Vasakronan. 
Det här var av intresse då det var planerat att använda projekt Celsius som modell i undersökningen. 
En egen simulerad modell valdes till slut istället, dock var seminariet ändå av intresse då fokuset var 
modellbaserad byggprocess. 

 

2.2.4 Observation 
Observationerna bokades in tillsammans med näringslivshandledaren, Tobias Hoel, som 
rekommenderade dessa i syfte att få insikt i företagets framtidsvisioner och utvecklingsarbete. Det 
första mötet var sekretessbelagt då det angick vitala delar av uppbyggnaden för Calc Frame,s 
receptdatabas. Mötet behandlade även utvecklingsmöjligheter av kostnadsbedömningsverktyget.  
 
Förutom detta beslutades efter observationen att en intervju med Per Andersson skulle vara lämpligt 
då det uppdagades att han agerade som rådgivande byggekonom i tidigt skede för projekt Albano. 
Plan B var inblandade i projekt Albano samt information erhölls om att detta projekt arbetade kring 
att implementera mer digitaliserad metodik i form av BIM. 

 

2.2.5 Simulerade modeller och kostnadsbedömningar 
ÅF-Infrastructure tidiga skeden har haft som begäran att denna undersökning ska behandla 
parametrarna Bruttoarea (BTA), geometri och utrymmesbestämmelser. Parametrarna utgör en redan 
befintlig empirisk undersökning som har utmynnat i att dessa parametrar är de kostnadsdrivande i 
respektive stadie. 
 
Tre olika flerbostadshus har modellerats i BIM-programmet Revit anpassat för tidiga skeden, det vill 
säga utifrån undersökningens utvalda parametrar; bruttoarea, geometri och utrymme. Modellen 
namnges och beskrivs enligt LOD och CoClass. Geometrin innefattar antal våningar samt 
ytterväggsarea ovan mark (YOM). Parametern utrymme mäts genom antal lägenheter samt storlek 
på dessa. 
 
Kostnadsbedömningar har genomförts med hänsyn till krav för val av informationsnivå i CoClass som 
möjliggör kommunikation av data mellan olika aktörer. I samband med den digitala modellen i Revit 
har kostnadsbedömningar utförts i Calc Frame. 
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2.3 Validitet och reliabilitet 
Bland de digitala källorna finns ursprung från flera olika organisationer. BIM Alliance är till exempel 
en ideell organisation vilket innebär att de främst strävar efter lösningar i utvecklingssyfte och har 
inget så kallat ekonomiskt vinstintresse. Detta medför att organisationen ligger i branschens 
framkant på objektivt sätt och ökar därmed trovärdigheten för denna källa. Vad gäller information 
om CoClass är det mesta taget från Svensk Byggtjänst som är en primärkälla för detta ämne då de 
varit inblandade i grundandet av systemet. Dock fås inte en helt objektiv bild av systemets betydelse i 
samhället eftersom Svensk Byggtjänst blir något partisk. Vad gäller applicering och funktion är detta 
däremot av största vikt användbart. 
 
Vissa digitala källor såsom National Building Specification är inte svenskt och kan därför påverka 
validiteten eftersom länder skapar egna standarder och tolkningar av digitala hjälpmedel. Därför har 
både svenska och internationella källor beaktats, dessutom har ofta svenska organisationer tagit 
efter ledande globala aktörer och skillnaderna blir då inte omfattande. 
 
Eftersom digitaliseringen av byggsektorn är pågående finns det mycket ny information som innebär 
att nuläget är under konstant förändring. Om källorna skulle granskas några år fram, kommer de 
troligtvis inte vara lika relevanta längre som de är idag [2019]. 
 
Böckerna som har använts anses vara trovärdiga då exempelvis Byggprocessen av Nordstrand 
används som kurslitteratur på Kungliga Tekniska Högskolan. Vad, när, hur och av vem av Ottosson 
har påträffats som källa i flera andra vetenskapliga rapporter och BIM-digitalisering av 
byggnadsinformation av SKL är författad på statligt bevåg. 
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3. Nulägesbeskrivning 
 

3.1 ÅF Pöyry AB 
ÅF Pöyry AB, tidigare aktiebolaget Ångpanneföreningen, har omkring 60 tusen medarbetare fördelat 
på kontor i 35 olika länder. Årligen är nettoomsättningen ungefär 14 miljarder kronor, (ÅF, 2019) 
vilket skulle motsvara cirka 0,3 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (Ekonomifakta, 2019).   
Företaget är uppdelat i fem divisioner med tre sektorer - Infrastructure, Industrial & Digital solutions, 
Process industries och Energy and Management Consulting med tjänster inom energi, infrastruktur 
och industri. (ÅF, 2019) 
 
Söder om Stockholm i Liljeholmen Marievik är ett av ÅF,s kontor beläget med omkring 360 stycken 
kontorsplatser var av 218 personer är anställda inom divisionen Infrastructure. I denna division finns 
marknadsområdet “Byggekonomi” integrerade med före detta Bygganalys AB sedan år 2012. På 
detta marknadsområde arbetar bland annat cirka 35 byggekonomer med kostnadsbedömningar och 
kalkyler inom bygg och anläggning i byggprocessens alla skeden. 
 

3.2 ÅF-Infrastructure tidiga skeden 
En grupp på sju personer sitter på enheten rådgivning i tidiga skeden och arbetar med 
byggnadskostnadsbedömningar inom tidiga skeden på kontoret i Liljeholmen, Marievik. Tillsammans 
utför denna sektion ca 300 kostnadsbedömningar årligen (ÅF-Infrastructure AB, 2019). Där 
näringslivshandledaren för detta examensarbete är projektsektionschef över. Det är med nära 
kontakt till denna specifika enhet som arbetet utförs. 
 
På ÅF genomförs kostnadsbedömningar i tidiga skeden främst på det traditionella viset med hjälp av 
2D-ritningar samt klassificeringssystemet BSAB 96. ÅF,s tolkning av tidiga skeden utgörs av en 
uppdelning på tre delar - först idéskedet, därefter förslagshandlingsskedet och till sist 
programhandlingsskedet. Hela tidiga skedet inträffar innan systemhandlingar beaktas, se figur 3.1. 
 

 
Figur 3.1 Visar på ÅF,s tolkning av skedesindelningar i byggprocessen. (ÅF-Infrastructure AB, 2019).  
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3.3 Digitalisering av byggsektorn i dagsläget 
I en undersökning utförd år 2017 av Industrifakta på begäran av Svensk Byggtjänst beskrivs nuläget 
för digitaliseringen i den svenska byggsektorn. 300 olika chefer bland byggnadsentreprenörer, 
installatörer och bostadsbolag blev intervjuade. Resultatet visade på låg digital utvecklingsgrad 
främst som en konsekvens av låg utbildningsnivå internt. Var företag själva står i digitaliseringsfrågan 
beskrivs som ovisst för flera, beroende på den bristande kunskapsnivån. Mindre än 50% av 
verksamheterna anser sig uppnå tillhandahållning av digitaliseringstjänster i sitt tjänsteutbud. 
Dessutom anges det att endast 35% arbetar effektivt med verksamhets- och affärsplaner i digital 
form. (Industrifakta, 2017) 
 
BIM är ett taktiskt verktyg för effektivisering av digitalisering enligt slutrapporten för SBUF-projektet 
BIM standardiseringsbehov från 2013. Det beskrivs hur BIM kan slå igenom omfattande om satsning 
görs på att utveckla följande:  internationella ramverksstandarder, nationella regelverk och riktlinjer 
för tillämpning. Mer metodisk BIM-användning skulle medföra tillvaratagande av outnyttjad potential 
till lönsamhet. Ett informationsflöde med god funktion tidigt i processen tillför bättre 
beslutsunderlag. (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond [SBUF], 2013) 

 
En artikel publicerad av BIM Alliance har det visats att utrymmeskalkyler är en metod för påverkan av 
kostnader i tidigt skede kopplat till BIM. Det är ofta förekommande att kostnadskalkyler utförs 
senare i projektet då ritningarna är mer detaljerade. Risken finns då för förhalad upptäckt av att de 
fastställda ritningarnas förverkligande blir för kostsam och därmed inte genomförbar. Jan-Olov 
menar att “...ju längre man kommit desto svårare att backa”. (BIM Alliance, 2010) 
 
I den tidigare nämnda undersökningen av Industrifakta tas det upp att trots den låga 
utvecklingsgraden för digitalisering finns optimism för framtiden. Det förekommer god kunskap kring 
utvecklingsbehovet samt möjligheterna med digitaliseringen inom byggsektorn. Flera av företagen 
estimerar att de ska ha kommit en bra bit på vägen inom 2–3 år. Att denna utveckling skulle leda till 
större ekonomisk vinst är dock mer påtagligt för de stora företagen och bostadsbolagen. 
(Industrifakta, 2017) 
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4. Teoretisk referensram 
 

4.1 Kostnadsstyrning och kostnadsbedömning 
Företag är levande i bemärkelsen att de influeras och påverkas av samhället. Detta medför stora 
osäkerheter om ekonomin inte kontrolleras samt att risker värderas, fördelas och prissätts. Ett 
projekt bedöms innan det beslutas om genomförande, en kostnadsbedömning verkställs. Den första 
kostnadsbedömningen utförs i tidigt skede under förstudien. Projekt som blivit för dyra har studerats 
i efterhand och resultatet har jämförts med ursprungskalkylen. Det har då konstaterats i Ottossons 
bok (2015) att följande punkter har betydelse för den ekonomiska hållbarheten: 

• Bortglömda poster vid kostnadskalkylering 
• Extra arbeten har tillkommit utan att budgeten för projektet har förstorats 
• Bristande planering/projektering/upphandling orsakar många ändrings-och tilläggsarbeten 

 
Begreppet kostnadsstyrning är ett förlopp som grundas i kostnadsbedömningar, ekonomiska 
prognoser, analyser och agerande. I inledningen av projekt finns det störst potential till influens och i 
samband med utvecklingen minskar sedan dessa möjligheter. Möjligheten till kostnadsstyrning för 
projekt illustreras nedan, figur 4.1; där den gröna linjen representerar den ekonomiska omsättningen 
och den streckade linjen är systemhandlingar. (Ottosson, 2015) 

 

 

Figur 4.1 Möjligheten att påverka projektkostnaden från projektets början till slut. Från Vad, när, hur 
och av vem av H. Ottosson, 2015. Copyright H. Ottosson och reproducerad med tillstånd. 
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Enligt Uno Nordstrand i boken Byggprocessen har den totala ytan för byggnaden störst betydelse 
gällande kostnadskalkyler i tidigt skede. Erfarenhetsmässiga påslag adderas för ytor som korridorer, 
trappor, personal-och installationsutrymmen med mera för att ta fram bruttoarean, BTA. Denna area 
är grundläggande för kostnadsbedömningar och innefattar all yta för varje plan som ligger innanför 
ytterväggarnas utsida. Vilken sorts byggnad samt antal våningar påverkar också totalkostnaden. 
Överslagskostnader för olika sorters byggnader som baseras på bruttoarean finns det kalkylprogram 
för. (Nordstrand, 2015) 

 

4.2 Kalkylprogram 
Wikells 
Använder sig av egenutvecklat program vid namn ”sektionsdata” och sammanställer kalkyler utifrån 
byggnadsverks approximativt kommer att kosta. I sektionsdata finns standardpriser inlagda för 
kvantiteter av produktionsresultats- och byggnadsdelskostnader. Priserna är baserade på olika 
utvalda materialleverantörer av Wikells. Sektionsdata finns i olika versioner, EL, VS, Luft, Industrirör, 
Nybyggnad (NYB) och Renovering, Ombyggnad samt Tillbyggnad (ROT). (Wikells, 2019) 

 

BidCon 

Består av kalkylark och register dessa omfattar information om olika byggdelar, produktionsresultat 

och resurser, se figur 4.2. Genom att välja ut och föra över valda registerposter till ett nettokalkylark 

byggs en kalkyl upp. Kalkylen nyttjar information från databaser med olika register över 

byggdelstyper, produktionsresultat och resurser som är kopplade till prislistor. Priserna baserade på 

rikstäckande leverantörers artiklar och nettopriser som en entreprenör förväntas erhålla. (Elecosoft, 

2019) (Bidcon, 2016) 

MAP Kalkyl 
Används för bland annat kostnadskalkylering och ekonomisk styrning. Utgångspunkten för MAP 
Kalkyl är ett byggdels-, produktionsresultat- och resurstänkande. Resurser bildar produktionsresultat, 
de i sin tur kan vara en del i en sammansatt byggdel så kallat recept som klassas i byggdelsrubriker 
som bildar en komplett byggdel, se figur 4.2. (ÅF-Infrastructure AB, 2010) 

Calc Frame 
Är ett Windowsbaserat-program som är anpassat för kalkylering i tidiga skeden och baserar sig på 
plattformen MAP Applications. Calc Frame är ett kalkylsystem för framtagande av kalkyler avsett i 
första hand för tidiga skeden, från idé fram till färdiga handlingar för byggprojekt. Där av valdes detta 
kalkylverktyg i detta examensarbete då endast kostnader från tidiga skeden bejakas. (ÅF-
Infrastructure AB, 2005) 
 
Genom olika rutiner och automatiska beräkningar genererar programmet förslag till användaren via 
antingen en bedömning uppbyggd av byggdelar eller utrymmes bedömning från byggdelsrecept. 
Förslagen tas fram med recept utifrån att byggnadsverk skapar utrymmen från åtgångstal av 
byggdelar, dessa byggdelar har åtgångstal som programmet skapar från produktionsresultat som 
kommer från spill, åtgångstal, kapacitet samt kostnad för resursen av produktionsresultatet, se figur 
4.2. Tillsammans med detta kan verktyget även skapa omkostnad genom bakomliggande matematik. 
(ÅF-Infrastructure AB, 2005) 
 
Verktyget kan dessutom basera sina kostnadsbedömningar utifrån tidigare skapade 
kostnadsbedömningar för att anpassa och skräddarsy bedömningen till berört projekt.  
Calc Frame togs först i bruk år 1999 och utvecklades av MAP Skandinaviska AB tillsammans med före 
detta Bygganalys AB nu en del av ÅF-Infrastructure AB. (ÅF-Infrastructure AB, 2005) 
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Figur 4.2 Visar vilka nivåer Calc Frame, MAP, BidCon samt Wikells klarar av att göra kalkyler från. 
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4.3 CoClass 
 

4.3.1 Vad är CoClass? 
CoClass, även kallad BSAB 2.0, är den nya generationen av BSAB 96 utvecklat av Svensk Byggtjänst 
sedan januari år 2015 (Svensk Byggtjänst, 2019). CoClass är ett branschgemensamt 
klassificeringssystem som omfattar all typ av byggd miljö. Systemet syftar till att förbättra 
informationshanteringen genom hela byggprocessens livscykel eftersom bristfällig kommunikation 
kostar mycket varje år inom samhällsbyggnad. Klassifikationssystemet är fullt kompatibelt med 
digital modellering vilket är en central förutsättning för implementering av BIM genom hela 
byggprocessen. (Svensk Byggtjänst, 2019) 
 

4.3.2 Bakgrund 
I två undersökningar från år 2007 och 2014 på begäran av Svensk Byggtjänst klargjordes det att 
bristande kommunikation höjer kostnader för byggproduktionen och förvaltningen med 60 miljarder 
kronor varje år. Med hjälp av ett branschgemensamt, effektivt och tillförlitligt språk skulle det kunna 
sparas mycket pengar både som enskilt företag och hela byggbranschen. Utifrån denna statistik som 
bakgrund beslutades det om att skapa ett nytt digitalt klassifikationssystem BSAB 2.0, dagens CoClass 
(Svensk Byggtjänst, 2014). 

 
Svensk Byggtjänst och BIM Alliance har skapat förutsättningarna för utvecklingen och framtagningen 
av CoClass. Flera aktörer står bakom initiativet för CoClass bland annat trafikverket, PEAB och 
Swedavia. 150 specialister uppdelat i omkring 15 grupper har arbetat med projektet. Flera 
branschaktörer har sponsrat projektet framförallt Svensk Byggtjänst. Dessutom har SBUF, stått för 
utvecklingsstöd. (Svensk Byggtjänst, 2017) 
 

4.3.3 Målgrupp 
Klassifikationssystemet kan nyttjas av alla aktörer inom ett byggprojekts livscykel i Sverige. Systemet 
är tillämpningsbart från fysisk planering till rivning och återvinning. I rapporten CoClass - nya 
generationen BSAB klassifikation och tillämpning publicerad av smart built environment år 2017 
skildras vinster vid tillämpning av CoClass för varje aktör (Smart Built Environment, 2016).  

 
I programskedet tillhandahåller CoClass BIM-anpassning, koppling till IFC, internationell anpassning 
med mera. Till produktionen finns då förhoppningsvis förutsättningar för enhetligt strukturerad 
information från alla aktörer, tydliga kravställningar och principer för identifikation, projektering med 
generiska objekt. Vid den sista etappen av projektet, förvaltningen, kan information mottas med 
reducerad risk för missuppfattningar och informationstapp. (Svensk Byggtjänst, 2016) 
 

4.3.4 Uppbyggnad 
CoClass har noga formats med flexibel och öppen struktur i syfte att framtidssäkra systemet och vara 
anpassningsbart efter olika organisationsstrukturer i alla byggprocessens skeden, enligt Svensk 
Byggtjänst. Systemet kan ses som en mängd legobitar, där varje bit har egen form av komplexitet. 
Därefter sätts bitar ihop från olika högar och skapar tillsammans en specifik kombination som 
beskriver mer om varje bit tillsammans än för sig. Då detta tankesätt appliceras till verkligheten 
innebär det att krav som är bestämda för t.ex. bostadsområdet ärvs ner till bostaden och därefter 
fortsatt ner i strukturen. Förslagsvis, vet en dörr att den är placerad i en yttervägg, i en bostad, i ett 
bostadsområde (Dahlberg, 2016). 
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CoClass delar in allt gällande byggnader och anläggningar för hela livscykeln i tre kategorier - fysiska 
objekt, egenskaper och aktiviteter. Dessa tre är grundklossar för implementering av strukturen vad 
gäller kommunikation genom projektets livscykel. I fysiska objekt finns tre olika indelningar: 
byggnadsverkskomplex (BX), byggnadsverk (BV) och utrymmen (UT). Detta illustreras som toppen av 
en pyramid som vidare fortsätter ner till byggdelar, produktionsresultat och resurser, se figur 4.3. 

Figur 4.3 CoClass pyramid som hierarkiskt visar på CoClass benämningen på vänstra sidan av 
pyramiden och översatt till svenska på höger sida. Tagen från Svensk Byggtjänst, 2019.  

 

CoClass beskriver BX samt BV enligt figur 4.4 och 4.5 nedan som är baserad på standarden ISO 

12006–2:2015. (Svensk Byggtjänst, 2016) 

 
Figur 4.4 Förklaring till byggnadsverkskomplex i CoClass. Från Svensk Byggtjänst, 2019. 
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 Figur 4.5 Förklaring till byggnadsverk i CoClass. Från Svensk Byggtjänst, 2019. 

 
Uno Nordstrand beskriver i boken Byggprocessen från år 2015 att termen byggnadsverk används som 
samlingsbegrepp för olika typer av byggnader och anläggningar. Följaktligen inkluderas bland annat 
broar, vägar, flygfält, vatten och avlopp samt alla hustyper inom detta begrepp. Samma indelning 
gäller för CoClass enligt figur 4.5 ovan. Det vill säga att den utvändiga markaren inräknad i 
kostnadsbedömningarna betraktas som ett byggnadsverk i CoClass. För att åstadkomma ett 
byggnadsverkskomplex behövs en samling av ett eller flera byggnadsverk. Den generiska byggnaden 
tillsammans med den utvändiga marken representerar därför två separata byggnadsverk och ses som 
ett byggnadsverkskomplex. 
 
En noga strukturerad modell som redogör för mer information än bara det fysiska utseendet kan 
användas som en AIM, en ”Asset Information Model”. I CoClass kan exempelvis relationer, 
energiförbrukning, materielinnehåll, miljöbelastning, underhållsbehov beskrivas. Detta möjliggör för 
långsiktigt stadig förvaltning. Då CoClass fortfarande är under utveckling finns det olika versioner av 
systemet som offentliggörs när nya funktioner har färdigställts.  
 
En central del vid hantering av byggdelar är identifikation. Alla fysiska objekt identifieras med 
aspekter som beskriver ID i form av funktion, produkt, placering, typ och annan aspekt (se tabell 4.1). 
Dessa används i kombination eller separata. Varje aspekt bestäms med ett prefix, följt av bokstäver 
som redogör för klassens CoClass-kod och till sist eventuellt siffror som beskriver typ eller 
löpnummer beroende på vilken aspekt som avses. 
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Tabell 4.1 Beskrivning av ID-typer och dess prefix i CoClass. Från Svensk Byggtjänst copyright, 2019. 
Reproducerad med tillstånd 

ID Beskrivning Prefix 

Funktions-ID Vad byggdelen är ämnad att göra = 

Produkt-ID För vilken funktion hos byggdel åstadkoms, tillsammans med 
produkt/produkter 

- 

Placerings-
ID 

Planerad eller befintlig placering av byggobjekt + 

Typ-ID Typ av byggdel inom samma klass % 

Annan 
aspekt 

Övrigt # 

 

En målsättning med processen för framtagningen av CoClass har varit att så mycket som möjligt, på 
passande sätt koordinera systemet med omvärlden. Genom att kombinera CoClass med andra 
digitala verktyg, utvidgas användningsområdet. Digitala verktyg som exempelvis kan kombineras med 
CoClass är: IFC och BIP-koder (Svensk Byggtjänst, 2016). Med stöd i SMART BUILT Environments 
slutrapport om projekt BSAB 2.0, stödjer CoClass även BIM enligt följande sätt: 

• Digitala informationsmodeller är lättare att bygga då det finns ett standardiserat 
klassifikationssystem. 

• Egenskaper och objekt är sammankopplade. 
• Kan användas med IFC, internationell standard för digital överföring 
• Vid gradvis kravställning förs information över digitalt genom alla skeden i byggprocessen, 

från koncept till förvaltning, se figur 4.6. 
(Smart Built Environment, 2016)  

 

 
Figur 4.6 Visar hur grupperingarna i CoClass fördelar sig över byggprocessens livscykel. Från Svensk 
Byggtjänst copyright, 2019. 
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4.4 BIM 
 

4.4.1 Vad är BIM? 
Enligt BIM Alliance står akronymen BIM för två innebörder. Digitala modeller som konstrueras kallas 

“Byggnadsinformationsmodell” och arbetsmetodiken som syftar till att skapa modeller benämns 

“Byggnadsinformationsmodellering”. Konceptet handlar om att konstruera och nyttja exakta digitala 

modeller av byggnadsverk, såväl byggnader som infrastruktur i samhällsbyggandet. (BIM Alliance, 

2017)  

 

I boken BIM-digitalisering av byggnadsinformation (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2017) 

beskrivs en tredje innebörd av prefixet BIM; ”Building Information Management”. Denna innebörd 

beträffar istället hantering, lagring, uppdatering och kommunikation kring BIM-data (SKL, 2017). På 

Teklas hemsida finns det en definition citerad från The Handbook of BIM (Eastman, Teicholz, Sacks & 

Liston, 2011) som slutar med denna mening: ”När dessa datorgenererade modeller är klara 

innehåller de exakt geometri och information som behövs för att stödja konstruktions-, tillverknings- 

och inköpsaktiviteter genom vilka byggnaden realiseras.” (Tekla, 2016) 

 

Citatet handlar om hur BIM inte bara rör digital modellering det måste samtidigt gå att ta ut 

information från den digitala modellen som är betydande för förverkligandet av byggnadsverket och 

först då uppfyller det konceptet BIM. Begreppet rör även informationshanteringen, det vill säga 

kommunikationen mellan olika aktörer. Boken BIM-digitalisering av byggnadsinformation (SKL, 2017) 

beskriver vidare vikten av ett enhetligt arkivformat och fördelarna det medför. Istället för att hantera 

ett flertal olika 2D-ritningar enligt den traditionella arbetsmetodiken används en enda digital modell 

där alla nödvändiga ritningar och vyer hämtas ifrån. 
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4.4.2 Mognadsgrad 
BIM-flödet handlar om att ta modeller och grafik till produktion. Denna del av processen kan 
illustreras som en trappa av ökad kvalitetsstandard, se figur 4.7. 
 

 

Figur 4.7 Mognadsgrad för BIM och dess utveckling (Svenska Bostäder, 2019). 
 

Level 0 
I BIM-trappan motsvarar första steget, nivå noll, pappersritningar som visas i figur 4.7 ovan. Endast 
enkelt digitalt system för informationsutbyte förekommer i form av exempelvis e-post. 
(SKL, 2017) 
 
Level 1 
Vidare i trappan till steg två, nivå ett, finns både 2D-ritningar och grundläggande 3D-struktur i 
konceptuellt syfte. Förenklad form av objektbaserade CAD-miljöer finns till i juridiskt syfte. En 
begränsad mängd data kopplas till CAD-objekt som sedan kan tillämpas i BIM-processer. Ritningar 
och dokument ska samlas elektroniskt samt ett passande system för informationshierarki bör finnas. 
(National Building Specification [NBS], 2018) (SKL, 2017) 
 
Level 2 
Steg tre, motsvarande nivå två, kräver att det ska finnas en process för informationsutbyte i form av 
export samt import av olika slag till exempelvis IFC. I detta steg arbetar alla aktörer med digitala 
modeller, dock inte nödvändigtvis i samma modell. Nivån kännetecknas utifrån funktionens förmåga 
att samspela med varandra. (NBS, 2018) (SKL, 2017) 
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Level 3 
Detta är det tredje och sista steget. Metodiken innefattar en maximalt integrerad 
informationsprocess där handlingar och mängdavtagningar erhålls ur en och samma modell genom 
hela arbetsprocessen. Detsamma gäller för återkoppling mellan aktörerna, där alla aktörer i 
branschen arbetar på ett samordnat sätt utifrån dessa digitala projektgemensamma handlingar. 
Detta steg belyser projektets livslängd ur ett livscykelperspektiv från första idé fram till och med 
förvaltning. (SKL, 2017) 
 

4.4.3 Dimensioner 
Desto mer information en BIM-modell innehåller, desto mer potential finns det till att förstå och 
kontrollera den slutliga produkten. Detta kan beskrivas med de olika nivåer, BIM-dimensioner. 
Dimensionerna handlar om det specifika sättet en sorts data är kopplad till BIM-modellen. Det finns 
3D, 4D, 5D och 6D-BIM. (NBS, 2018) 
 
3D - Den delade informationsmodellen 
Detta är den mest bekanta nivån av BIM och berör processen att generera både grafisk och icke 
grafisk information samt att sedan dela denna information på digitalt vis. Informationsnivån stiger i 
samband med tiden (NBS, 2018). 
 
4D - Tidsaspekten 
Denna dimension adderar extra information till 3D-BIM, tiden. Med tid kan det tas fram korrekt 
programinformation och gestaltning i syfte att visa hur projektet utvecklas över tid för olika etapper. 
Denna aspekt möjliggör för större påverkan av den totala tiden för projektet (NBS, 2018). 
 
5D - Kostnad 
Fördelen med kostnad kopplat till en 3D-modell gör det lätt att visuellt se kostnader i modellen, 
notifikationer ges när ändringar sker samt att det sker automatisk beräkning av komponenter och 
system. En informationsmodell som hanterar kostnader fungerar som ett levande kostnadsplan och 
kan bli ifrågasatt vid vilken tidpunkt i projektet som helst då rapporter för kostnaden uppdateras 
frekvent (NBS, 2018). 
 
6D - Livscykelperspektiv 
6D-BIM som skildrar livscykelperspektivet, refereras ibland som integrerad BIM, iBIM. Denna 
dimension genererar information om fastighetsförvaltning. Sådan fakta skulle exempelvis vara 
tillverkare av en komponent, installationsdatum, krav på underhåll, energiprestanda med mera. Med 
denna vetskap skapas förutsättningar för fastighetsförvaltare att planera underhåll i god tid samt 
medför okomplicerad åtkomst till informationen jämfört med att gräva i en pappershög (NBS, 2018). 
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4.4.4 Revit 
Revit är en plattform för design och dokumentation. Mjukvaran är främst riktad till arkitekter, 
ingenjörer och designers samt är endast tillgänglig för windows. Revit stödjer bland annat IFC och 
DWG-format (CadCraft, 2019). Programmets funktioner är anpassade för användning av BIM vad 
gäller ritningar, design och listor i Revit (schedules). Kvantiteter, omfattning samt stadiet i arbetet är 
några exempel på projektspecifika egenskaper som levereras med BIM (Autodesk, 2019). 

Under tiden en modell projekteras i Revit samlas information automatiskt i programmet om 
modellen. Informationen samordnas och delas in i olika typer av representationer. Varje 2D och 3D 
vy samt listor i Revit är en enskild redovisning av modellen. Ändringar varsomhelst i modellen som 
modellvy, ritningsblad, sektioner, planer eller listor, koordineras automatiskt med hjälp av Revits 
kallade parametriska växlingsmotor (Autodesk, 2019). 

 

4.4.5 IFC 
IFC står för Industry Foundation Classes (ISO 16739–1) och är en global standard till för att utbyta och 
beskriva data mellan olika programvaror. Det är ett öppet och neutralt format som agerar objektivt 
oavsett leverantör. IFC tillhandahåller riktlinjer för utbytande av information mellan olika 
applikationer. Även om geometrin är exempel på sådan information, tar det inte stopp här. Formatet 
möjliggör kopplingen mellan alfanumerisk information och byggnadskomponenter. Exempel på detta 
skulle vara egenskaper, kvantitet och klassifikation som är kopplat till ett fönster eller en dörr samt 
upprätthåller denna förbindelse. (NBS, 2018). 
 
Bakgrunden till IFC-formatet kan spåras tillbaka till år 1994. En grupp ihopsatt av Autodesk 
undersökte hur olika system kan kommunicera med varandra, så kallat interoperabilitet. Autodesks 
grupp, Industry Alliance for Interoperability, blev senare år 1997 till International Alliance for 
Interoperability som idag [2019] är känd vid namn BuildingSMART. IFC var i grunden en framställning 
av Industry Alliance for Interoperability (NBS, 2018). 
 
2013 kom den senaste och nuvarande versionen av IFC, kallad IFC 4. Verktyget utvecklas hela tiden 
och nästa version, IFC 5, är påväg med ytterligare bestämmelser för bland annat infrastruktur 
domänen. IFC är ett redskap att använda i kombination med BIM. Marknaden är i stort behov av ett 
stadigt verktyg som kan hantera utbytande av den växande mängden digitala data mellan olika 
mjukvaror och oavsett vilken BIM-plattform som används. Möjliggörs detta, först är det realiserbart 
att nyttja BIM,s fulla potential (NBS, 2018). 
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4.5 LOD 
LOD står både för Level of Detail och Level Of Development. Level of Detail beaktar endast 
detaljeringsgraden av de digitala modell elementen. Detta leder till att det modellerade elementet 
kan ge missledande information hos tillhandahållaren av den digitala modellen. Vad skaparen av 
modell elementet haft som intention vara pålitlig inte informerats till mottagaren av modellen, citat 
från BIMforum: “Since some of the information in the model is unreliable, you may not rely on any of 
it.” (BIMforum, 2017) 
 
Medan Level Of Development tar hänsyn till hur väl skaparen bearbetat och tänkt igenom det som 
modellerats samt i vilken utsträckning geometriskt eller information kopplad till modellen processats. 
Detta skapar i sin tur tillit till den information som elementet kommunicerar och inte bara 
detaljeringsgraden på elementet, citat från BIMforum: “Since some of the information in the model is 
unreliable, you may only rely on it for what I specifically say you can.” (BIMforum, 2017) 

 

Definitioner för nivåer av Level Of Development: 

 
LOD 100  
Byggdelen kan vara grafiskt representerad i modellen med en symbol eller annan generisk 
representation, men uppfyller inte kraven för LOD 200. Relaterad information om byggdelen (ex. 
kostnad per kvadratmeter och kylningskapacitet) kan beräknas med hjälp av modellerade byggdelar. 
 
LOD 200  
Byggdelen är grafiskt representerad i modellen som ett generiskt system, objekt, eller konstruktion 
med ungefärlig mängd, storlek, form, position, och orientering. Byggdelen kan även innehålla icke-
grafisk information. 
 
LOD 300  
Byggdelen är grafiskt representerad i modellen som ett specifikt system, objekt, eller konstruktion 
med exakt mängd, storlek, form, position, och orientering. Byggdelen kan även innehålla icke-grafisk 
information. 
 
LOD 350 
Byggdelen är grafiskt representerad i modellen som ett specifikt system, objekt, eller konstruktion 
med exakt mängd, storlek, form, position, orientering, och gränssnitt mot andra byggdelar. 
Byggdelen kan även innehålla icke-grafisk information. 
 
LOD 400  
Byggdelen är grafiskt representerad i modellen som ett specifikt system, objekt, eller konstruktion 
med exakt mängd, storlek, form, position, och orientering, även med information angående detaljer, 
tillverkning, montage, och installation. Byggdelen kan även innehålla icke-grafisk information. 
 
LOD 500  
Byggdelen är en representation av den inmätta byggdelen på byggplatsen angående storlek, form, 
position, mängd, och orientering. Byggdelen kan även innehålla icke-grafisk information. 
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5. Genomförandet 
 

5.1 Litteraturstudier 
Projektet initierades med faktainsamling som inkluderade gamla examensarbeten, böcker och 
digitala vetenskapliga artiklar. Utifrån denna information har litteraturstudier utförts i syfte att 
bekantas med problemställningen och erhålla fördjupade kunskaper inom fundamentala fakta för 
projektets utförande. Viktiga begrepp har utretts såsom BIM, CoClass, LOD, kostnadsbedömningar 
och kostnadsstyrning, IFC-format, Revit. 
 
Arbetet med litteraturstudien har utförts i form av symbios med intervjuer. Anledningen till detta var 
för att ny information att bidra med till arbetet uppkom under intervjuer. Dessutom ökade 
förståelsen för vissa verktygs tillämpning och hur dessa hänger ihop vid diskussion med 
specialiserade och erfarna personer i branschen. 
 

5.2 Seminarier 
Seminarierna som besöktes spelades in ifall information skulle vara intressant i rapporten, dock rörde 
de knappt tidiga skeden och blev därför inte lika relevant längre. Däremot blev dessa bra möjligheter 
till att ta kontakt med personer i branschen. Seminarierna i samband med intervjuer, 
litteraturstudien och observationer skapade goda förutsättningar för författarnas förståelse kring 
dagens [2019] arbete inom digitaliseringen. 
 

5.3 Intervjuer 
Marcus Karlsson är anställd Byggekonom på ÅF. Karlsson valdes först att intervjuas då det var 
planerat att eventuellt utgå från projekt Celsius i undersökningen där han var med och utförde 
kostnadsbedömningar. Senare bestämdes det att ett eget simulerat projekt var bättre lämpat och 
Karlsson intervju blev istället en källa för arbetet kring kostnadsbedömningar idag [2019]. Marcus 
Karlsson var det första intervjuobjektet och besvarade frågor där svaren antecknades. 
 
Den andra intervjun var med Väino Tarandi. Vid mingel under BIM Alliances seminarier kom Väino 
Tarandis namn på tal ett antal gånger och därför undersöktes hans kompetens för att sedan besluta 
om att boka möte med honom. Väino är konstruktör i grunden, arbetar som professor för 
Samhällsbyggnad på KTH samt har varit inblandad i projekt rörande BIM, till exempel EU projektet 
Inpro. Frågorna till Tarandi var öppna för att inte styra intervjun. Väino visade och förklarade på sin 
dator om projekt Inpro som han deltog under åren 2006–2010. Samtalet röstinspelades för att 
senare renskrivas. 
 
Nummer tre på listan var Klas Eckerberg att intervjua. CoClass är en av grundstenarna i arbetet och 
därför kontaktades Klas Eckerberg för intervju. Eckerberg är systemansvarig och grundare av CoClass, 
han intervjuades i syfte att få en tydligare bild kring bakgrund, tillämpning samt funktionen med 
klassifikationssystemet CoClass. Det fanns inte möjlighet att träffas och resulterade i ett Skypemöte 
istället. Under intervjun visade Eckerberg, genom skärmdelning, tankekartor och strukturer för att 
förklara CoClass uppbyggnad. Även denna intervju röstinspelades. 
 
Den sista intervjun var med Per Andersson. Han har arbetat länge som rådgivande byggekonom i 
tidiga skeden på ÅF och har erfarenhet av fler olika projekt rörande detta område i branschen. Bland 
annat var han inblandad i projekt Albano från 2010 som använde BIM-modell i arbetet. Intervjun 
utfördes med frågor kring digitalisering av kostnadsbedömningar i tidigt skede och med fokus på 
projekt Albano. 
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De inspelade intervjuerna var över en timme långa vardera och därmed sades mycket under denna 
tid. Många frågor och svar behövde sorteras ut vid renskrivning för att ta ut de mest relevanta 
materialet. 

 

5.4 Observationer 
Observationsmöte “Workshop kalkylsystem” den 11 april 2019: 

Mycket av informationen och vad som diskuterades under mötet är sekretessbelagt. I stora drag gick 
ÅF-Infrastructure AB genom kostnadsbedömningsverktyget, Calc Frame, med medarbetare inom ÅF 
Digital Solutions AB. ÅF-Infrastructure AB förklarade hur databasen tillhandahåller de beräkningar i 
framtagandet av de recept som skapas för att forma kostnadsbedömningarna med hjälp av 
verktyget.  
 
Frågor kring bland annat möjligheter hur utvecklingen av dagens kostnadsbedömningsverktyg 
diskuterades mellan parterna. Frågan om hur ett uppdaterat kostnadsbedömningsverktyg skulle 
kunna vara kompatibelt med digitala modeller diskuterades även med ÅF Digital Solutions AB som 
svarade på eventuella lösningar. 
 
Syftet med observationen var att få förståelse kring utvecklingen av det befintliga 
kostnadsbedömningsverktyget Calc Frame.  
 
Närvarade:  

ÅF-Infrastructure AB:  ÅF Digital Solutions AB: 
Sabrina Kammeier, Market Area Manager  Jan-Olof Eriksson, Section Manager 
Tobias Hoel, Section Manager  Patric Lindström, Team/group Manager 
Mattias Hallberg, projektledare  Camilla Johansson, Consultant 
Daniel Palmo, Konsult  

 
Observationsmöte “Modellbaserade kalkyler” den 8 maj 2019: 

Under detta möte representerade Rogier Jongeling företaget Plan B Services AB som tillhandahåller 
projektledningstjänster inom digitalisering av arbetsprocesser i byggbranschen. Tobias Hoel 
företrädde ÅF-Infrastructure AB som sektionschef för “Byggekonomi - Rådgivning tidiga skeden”, som 
levererar kostnadsbedömningar inom tidiga skeden. Under mötet presenterade Rogier 
arbetsmetoder med CoClass och Level Of Development samt hur de har tillämpat 
informationsstrukturen i projekt Albano inom senare skeden för projektledning. Kombinationen av 
CoClass och LOD med intentionen att möjligen skapa kostnadsbedömningar av kommande projekt i 
tidiga skeden diskuterades även mellan parterna. Tobias Hoel bemötte detta med att sektionen idag 
[2019] inte arbetar med tillämpning av arbetsmetoden men att de undersöker möjligheter för detta. 
Tobias Hoel poängterar att sektionen är öppen för förslag av samarbete och möjligheter för att 
leverera kostnadsbedömningar med arbetsmetodiken.  
 
Närvarande: 

ÅF-Infrastructure AB:  Plan B Services AB: 
Tobias Hoel   Rogier Jongeling 
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5.5 Kostnadsbedömningar 
Detta metodval initierades med modellering i Revit med syftet att gestalta och förbinda rätt 
information till modellen i rätt stadie, samt beaktande av möjligheter för IFC kompatibilitet. Följande 
steg beskriver kortfattat genomförandet i samverkan med figur 5.1. Där punkt 8 och 11 står för det 
erhållna resultatet:  

1. Skapa projekt i Revit 2018. 
2. Skapa “Shared parametrars” och “Project parameters” BTA:Area, CoClass:Text samt LOD:Text 

som nyttjades av samtliga projekt.  
3. Fashantering genom att skapa “Phases” för idéstadiet, förstudiestadiet samt 

programhandlingsstadiet. 
4. Modellera generiska objekt som underlag för korrekt stadie. 
5. Namnge de modellerade elementen med CoClass. 
6. Bestämma nivå av LOD som kopplas till stadiet och CoClass benämningen. 
7. Skapa schedules för area, volymer samt utrymmen kopplat till de modellerade elementen. 
8. Skapa export av metadata från schedules för att ta fram alfanumerisk information (BIM 

Alliance, 2017). 
9. Insättning av metadata i Calc Frame. 
10. Genomförande av kostnadsbedömningar, endast direkta kostnader. 
11. Ta fram nyckeltal för respektive modell och stadie. 
 

 
Figur 5.1 Beskriver tillvägagångssättet för att ta fram kostnadsbedömning från Revit till genomförd 
kostnadsbedömning från Calc Frame. 
 

5.5.1 Idéstadiet 
En fiktiv tomt skapades och namngavs efter CoClass benämning på byggbart utrymme. I detta fall 
benämns fastigheten som “Flerbostadsområde” <AAB> samt utrymmet GDD “Outnyttjad tomtmark” 
enligt CoClass. Sedan bestämdes LOD nivå med beaktande i arbetet kring utformning av detaljplan 
(Bilaga A, figur 1). En schedule skapades med “Fields” informationen CoClass, LOD samt Surface Area 
för att alstra en “UMA” rapport (Bilaga A, figur 2) som nyttjades för inmatning till samtliga 
kostnadsbedömningar i genomförande delen av arbetet, (Bilaga A, figur 3). 

Därefter modellerades en generisk symbol i stadiet som representerade det kommande 
byggnadsverk för simulerat projektet med hänsyn till de avgränsningar som gjorts (Bilaga A, figur 4). 
Denna generiska symbol namngavs efter LOD nivå och CoClass hierarki samt inmatning för ytorna 
8000 kvadratmeter BTA, 10 000 kvadratmeter BTA samt 12 000 kvadratmeter BTA för respektive 
simulerat projekt. Från dessa respektive schedule med informationen type, LOD, CoClass samt BTA 
(Bilaga A, tabell 1) skapades rapporter för export samt inmatning av parametern BTA i Calc Frame 
och anpassning i programmet av CoClass benämning (Bilaga A, figur 5).  

Revit CoClass LOD Metadata
Calc

Frame
Kostnad
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5.5.2 Förstudiestadiet 
I detta stadie beaktades olika geometrier med utgångspunkt i gemensam bruttoarea. Detta 
medföljde att ett av de tidigare projekten i idéstadiet valdes för fortsatt projektering. Fasen 
“Förstudiestadiet” skapades i projektet ”Flerbostadshus 10000 BTA” för att sedan kopiera Revit filen 
som stod till grund för tre nya projekt för det nya stadiet, förstudiestadiet, i Revit 2018. Ett lamellhus 
projekterades (Bilaga B,  figur 1), ett gathus med en innergård (Bilaga B,  figur 2) samt ett punkthus 
(Bilaga B,  figur 3) i det skapade fasen “Förstudiestadiet”. Dessa tre byggnadstyper projekterades 
med att eftersträva samma BTA och våningshöjder. Geometrierna modellerades med generiska 
objekt och utrymmen tilldelades på varje våningsplans. Dessa namngavs efter CoClass samt 
tilldelades LOD nivå efter stadie och CoClass benämning.  
På samma sätt som i tidigare stadie skapades schedules för “Floor” och “Wall” med information type, 
CoClass, LOD och Area (Bilaga B, tabell 1). Schedules skapades även för de generiska utrymmen där 
informationen Level, CoClass, LOD och Volume genererades. (Bilaga B, tabell 2). Från modellerna 
skapades rapporter återigen för att ta ut metadata genererat från varje projekt i Revit 2018 för att 
sedan överföras till Calc Frame (Bilaga B, figur 4) för att se om informationen kunde generera 
kostnadsbedömningar. 
 

5.5.3 Programhandlingsstadiet 
För projektering av lägenheter utgicks detta från en av de tidigare projekterade modellerna i 
förstudiestadiet, Lamellhuset. Det skapades en ny “Phase” för programhandlingsstadiet och i detta 
stadie projekterades först de små lägenheter (Statistiska Cemtralbyrån [SCB], 2016) med generiska 
lägenhetsavskiljande väggelement samt för att göra BOA och antalet lägenheter i ett 
flerbostadsprojekt realistisk (Nordstrand, 2015) projekterades utöver lägenheter även korridorer, 
trapphus samt ett plan avsett för övrig tänkbar yta i ett flerbostadsbyggnadsverk (Bilaga C, figur 1). 
Dessa övriga ytor namngavs inte med informationsstrukturen CoClass eller LOD nivå och användes 
således inte för exportering eller nyttjande i Calc Frame. Endast de utrymmena vid benämning “Lgh” 
avsett för lägenheter gavs information i CoClass samt LOD.  
 
I de rapporter som exporterades från projekten i Revit 2018 användes schedules “Rooms” med 
informationen Name, CoClass, LOD och Area. Efter att de små lägenheterna hade projekterats 
skapades en kopia för att projektera de stora lägenheterna (Bilaga C, figur 2) (SCB, 2016). Detta 
gjordes för att kunna sortera och framställa antal och storlek enhetligt för respektive lägenhets 
projekt (Bilaga C, tabell 1). Från de rapporter som framställde antal lägenheter och storlekar 
användes även samma metadata i form av alfanumerisk information från den kostnadsbedömning 
som hade gjorts för projektet Lamellhus i förstudiestadiet (Bilaga C, figur 3).  
 
Sedan skapas utrymmeskalkyl för respektive projekt i Calc Frame (Bilaga C, figur 4). Detta innebar att 
den metadata som genererades från de schedules i respektive projekt kunde appliceras med hänsyn 
till antal av utrymmen, exempelvis “lgh 2 R o K” (Bilaga C, figur 5). Calc Frame bygger sedan upp 
recept utifrån den tillförda geometriska data (Bilaga C, figur 6) därefter korrigeras denna metadata i 
Calc Frame (Bilaga C, figur 7).  
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5.6 Utmaningar 
Under arbetets gång har projektets ställts inför ett antal problem som på bästa förmåga har lösts i 
samarbete med handledaren på ÅF, Tobias Hoel, och akademiska handledaren, Marko Granroth. 
 
I början av projektet lades fokus på att besvara syftet med användning av ett befintligt projekt. 
Planen var att jämföra den traditionella metodiken med 2D ritningar och klassifikationssystemet 
BSAB 96 i förhållande till 3D modellering i samband med BIM och CoClass. Flera projekt beaktades till 
exempel Vasakronans Celsius då en anställd Byggekonom på ÅF var delaktig i detta. Det visade sig 
dock att det inte fanns underlag att jämföra med så pass tidigt i projektet. På så sätt beslutades det 
om att simulera ett eget flerbostadshus i Revit istället. 
 
Rörande CoClass dök det upp olika problematiker. Bland annat erbjöds en premiumlicens av Klas 
Eckerberg för att lättare förstå uppbyggnaden av systemet, han återkopplade aldrig om detta. Då 
undersökningen endast rör sig i det tidiga skedet räckte basversionen ändå med mindre djupgående 
benämningar. Dessutom erhölls tillräcklig information för förståelsen av användningen från intervjun 
med Klas Eckerberg. 
 
Det bör även belysas att CoClass inte är helt färdigställt än. Det arbetas just nu med mallar för 
utrymmesbestämmelser beräknat till omkring år 2020 (enligt Klas Eckerberg). Denna aspekt är 
inkluderad i ÅF,s Calc Frame och påverkar därför inte examensarbetet. För övrigt utgavs en ny bok 
inom tillämpning av informationsstrukturen i slutet av detta projekt som kunde ha varit av intresse 
för ytterligare förståelse. 
 
Vid simulering av Revit projektet bör det uppmärksammas att det inte är fullständigt realistiskt 
utformat efter krav som finns idag [2019]. Med hänsyn till den avsatta tiden för arbetet var det inte 
möjligt att forska ytterligare om detta, därför gestaltades modellerna på fri hand. 
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6. Resultat 
 

6.1 Kvalitativt 
 

6.1.1 Intervjuer 
De fyra intervjuer som har genomförts fick alla intervjuobjekt olika frågor ställda. Det betraktas som 
att validiteten för svaren är låga ensamstående. Den kvantitativa metoden stöttar upp intervjuerna 
och detsamma omvänt. De alstrade resultaten höjer trovärdigheten för varandra oavsett om det är i 
ord, i tabell eller figur. 
 
Den intervjun med mest substans blev med Klas Eckerberg. Under diskussionen förtydligades det 
bland annat användningen av systemet då Eckerberg vägledde via skärmdelning i en tankekarta hur 
allt fungerar. Vidare togs det även upp bland annat problematik som har uppstått i utvecklandet, 
koppling till LOD och hur andra digitala verktyg konkurrerar eller samarbetar med 
klassifikationssystemet. Mer detaljerad information kring frågorna för alla intervjuobjekt redovisas i 
bilagorna 48–51. Frågorna och svaren som presenteras i bilagorna har sorterats, det vill säga frågor 
och svar har tagits bort för att endast presentera det som författarna anser vara relevant för arbetets 
utfall.  
 

6.2 Kvantitativt 
 

6.2.1 Idéstadiet 
I tabell 6.1 redovisas resultatet för simulerade projektet ”Flerbostadshus 8000 BTA”. Tabellen nedan 
klargör resultatet för CoClass-benämningar LOD nivåer samt om kostnadsbedömning kunde 
verkställas med grund från metadata enligt Bilaga A, figur 6 – 11. 

Tabell 6.1 Visar CoClass benämningen där +UT:J står för ”Utrymme Area och volym för byggnad”, 
LOD status på projektet “Flerbostadshus 8000 BTA” samt om Kostnadsbedömning kunde utföras

  
 
Nedan i figur 6.1 redovisas de direkta kostnader som framställdes av Calc Frame för respektive 
projekt ”Flerbostadshus 8000 BTA”, ”Flerbostadshus 10000 BTA” och ”Flerbostadshus 12000 BTA” 
enligt Bilaga A, figur 12 – 14. Diagrammet visar kostnadsförhållandet mellan de tre olika bruttoareor. 
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Figur 6.1 Redovisar sammanställning av direkta kostnader i hela kronor för respektive projekt. 
 

6.2.2 Förstudiestadiet 
Tabell 6.2 visar de olika CoClass benämningarna för respektive där “UT” betyder utrymmen, “JB” är 
en generell typ av Bruttoarea, “JAA” är benämnt som Byggnadsarea (BYA), “JJA” är benämnt 
Bruttovolym (BTV) samt “B” som är ett funktionellt system för väggsystem. Alla dessa benämndes 
med hänvisning till kapitel 4.5 i denna rapport. Bilagorna som står bakom tabellerna 6.2 och 6.3 är 
sammanställda enligt Bilaga B, figur 5 – 13. 
 
Tabell 6.2 Visar på CoClass benämningen, LOD status på respektive geometrisk parameter

  
 
Tabell 6.3 nedan sammanställer samtliga areor och ytor för respektive simulerat projekt i aktuellt 
stadie. De projekten är “Lamellhus 10032 BTA”, “Gathus 10044 BTA” samt “Punkthus 9951 BTA”. 
Detta för att påvisa hur parametrarna skiljer sig i förhållande till de tre olika byggnadstyperna. 

Tabell 6.3 Sammanställning av ytor och volymer för respektive projekt, enheter redovisas i individuell cell 
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I figur 6.2 nedan redogörs de direkta kostnader från respektive projekt. Dessa kostnader baseras enligt 
Bilaga B, figur 14 – 16. 
 

 
Figur 6.2 Redovisar sammanställning av direkta kostnader i hela kronor för respektive projekt. 
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6.2.3 Programhandlingsstadiet 
Tabell 6.4 är en sammanställning av CoClass benämningen på de utrymmen som projekterades fram 
enligt Bilaga C, figur 8 och 9. Benämningen “JHG” är den yta som CoClass har bestämt för utrymmet 
“Lägenhet”. Det redovisas även de totala antalet lägenheter för respektive projekt samt 
sammanställning av Boarea (BOA). 
 
Tabell 6.4 Tabellen visar på CoClass benämningen, LOD status, samt output från Revit rapport med 
antal samt den totala Boarean för lägenheter i respektive simulerat projekt

 
 

Figuren 6.3 är den sista i detta kapitel enligt Bilaga C, figur 10 och 11. Denna figur visar på de 
sammanställda direkta kostnaderna för projekten “Små lägenheter” samt “Stora lägenheter”. Direkta 
kostnaderna innefattar till exempel material- eller inköpskostnader, fraktkostnader samt 
lönekostnader som är direkt bundna till produktionen. Diagrammet nedan redovisar 
byggnationskostnader, separat utvändig mark kostnad och även dessa kostnader som en total 
summa. 

 

Figur 6.3 Diagrammet redovisar sammanställning av direkta kostnader i hela kronor för respektive 
projekt. 
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7. Analys 
 

7.1 Idéstadiet 
Tre simuleringar utfördes i Calc Frame för Idéstadiet, dessa berörde de tre olika storlekarna av 
bruttoarea: 8 000, 10 000 och 12 000 m2. Ytan 8 000 BTA började att kombineras med 
byggnadsverkskomplex (BX) <AA> “Bostadsområde” i CoClass. Då det snabbt uppdagades att Calc 
Frame inte har recept för områdeskalkyler, uteslöts denna kombination (se bilaga 21). Endast 
specifikt byggnadsverk var möjligt att finna gemensam nämnare till och kostnadsbedömning kunde 
utföras för den tredje och sista nivån i hierarkin av byggnadsverk i klassifikationssystemet. Vidare 
analyserades om utrymme skulle kunna kopplas till detta stadie i form av area och volym. Nivån är 
benämnd “J” i CoClass Area och volym för byggnad. Eftersom utrymmesbestämmelser inte är 
specificerade för stadiet, kan inte heller nästkommande nivåer för denna benämning vidare 
appliceras. LOD 100 definieras som en generisk symbol och då modell elementet varken har form 
eller storlek, kan inte högre än denna nivå appliceras. 

Vid jämförelse av de olika ytornas totalkostnaderna visades att kostnaden ökar i samband med 
förstorad BTA yta, se figur 6.1. Vidare analyserat, divideras totalkostnaden med aktuell yta för att ta 
fram [kr/m2 BTA]. Vid ökning av total BTA yta resulterade i minskad kostnad per kvadratmeter, se 
figur 7.1. 
 

 

Figur 7.1 Visar skillnad i kronor per kvadratmeter BTA mellan valet av 8 000 BTA, 10 000 BTA och     
12 000 BTA, skillnaden är ca 7 procent mellan högsta och lägsta värdet. 
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7.2 Förstudiestadiet 
I detta stadie studerades geometrin för flerbostadshustyperna: lamellhus, punkthus och gathus. 
Detta skulle beaktas utifrån avgränsningen i form av ytterväggsarea ovan mark (YOM) med 
gemensam BTA från valet i föregående stadie. Detta modellerades först för att därefter namnges i 
CoClass. Benämningen fortsätter på kombinationen från föregående stadiet där specifikt 
byggnadsverk valdes. I och med att detta stadie inte är utrymmesspecifik, beaktades endast 
benämningar för utrymmesareor och byggdelar av funktionell karaktär. Angående LOD, bestämdes 
nivå 200 eftersom det är ingen symbol längre utan ett generiskt system, se tabell 7.1. 
 
Tabell 7.1 Sorterad och sammanställd metadata från rapporter i respektive Revit projekt 

  
 
Benämning av YOM i CoClass var inte möjligt på grund av att en exakt motsvarande kombination inte 
finns, där av gulmarkerad cell i tabell 7.1. Alternativet blev att namnge elementet som funktionellt 
system till väggsystem “B”. Det noterades bland annat BTA, byggnadsarea (BYA) och bruttovolym 
(BTV) var de enda benämningar som kunde nyttjas i detta skede. 
 
Efter insättning av denna data analyserades resultatet som visade att YOM inte var den mest 
styrande av dessa. Vi jämförelse av de olika flerbostadshusen visades det att byggnadsarea för 
punkthus och gathus skiljdes mest mellan varandra och YOM för samma byggnadsverk skiljdes minst, 
se tabell 7.2. 

 
Tabell 7.2 Skillnaden mellan två byggnadstyper presenterat i procent med en decimal, uppdelat i 
geometriska parametrar 

 
 
På samma sätt som tidigare stadie, analyserades nu i förstudiestadiet kronor per BTA som räknades 
fram från figur 6.2. Därefter sammanställdes detta i nedanstående figur 7.2. Detta underlag visar att 
den billigaste geometrin inom förstudiestadiet är flerbostadshustypen lamellhus enligt denna analys. 
 

 
Figur 7.2 Visar kronor per kvadratmeter BTA mellan valet av geometri, skillnaden är ca 8 % procent 
mellan högsta och lägsta värdet. 
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7.3 Programhandlingsstadiet 
I detta skede studerades kostnadsbedömningar utifrån utrymmesbestämmelser, det vill säga antal 
lägenheter samt storlek på dessa. Storleksindelningen avsett till antal rum och kök från, 1 Rum och 
kök till 5 rum och kök. Det undersöktes små lägenheter gentemot stora lägenheter. I tabell 6.4 
redogörs CoClass benämningen för utrymmet lägenhet, “JHG”. Benämningen matchar med Calc 
Frame förutsatt att bokstavskombinationen är på den tredje nivån inom summerad area “JH” i 
systemet. LOD bestämdes till nivå 200 då det inte kunde motiveras att dessa va specifika system, 
objekt eller konstruktion som är LOD nivå 300.  

Även i detta stadie kostade det mer att bygga mindre lägenheter jämfört med stora utifrån BTA yta, 
se figur 7.3 nedan. En aspekt som skulle kunna ses över är att inkomsten börjar genereras i detta 
stadie, i form av inkomstbringande BOA. Detta är intressant för rapportens avgränsade målgrupp. 
Precis det som Markus Karlsson pratade om i intervjun, att uthyrbar kvadratmeter är av intresse för 
beställare av kostnadsbedömningar. 
 

 
Figur 7.3 Visar skillnad i kronor per kvadratmeter BTA mellan valet av små och stora lägenheter, 
skillnaden är ca 5 procent. 
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8. Slutsats 
Tabellerna nedan, för varje stadium, visar hur väl parametrarna har kostnadsbedömts med hjälp av 

de olika digitala verktygen; Calc Frame, CoClass, LOD och Revit. Grönt innebär att författarna inte 

fann några utmaningar medan gult antyder på upptäckta utmaningar och förslag på 

förbättringsåtgärder av verktyget. Gulmarkering för Calc Frame i tabell 8.1 nedan beror på att i 

CoClass finns det benämning för generiska byggnadsverkskomplex, vilket innebär att benämningen 

användas utan vetskap kring antal och typ av byggnadsverk. I Calc Frame är det möjligt att ta fram 

kostnadsbedömning för byggnadsverkskomplex, dock endast för specifika byggnadsverkskomplex. 

Det måste manuellt läggas in i Calc Frame byggnadsverk som skapar specifika 

byggnadsverkskomplex, därför drar författarna slutsatsen att CoClass benämningen motsvarar inte 

fullt ut bedömningen som görs i Calc Frame.  

 

Den gula markeringen i tabell 8.1 nedan för CoClass syftar till byggnadsverk. De benämningar som 

finns i CoClass stämmer inte helt överens med Calc Frames representation för receptbaserade 

alternativ av byggnadsverk. Benämningarna skiljer sig åt. Dessutom finns ingen innehållsspecifikation 

i CoClass som beskriver vad byggnadsverken innefattar. 

 

Tabell 8.1 Beskriver kompatibiliteten för verktygen sinsemellan i idéstadiet. Grönt innebär att 

författarna inte fann några utmaningar medan gult antyder på upptäckt utmaning

 

 

Vidare till förstudiestadiet studerades byggnadens geometri i form av mängd ytterväggsarea ovan 

mark (YOM) samt tre olika typer av flerbostadshus; lamellhus, punkthus och gathus med innergård. 

Parametern BTA på 10 000 m² låstes. Vid erhållen simulerad kostnadsbedömning noterades det att 

byggnadsarea (BYA) och bruttovolym (BTV) differerades väsentligt för de tre olika fallen. Slutsatsen 

togs att även dessa två parametrar har betydelse för kostnaden. För att återkoppla till syftet ser 

författarna att YOM, BYA samt BTV är alla tre delar av grunden till rätt underlag för att fatta rätt 

beslut i förstudiestadiet. 

 

Den gula markeringen i tabell 8.2 för CoClass beror på att YOM inte specifikt finns i CoClass tabellen, 

det närmaste alternativet är ”övrig area ovan mark”. Det är dock osäkert vad som ingår i denna 

benämning  

 

Tabell 8.2 Beskriver kompatibiliteten för verktygen sinsemellan i förstudiestadiet. Grönt innebär att 

författarna inte fann några utmaningar medan gult antyder på upptäckt utmaning
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För det sista stadiet i det tidiga skedet, programhandlingsstadiet, testades hur 
utrymmesbestämmelser påverkar kostnaden i form av stora lägenheter (tre-till fem rum och kök) och 
små lägenheter (ett-till två rum och kök). Parametrarna BTA på 10 000 m² och val av lamellhus låstes. 
Modellen för detta försök motsvarade en LOD-nivå på 200, författarna av examensarbetet har 
observerat att om en kostnadsbedömning tas fram för mer specifika utrymmen som rumsindelning 
(till exempel kök, sovrum och badrum) skulle en LOD-nivå på 300 kunna motiveras. Detta eftersom 
LOD 200 syftar till ett generiskt system med ungefärlig storlek och position medan LOD 300 avser ett 
specifikt system med exakt storlek och position. Vid rumsindelning blir position och orientering 
specifikt jämfört med lägenhetsindelning som i detta fall projekterades som ungefärlig. 
 
Beträffande CoClass i programhandlingsstadiet, upptäcktes det att i dagsläget [2019] saknas 
innehållsspecifikation för utrymmen. Under intervjun (2019-04-15) med Klas Eckerberg utryckte han: 

 ”Ja, vi kommer ta fram mallar för någon slags standardförslag där man vill ställa krav 
på t.ex. ytskikt på golv, lufttemperatur, individuell klimatstyrning och så vidare. Vi 
jobbar på det just nu, vår ambition är att till årsskiftet 19/20 ska vi ha en betaversion 
av det här som våra partners Familjebostäder t.ex. kan få jobba med och börja testa 
skarpt.” 

Med grund i detta gulmarkerades därför cellen för CoClass i tabell 8.3. I dagsläget skapar Calc Frame 

innehållet för dessa utrymmen, det blir därför otydligt att överensstämma recepten med 

kravställningar för informationsstrukturen i CoClass. I tabell 8.4 nedan visas en sammanställning 

med de alla tre stadiernas kompatibilitet för de olika verktygen som har använts. 

 

Tabell 8.3 Beskriver kompatibiliteten för verktygen sinsemellan i programhandlingsstadiet. Grönt 

innebär att författarna inte fann några utmaningar medan gult antyder på upptäckt utmaning

  
 

Tabell 8.4 Sammanställd tabell över tillämpningen mellan Calc Frame, CoClass, Level of 

Development och Revit utifrån kostnadsdrivande parametrar inom tidiga skeden. Gult motsvarar 

viss svårighet vid anpassning och grönt innebär fullt kompatibelt
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För att återkoppla till frågeställningarna i examensarbetet, visas tabell 8.5 nedan med svar på 
frågeställningarna för varje stadie inom det tidiga skedet. Som tidigare nämnt i slutsatsen tog 
författarna fram kostnadsbedömning i varje stadie förutom för byggnadsverkskomplex i Idéstadiet. 
 
Tabell 8.5 Svar på frågeställningen för varje stadie inom det tidiga skedet

 
 
I figur 8.1 nedanför är en sammanställning av rekommendationerna detta arbete har resulterat i. 

Varje lodrät rad; den gröna CoClass pyramiden, trattarna med studerade parametrar, rutorna till 

höger med de tre stadierna och BIM-verktyget Revit samt kostnadsbedömningsverktyget Calc Frame 

till vänster, är alla justerade vågrätt efter varandra funktionellt. Exempelvis innebär det att 

kostnadsbedömning inte togs fram för generiskt byggnadsverkskomplex och därför är Calc Frame 

inte rosa hela vägen upp. Så fort det handlade om ett specifikt byggnadsverk, sattes parametrarna 

för BTA in och således drogs den streckade linjen i figur 8.1, från pyramiden, till idéstadiet på nivån 

som motsvarar denna CoClass benämning.  

Figur 8.1 Interaktionen mellan, faser inom tidiga skedet, Kostnadsdrivande parametrar, LOD 

rekommendationer för fasen, vilka beslut som bör tas i vilken fas, exempelbenämning i CoClass, Calc 

Frame samt Revit. 
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Med vetskap kring kostnadsstyrande parametrar i projekt skapas möjligheter till att disponera tid och 
engagemang på ett effektivare sätt. Dessutom tas det till vara på potentialen att påverka och styra 
kostnaden tidigare i projektet som nämnt med hänvisande till Ottossons graf (2015) (figur 4.1). Per 
Andersson berättade ,under intervjun nr 4 i bilagorna, att han har upplevt att desto tidigare BIM-
modellen används i projektet, desto smidigare. Redan vid upphandling bör detta beaktas samt reda 
ut och fastställa kravställningar för modellen. Därför drar författarna slutsatsen att, med tydliga 
mallar för innehåll i CoClass möjliggörs kravställas av modellen tidigare och nyttjas således redan i 
tidigt skede. 
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9. Rekommendationer 
Inledningsvis rekommenderar författarna av examensarbetet för idéstadiet att ta fram recept i Calc 

Frame för generiska byggnadsverkskomplex, förutsatt att detta skulle gynna rådgivningsarbetet inom 

sektionen av ”Byggekonomi – Rådgivning tidiga skeden” på ÅF-Infrastructure AB. Vikten av att 

utveckla denna funktion är ett förslag för framtida studier. Vidare är CoClass i behov av fortsatt 

utveckling vad gäller innehållsspecifikationer för byggnadsverk, byggnadsverkskomplex samt 

utrymmen. Även Väino Tarandi uttrycker i intervjun, bilaga intervju nr 2, att det fanns behov av ett 

klassifikationssystem anpassat till BIM och strukturerna för BIM-objekt. Däremot måste detta 

fortsätta utvecklas och han påpekar vikten av att anpassa systemet för internationellt bruk. 

 

Dessutom rekommenderar författarna att benämning för YOM, ytterväggsarea ovan mark, införs i 

CoClass då detta har visats under arbetet vara en kostnadsdrivande parameter. Författarna ser även 

att det vore fördelaktigt för kommunikationen i projekt att Calc Frame anpassas efter de CoClass 

benämningar som finns i syfte att uppnå ett gemensamt språk. Informationen blir lättare att hantera 

om digitala verktyg följer en enhetlig struktur. Den metod som använts för att öka kvaliteten i 

kostnadsbedömningar är förenlig med det nya klassifikationssystemet CoClass.  

 

Tillvägagångssättet inom detta arbete är ett förslag som visar på hur de redskap som finns idag 

[2019] kombineras. Dock ser författarna att en mer samordnad digitaliserad metodik, med 

import/export istället för manuell handpåläggning, är framtidens standard för projekt inom 

byggbranschen.  
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10. Framtida forskning 
Förslag till framtida forskning inom området är att med samma metodik som denna rapport använt, 
pröva på enskilt stadie inom tidiga skedet. Detta skulle ge större datainsamling kring CoClass 
benämningar, LOD bestämmelser samt kostnadsutveckling inom tidiga skeden. Alternativt att 
applicera utarbetad metodik som denna rapport och istället nyttja annat kalkylverktyg eller BIM-
verktyg för att framställa kostnadsbedömningar i tidiga skeden.  

 
Ytterligare forskningsförslag av intresse är att använda ett pågående projekt och jämföra 
arbetsmetoder implementerade idag [2019] med arbetsmetodik framtaget ur denna rapport. Detta 
skulle kunna visa på olikheterna mellan arbetsmetoderna samt eventuella olikheter från resulterade 
kostnadsbedömningar som skulle vara av betydelse för fastställd målgrupp. 
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Bilaga A – Idéstadiet 
 

 
Figur A.1 Ett hypotetiskt byggnadsverk modellerad som en utvändig mark av ”Family type 
Topography” i programmet Revit 2018. 

 

 
Figur A.2 Bilden visar resultatet av en utvändig markarea rapport från en “Topography” schedule i 
Revit 2018 till en textfil (.txt) som alfanumerisk information från “Shared parameters” CoClass samt 
LOD och automatisk genererad “Surface Area” sammanställd i hela kvadratmeter. 



 

 
Figur A.3 Inmatning av utvändig markarea (4 468 m2) i Calc Frame. 

 

 
Figur A.4 Ett generiskt modellerat objekt av Family type “Floor” gestaltar ett ospecifikt byggnadsverk 
i form av en geometrisk symbol. 
 
 

  



 

Tabell A.1 Schedule från simulerade projektet ”8 000 BTA” där tabellen visar BTA area, CoClass 
benämning, LOD nivå samt modellerad familj 

 
 

 
Figur A.5 Inmatning av 8 000 m2 BTA i Calc Frame och val av byggnadsverk, flerbostadshus. 

 

 
Figur A.6 Visar på endast kostnadsbedömning utvändig mark i Calc Frame vid CoClass benämning 
<AA>+UT: till nivå <AAB>.AA+UT:J. 

 

 
Figur A.7 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Flerbostadshus 
8000 BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 



 

 
Figur A.8 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Flerbostadshus 
8000 BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur A.9 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Flerbostadshus 
8000 BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur A.10 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Flerbostadshus 
8000 BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur A.11 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Flerbostadshus 
8000 BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur A.12 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadsprojekt 
“Flerbostadshus 8000 BTA” i Calc Frame. 

 



 

 
Figur A.13 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadsprojekt 
“Flerbostadshus 10000 BTA” i Calc Frame. 

 

 
Figur A.14 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadsprojekt 
“Flerbostadshus 12000 BTA” i Calc Frame. 

 

  



 

Bilaga B – Förstudiestadiet 
 

 
Figur B.1 Gestaltat lamellhus visat som en 3D vy i Revit 2018 för det simulerade projektet ”Lamellhus 
10032 BTA”. 

 

 
Figur B.2 Gestaltat gathus visat som en 3D vy i Revit 2018 för det simulerade projektet ”Gathus 
10044 BTA”. 

 



 

 
Figur B.3 Gestaltat punkthus visat som en 3D vy i Revit 2018 för det simulerade projektet ”Punkthus 
9951 BTA”. 
 
Tabell B.1 Schedule från simulerade projektet ”Gathus 10044 BTA” där tabellen visar CoClass 
(Byggnadsarea ”JAA”, Bruttoarea ”JB”), LOD nivå samt modellerad type

 
 
Tabell B.2 Schedule från simulerade projektet ”Gathus 10044 BTA” där tabellen visar CoClass 
(Bruttovolym ”JJA”), LOD nivå samt modellerad type 

 
 



 

 
Figur B.4 Inmatning av byggnadsverk (Flerbostadshus), byggnadsarea (1 674 m2), bruttoarea (10 044 
m2), bruttovolym (20 916 m2) och ytterväggsarea ovan mark (6 696 m2) för det simulerade projektet 
”Gathus” i Calc Frame. 

 

 
Figur B.5 Bilden visar resultatet från rapport “Wall” schedule i Revit 2018 i projekt “Lamellhus 10032 
BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

  



 

 

Figur B.6 Bilden visar resultatet från rapport “Room” schedule i Revit 2018 i projekt “Lamellhus 
10032 BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur B.7 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Lamellhus 10032 
BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur B.8 Bilden visar resultatet från rapport “Wall” schedule i Revit 2018 i projekt “Gathus 10044 
BTA” till en texfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 



 

 
Figur B.9 Bilden visar resultatet från rapport “Room” schedule i Revit 2018 i projekt “Gathus 10044 
BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur B.10 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Gathus 10044 
BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur B.11 Bilden visar resultatet från rapport “Wall” schedule i Revit 2018 i projekt “Punkthus 9951 
BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 



 

 
Figur B.12 Bilden visar resultatet från rapport “Room” schedule i Revit 2018 i projekt “Punkthus 9951 
BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur B.13 Bilden visar resultatet från rapport “Floor” schedule i Revit 2018 i projekt “Punkthus 9951 
BTA” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur B.14 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadsprojekt “Lamellhus 
10032 BTA” i Calc Frame. 

 



 

 
Figur B.15 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadsprojekt “Gathus 
10044 BTA” i Calc Frame. 

 

 
Figur B.16 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadshusprojekt 
“Punkthus 9951 BTA” i Calc Frame. 

 

 

  



 

Bilaga C – Programhandlingsstadiet 
 

 
Figur C.1 Typplan små lägenheter i lamellhus för det simulerade projektet ”Små lägenheter”. Där 
utrymmen ett- två rum och kök projekterats som underlag till kostnadsbedömning. 

 

 
Figur C.2 Typplan stora lägenheter i lamellhus för det simulerade projektet ”Stora lägenheter”. Där 
utrymmen tre- fem rum och kök projekterats som underlag till kostnadsbedömning. 
 
Tabell C.1 Visas som en ”schedule” för utrymmen med antal lägenheter från utrymmen i det 
simulerade projektet ”Små lägenheter”, exempel - Rapportsammanställning från en textfil i Excel 
2018

 
 

 



 

 
Figur C.3 Inmatning av byggnadsverk (Flerbostadshus), byggnadsarea (1 254 m2), bruttoarea (10 032 
m2), bruttovolym (22 322 m2) och ytterväggsarea ovan mark (3 318 m2) för det simulerade projektet 
”Små lägenheter” i Calc Frame. 

 

 
Figur C.4 Val för utrymmeskalkyl i Calc Frame. 

 



 

 
Figur C.5 Utrymmen 2 rum och kök Små lägenheter. Visar på val av utrymmet “2 rum och kök, 
nybyggnation”. 
 

 
Figur C.6 Val till utrymme ”2 rok” för simulerade projektet ”Små lägenheter”. Antalet lägenheter är 
antagna från Calc Frames uppbyggnad av recept. 



 

 
Figur C.7 Calc Frame post ”Köksinredning 2 rok” för simulerade projektet ”Små lägenheter”. 
Revidering efter val av antalet utrymmen från uppbyggt recept i Calc Frame. 

 
 

 



 

 
Figur C.8 Bilden visar resultatet från rapport “Room” schedule i Revit 2018 i projekt “Små 
lägenheter” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur C.9 Bilden visar resultatet från rapport “Room” schedule i Revit 2018 i projekt “Stora 
lägenheter” till en textfil (.txt) som alfanumerisk information. 

 

 
Figur C.10 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadsprojekt “Små 
lägenheter” i Calc Frame. 

 

 

 
Figur C.11 Visar på de direkta kostnaderna av kostnadsbedömning för flerbostadsprojekt “Stora 
lägenheter” i Calc Frame. 

 
 

  



 

Bilaga D – Marcus Karlsson 
 

Intervjuare: Tobias Vigert och Caroline Bäckner 

Intervjuobjekt: Marcus Karlsson 

Plats: ÅF Årstaängsvägen 17, Stockholm 

Tid:  2019-03-29 
kl. 13.00-14.00 

 

  

FRÅGA 1 Brukar du få med digital modell i underlaget för kostnadsbedömning? 
ANTECKNAT Det händer att man får med det ibland men detta brukar inte användas 

för mer än visualisering och för att få en bättre bild av projektet. 
Anledningen till att detta inte används är för att det traditionella 
arbetssättet är så inarbetat. 
 

FRÅGA 2 Har du varit delaktig i projekt där digital modell har nyttjats som 
centralt underlag? 

ANTECKNAT Ja, ett projekt vid namn Celsius i Uppsala. Det är en nybyggnation där 
ena delen av byggnaden blir laboratorium och den andra blir kontor. 
 

FRÅGA 3 Finns det specifika nyckeltal som indikerar på bedömningen av 
projektets kostnad? 

ANTECKNAT Ja, det finns flera olika. Det beror på vilken typ av projekt som behandlas 
exempelvis ombyggnation eller nybyggnation. Ofta är våra kunder 
intresserade av byggnadskostnaden per uthyrbar kvadratmeter. Men för 
våra bedömningar om ett projekts kostnads prisbild så används ofta 
kostnaden genom bruttoarean. 
 

  

  



 

Bilaga E – Väino Tarandi 
 

Intervjuare: Tobias Vigert och Caroline Bäckner 

Intervjuobjekt: Väino Tarandi 

Plats: KTH Campus, Stockholm 

Tid:  2019-04-10 
kl. 15.00-16.30 

 

  

FRÅGA 1 Vilka projekt har du varit delaktig i nyligen? 
 

INSPELAT SVAR Jag var med i ett projekt som heter Inpro, det genomfördes från 
2006–2010 och NCC var med från Sverige. Från Finland var “YIT” 
med, från Tyskland var “Max Bögl” och “Hochtief” med samt ett 
franskt vid namn “Boygues”. Alla skulle då titta på 
livscykelhanteringen från kravställningen hela vägen till drift och 
underhåll. Men i projektet skulle vi fokusera på de riktigt tidiga 
skedena så vi jobbade med ett antal demonstratorer för att uttrycka 
kraven. 
 
Det finns en del material kvar som fortfarande är aktuellt idag 
[2019], det handlade mycket om nyckeltal och versionshantering. YIT 
vill väldigt gärna komma in med väldigt tidiga budgetar så de 
jobbade med volymmodeller som versionshanterades och till 
volymsmodellerna hängde då kalkyler. 
 

FRÅGA 2 Hur arbetade man fram volymerna och tillvägagångssättet för 
prissättningen i det projektet? 

INSPELAT SVAR Volymerna ritades efter bästa förmåga med våningsplan, de höjder 
de hade och så fick de då som en volymskiva och så la de då på ett 
antal våningar för att få formen. Så med hjälp av de volymerna och 
arean kunde de då med nyckeltal komma ganska nära sina tänkta 
slutpriser. 
 
Sedan var tanken att när man skulle byta ut de här mot 
designmodellerna så ersatte man då byggnaden med mer 
detaljerade byggdelar. Som volymerna som var räknade till att ha 
enskilda väggar eller kanske bara ytterväggar och innerväggar med 
öppningar för fönster och dörrar. Därifrån kunde man sen också 
uppskatta vad det skulle kosta med alla ytskikt och sådant som 
kanske inte finns med på väggarna explicit, utan det är något 
implicit som man kan räkna på hur många kvadratmeterväggar det 
är. 



 

FRÅGA 3 Vilket kalkylprogram användes för kostnadsberäkningarna för de 
volymer som togs fram i projektet? 

INSPELAT SVAR Det var ett finskt program där man hade med en massa nyckeltal 
och sånt. Man pratade om volymer i form av våningsplan. Men de 
kunde förfina i programmet om de ville.  
 

FRÅGA 4 Hur var tanken med informationsspråket för aktörerna i projektet? 

INSPELAT SVAR Det var IFC-format som gällde som exportformat. 
 

FRÅGA 5 Vad har du för tankar kring det nya klassifikationssystemet 
CoClass? 

INSPELAT SVAR Det fanns behov av ett system anpassat till BIM och strukturerna av 
BIM-objekten, för att få den funktionella nedbrytningen och sen gå 
över till de fysiska tekniska lösningarna. 
 
Närmare kanske man måste definiera lite mer typer. Men CoClass 
räcker ändå inte helt, man måste fortsätta. Klart man kan säga att 
det är en typ på slutet, att man har företagsspecifika ärenden. Man 
pratar om att man ska definiera properties också men det är inte 
klart än. Det talas mycket om att de kommer använda Etim och 
andra produktklassifikationer sen. Etim innebär att modellen 
fungerar som en standard för egenskapsdefinitioner och är lika i alla 
länder där den tillämpas. 
 

 

 

 

 

  



 

Bilaga F – Klas Eckerberg 
 

Intervjuare: Tobias Vigert och Caroline Bäckner 

Intervjuobjekt: Klas Eckerberg 

Plats: ÅF Årstaängsvägen 17, Stockholm. Skype-intervju 

Tid:  2019-04-15 
Kl. 14.00-15.00 

 

  

FRÅGA 1 Hur började det med CoClass? 
INSPELAT SVAR Det började för min del och projektets del med förbifart Stockholm. 

När Trafikverket bestämde sig för att handla upp på modell, då 
insåg man att man behövde bättre koll på modellerna, det är 
framförallt CAD-filer då än vad man har haft tidigare. 
 
Jag hade kontakt inom Trafikverket och de visste att jag var duktig 
på ordning och reda, jag sitter med 3K269 som har tagit fram 
Bygghandlingar 90 och sådär så jag va ju känd och då frågade de 
om jag kunde hjälpa dem att bygga ut BSAB,s byggdelstabell för 
anläggning. Det gjorde jag förstås gärna och sedan när vi fått 
färdigt med det så gick vi till Svensk Byggtjänst, vi samarbetar med 
Svensk Byggtjänst hela tiden, men när vi är färdiga så kan vi väl 
fastställa det här? 

 
Men då sa byggtjänst mycket klokt; “Nej, det är så att BSAB 
systemet är egentligen inte tänkt för det här, det här är ingen 
riktigt bra idé. Vi gör om och gör rätt.” Och så startades projekt 
BSAB 2.0 och jag fick i uppdrag att sitta i systematikrutten 
 

FRÅGA 2 Är systemet tillämpningsbart i byggprocessens alla skeden? Hur 
har ni resonerat kring indelningen av skedena? 
 

INSPELAT SVAR Ja, i alla skeden ja precis. Det är en utveckling av BH90 kan man 
säga, lite inspirerat från Nordica håll samt delvis inspirerat av LCA-
standard. Hela livscykeln var ett mantra vi hade, att det skulle 
fungera just ända från tidig funktionell kravställning och hela vägen 
in i förvaltning och rivning och återanvändning så småningom. 
 
 

FRÅGA 3 Vilken problematik fanns med föregående system, BSAB 96? 
INSPELAT SVAR BSAB 96 var mer tänkt för traditionella pappersbeskrivningar 

baserat på AMA och sådär, det var inte tänkt för digitalt bruk helt 
enkelt. Dessutom var de varit extremt strikta med vad gäller 
definition för alla klasser. 



 

 
CoClass baseras på fler standarder varav en heter 1206–2 där man 
bestämmer byggnadsverk, byggdelar och alla de grundläggande 
begreppen. Det är viktigt med bra definitioner och att de är 
funktionellt baserade för det gör just att i tidiga skeden kan man 
prata om funktioner byggnadsverk, utrymmen och byggdelar utan 
att veta ett dugg om hur man ska åstadkomma dessa. 
 

FRÅGA 4 Inom arbetet studeras LOD och hur långt man har kommit i en 
modell, har ni tillämpat någon sådan form av LOD-system i 
CoClass? 

INSPELAT SVAR Vi har ett förslag på svenskt LOD-system. Vi har ett 3 dimensionellt 
system för det, LIN (Level of Information Needed). Det första är 
livscykeln (var är vi någonstans?), den andra är bestämningsgrad 
(funktion, typ och detalj, precis som CoClass funktionellt system) 
och den tredje är syfte. 
 

FRÅGA 5 Hur ser dagsläget ut med CoClass? Hur långt har man kommit och 
vad återstår att göra? 

INSPELAT SVAR Görandet återstår, att få in det här i programvaror och så vidare. Vi 
jobbar själva med beskrivningsverktyget kopplat det här. Vi har ett 
projekt just nu med 5 programvarutillverkare (Symmetri, Tekla med 
flera) för att få in CoClass i projketeringsverktyg så att modeller, 
CAD-filer och så blir korrekt kodade på en gång. 
Vi håller på med ett projekt nu som kallas AMA funktion, som 
kommer om ca ett och ett halvt år siktar vi på.  
 
Det handlar om att använda CoClass för att göra 
totalentreprenadupphandlingar och då kombinerar man på valfritt 
sätt på nästan alla de här nivåerna med byggnadsverk, utrymmen, 
byggdelar. Vi har gjort en del tester nu där SKL leder det testet.  
Vi kommer samarbeta med dem, Familjebostäder, Trafikverket och 
så vidare och visa hur man för olika typer av byggnadsverk kan 
göra sådana funktionella kravställningar. 
 

FRÅGA 6 Finns det någon form av standard för utrymme med förbestämda 
parametrar eller är det något man anpassar själv? 

 Ja, vi kommer ta fram mallar för någon slags standardförslag där 
man vill ställa krav på t.ex. ytskikt på golv, lufttemperatur, 
individuell klimatstyrning och så vidare. Sedan använder man det 
som man är intresserad av helt enkelt. 
 
Vi jobbar på det just nu, vår ambition är att till årsskiftet 19/20 ska 
vi ha en betaversion av det här som våra partners Familjebostäder 
t.ex. kan få jobba med och börja testa skarpt.  
 



 

Tanken är då också att entreprenören ska kunna möta dessa krav 
och kunna känna igen dem med sina standardiserade 
konstruktioner. Om vi säger att ett badrum med ett väggsystem och 
jag ställer krav på att det ska vara kakel, men jag kommer också 
ställa överordnade krav på att det ska vara våtsäkert och så vidare. 
Sedan kan då en entreprenör ha färdiga standardlösningar så här 
har vi nu då AB-väggkonstruktion, man kan kalla det recept. 
 

FRÅGA 7 Har ni stött på någon problematik i utvecklandet hittills? I så fall 
vad? 

INSPELAT SVAR Det gäller att man paketerar det här på ett begripligt sätt helt 
enkelt. Det är en konservativ bransch och vi är vana vid ett 
arbetssätt nu. Det finns inga projekteringsverktyg idag [2019] som 
stödjer BSAB 83. Det bygger på att entreprenörerna skriver ut på 
ett papper och sätter sig med sin Excel fil i princip. 
 

FRÅGA 8 Vilka nyttor finns med CoClass? 
INSPELAT SVAR Om jag ska få ge två nyttor så är den första objektorienteringen, att 

man hakar upp allting på objekt som är klassificerade och 
lokaliserade. Den andra nyttan är att det förhoppningsvis blir ett 
gemensamt språk som funkar för alla, beställare, entreprenörerna, 
konsulter, förvaltare och så vidare hela vägen. Alltså det är dessa 
två; gemensamma språket och att det är digitala objekt. 
 

FRÅGA 9 Finns det andra system som antingen konkurrerar eller agerar 
som en symbios med CoClass? 

INSPELAT SVAR Jag det blir en symbios eftersom de har olika syften och olika 
livslängd. BIP-koder och sen finns det här Danska BIM7AA som har 
även har ett svenskt namn, “Typecode”. Det är ungefär som BIP-
koder fast det här är kommer från Danmark. 
 
Vi samarbetar med BIP-koder så jag hoppas på är att BIP-koder 
kommer publiceras på CoClass webbsida, att vi tar över den 
typkodningen. 
 

 

  



 

Bilaga G – Per H. Andersson 
 

Intervjuare: Tobias Vigert och Caroline Bäckner 

Intervjuobjekt: Per H. Andersson 

Plats: ÅF Årstaängsvägen 17, Stockholm 

Tid:  2019-05-17 
kl. 12.00-13.00 

 

  

FRÅGA 1 Får du, som rådgivande byggekonom på ÅF, ofta in egengjorda mallar 
från byggherrarna som är kompletterande information till 
ritningarna? 

ANTECKNAT Alla investerare och byggherrar har sina egna mallar och strukturer 
som de projekterar fram. Vi får dessa som underlag till 
kostnadsbedömning i tidiga skeden. Kommunala beställare är 
noggrannare med underlaget men lite mindre effektiva, medan privata 
beställare kan ta lite genvägar för att få resultat snabbare. 
 
Arbetet handlar mycket om rådgivning. Eftersom det inte finns någon 
standard för underlaget får man ibland be om kompletterande info för 
att uppnå en bättre kalkyl med mindre osäkerheter. Ytsammanställning 
är ett minimikrav.  
 

FRÅGA 2 Finns digital modell med i tilldelat underlag och i så fall i vilken/vilka 
stadier i tidiga skedet? Används dessa för att göra 
kostnadsbedömningar? 

ANTECKNAT Ibland får man med en IFC-fil. En digital modell är inte användbar med 
dagens metod förrän i programhandlingsskedet. 
 

FRÅGA 3 Har du varit delaktig i projekt där digital modell har nyttjats som 
centralt underlag? 

ANTECKNAT Ja, några stycken bland annat Albano. Detta projekt deltog jag i under 
ungefär 1 års tid 
 

FRÅGA 4 Ser du några utmaningar i dagsläget med en mer digitaliserad 
arbetsmetodik? 

ANTECKNAT Misstag som har påträffats är exempelvis att men inte använder sig av 
modellen för mängdavtagning från arkitekt och byggherre. Om BIM ska 
användas i projektet är det smidigare att nyttja detta redan från 
början. Vad gäller upphandling är det också viktigt att funderar över 
hur pass tidigt modellen ska börja användas då det gör stor skillnad 
med eller utan den i upphandling. 
 



 

Det räcker inte heller att bara säga att det finns en digital modell, det 
handlar om förmedlandet mellan aktörerna i form av exporter. Det 
händer ofta att man hinner komma för långt med en export innan man 
inser att just denna var inte relevant. 
 
En annan viktig punkt är att ta reda på vilka krav som ställs på 
modellen. 
 

FRÅGA 5 Vilka fördelar ser du med en mer digitaliserad arbetsmetodik? 
ANTECKNAT Fler får förståelse för hela projektet långt tidigare än precis innan 

slutprodukten. 
 
Beslutas det om att göra en bra kostnadsbedömning i tidigt skede 
medan man gör en byggdelskalkyl, så är detta värdefullt för den 
digitala modellen. I tidigt skede är modellen till nytta som visualisering 
och för att upptäcka kollisionskrockar. 
 

 


