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Förord 

I utvecklingsarbetet för objektbaserad informationshantering, i form av bygginformationsmodelle-
ring, BIM, inom svensk bygg- och fastighetssektor finns behov av en sektorsgemensam samordnad 
handlingsplan, en RoadMap, för övergången till digital information om byggd miljö.  

Internationellt och i Sverige pågår ett omfattande arbete med syfte att kartlägga behovet av inform-
ationsutbyte och innehåll i strategiskt viktiga processer och aktiviteter för simulering, beräkning, 
kalkyl och distribution av information. Det är viktigt att ta ställning till hur vi från svensk sida skall 
delta i det internationella arbetet och hur resultaten skall implementeras i Sverige. 

Företrädare för OpenBIM har bett projektledningen för FoU-projektet BIMInfo att i samarbete med 
buildingSMART Sweden och Föreningen för Förvaltningsinformation ta fram ett förslag till en Road-
Map med rekommendationer för utveckling av standarder och andra överenskommelser för bran-
schens informationshantering. 

Denna RoadMap beskriver kortfattat bakgrund, problem och syften samt aktiviteter med delmål för 
arbetet med utformning av samverkande standarder för datamodeller, gemensamma begrepp och 
processer med informationsleveranser. I ett särskilt avsnitt föreslås bildandet av ett Råd för digital 
information om byggd miljö med en viktig samordnande och prioriterande funktion i det fortsatta 
utvecklingsarbetet.  

Syftet med denna RoadMap är att kortfattat beskriva angelägna frågor för objektbaserad informat-
ionshantering som grund för mer detaljerat arbete förslagsvis samordnat av ett Råd för digital in-
formation om byggd miljö med syfte att effektivisera utvecklingen av objektbaserad informations-
hantering. I första hand ses OpenBIM, i egenskap av representant för branschen, som mottagare av 
denna RoadMap. 

 

2010-12-21 

Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 
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Förutsättningar för bygginformationsmodellering, BIM 

Affärsnytta 

Den byggda miljön är av stor nationalekonomisk och social betydelse och har under hela livscykeln en 
avsevärd miljöpåverkan. Informationshanteringen får ökande betydelse under hela livscykeln. Doku-
mentbaserad informationshantering ersätts i snabb takt av objektbaserad informationshantering 
med successivt ökande affärsnytta i både byggande och förvaltning, se Fig. 1. 

 

Figur 1.  Affärsnytta med olika typer av digital information i byggande och förvaltning. 

Att tillgång till information skapar affärsnytta i alla processer förefaller idag självklart, t.ex. för: 

 Verifiering och simulering (miljöegenskaper, tillgänglighet och funktioner) 

 Kollisionskontroll (rätt byggande= färre ändringsarbeten och snabbare produktion) 

 Visualisering (bättre och billigare marknadsföring) 

 Säkrare och mer lönsam uthyrning (rätt area, effektivare utnyttjande) 

 Rationellare underhåll (tillgång till tekniska specifikationer och installationer). 

Stöd under hela livscykeln 

I dagens samhälle där i stort sätt alla dagligen söker och bearbetar en stor mängd digital information 
är det naturligt att även informationen om den byggda miljön görs tillgänglig på ett effektivt sätt. 
Några grundförutsättningar för att detta skall kunna ske är: 

 att informationen om den byggda miljön görs objektorienterad, och 

 att man enas om ett gemensamt språk, med definierade termer och begrepp. 

Målet är en effektiv informationshantering som bildar en obruten kedja från de första aktiviteterna i 
informationsbygget, genom projektering, produktion och förvaltning och vidare till dess byggmateri-
alet återvinns. Inte minst viktigt blir att kunna följa miljö- och energidata genom processerna.  

I vår nordiska omvärld ställer stora offentliga beställare krav på objektorienterad information om 
byggnaderna allt efter som den blir definierad och tillgänglig (Andersson m.fl. 2008). I USA ställer 
försvaret, kustbevakningen och de stora offentliga förvaltarna, krav på objektorienterad information 
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om byggnaderna för bl.a. förvaltningens behov, se t.ex. COBie-standarden (East 2010). Även i Sverige 
ökar kraven på information till förvaltningen. 

Informationsbygget 

Ett byggprojekt utgår från en verksamhets behov av funktionella utrymmen som under processen 
skall omformas till krav på egenskaper, t.ex. tekniska lösningar och material, hos den byggda miljön. 
Under byggprojektet tillkommer ny information som skall göras tillgänglig i förvaltningen. Successivt 
skapas ett ”informationsbygge” vars innehåll speglar det verkliga bygget och de beslut som fattats 
vid dess utformning, se Fig. 2.  

 

Figur 2.  Informationsbygget som stöd för byggande och förvaltning. 

Tillämpningen av BIM går från att skapa objektinformation i en homogen miljö till att utväxla den 
mellan olika miljöer. Utvecklingen står nu inför nästa steg, att integrera objekten i en process med 
olika aktörer, skeden och versioner för att stödja en obruten informationshantering, se Fig. 3. 

 

Figur 3.  Objektinformation i livscykeln (©Eurostep). 
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Standardiserad informationsplattform 

Byggsektorn närmar sig mer och mer tillverkningsindustrins sätt att hantera informationen genom 
livscykeln för produkten.  Olika system håller information om gemensamma objekt, men kanske med 
olika versioner och egenskaper. Satsningar görs på PLM-området, Product Life Cycle Management, 
hos flera av de stora svenska entreprenadföretagen. Många olika tillämpningar och datakällor/arkiv, 
kommer att behöva kommunicera med systemen på ett effektivt sätt.   

För detta behövs en standardiserad informationsplattform för den byggda miljöns byggande och 
förvaltning med: 

 Begrepp (klasser och egenskaper)  

 Processer (informationsinnehåll, leveransbeskrivningar) 

 Datamodeller (begreppsscheman) och filformat, se Fig. 4. 

 

Figur 4. Aspekter på interoperabilitet med datamodeller, begrepp och processer (efter buil-
dingSMART 2010).  

De tre buildingSMART-standarderna IFC, IFD och IDM, som alla är eller är på väg att bli ISO-
standarder, berör var sitt av dessa områden och är skapade för att samverka. IFC beskriver datamo-
dellen och dess filformat, IFD beskriver begrepp och relaterade termer, och IDM beskriver processer 
och de informationsmängder som skall utväxlas. Dessa beskrivs även senare i texten. Interoperabili-
tet kräver samverkande standarder avseende datamodeller, begrepp och processer.  

I det nyss avslutade EU-projektet InPro (InPro 2010), visades hur livscykelhanteringen kan genomfö-
ras i en öppen plattform där standardiserad information successivt byggs upp från de olika aktörer-
nas applikationer. Den som behöver information har den alltid tillgänglig med aktuell version, obero-
ende av programvara, se Fig. 5.  

 

Figur 5. Samverkande applikationer enligt visionen i ”the InPro Open Information Platform” 
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Informationen från de olika aktörerna måste vara sammanhållen, integrerad och konsoliderad. Det 
innebär att identiteter, versioner, tider, klassifikation m m stämmer överens för de olika objekten. 
Även om vi idag kanske nöjer oss med överföring mellan två programvaror så måste vi ändå struktu-
rera informationen så att den i morgon kan användas i det kompletta informationsbygget.  

Med en standardiserad informationsplattform kan de affärsprocesser som hämtar respektive lämnar 
information lättare integreras med aktuell och riktig objektinformation. Nya sätt att arbeta kan ut-
vecklas genom att informationen blir tillgänglig för alla som behöver den redan när den skapas. Till 
processerna knyts standardiserade informationsleveranser som möjliggör kravställning på leveranser 
och kontroll av innehållet.  
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Samverkande standarder för datamodeller och filformat 

Förutsättningar 

Information i en bygginformationsmodell, BIM, struktureras enligt en grundläggande datamodell 
också benämnd begreppsschema. Ett begreppsschema innehåller allmänna klasser för objekt, egen-
skaper och relationer representerande den domän som informationen behandlar. En informations-
modell är en beskrivning av en företeelse i en domän i form av en specialisering av klasserna i be-
greppsschemat.   

För att överföra en informationsmodell mellan olika CAD-applikationer med alla objekt och egen-
skaper intakta, s.k. interoperabilitet, måste applikationerna använda samma grundläggande datamo-
dell. Överföringen görs oftast med en datafil i ett specificerat filformat som kan tolkas av det motta-
gande systemet. Datamodell och filformat brukar gemensamt benämnas ”format”. Formatet kan 
vara proprietärt, dvs. ej tillgängligt för allmän påverkan, eller öppet som t.ex. IFC. Om man inte an-
vänder samma format måste man utveckla översättare mellan applikationerna.  

Det är en vanlig föreställning att om man håller sig till en ”familj” av applikationer från en och samma 
leverantör så fungerar informationsflödet obehindrat. Men även inom ett företag eller ett projekt 
kan olika versioner av applikationerna ha olika termer, begrepp utan angivna definitioner och olika 
värden på egenskaper.  

IFC är en öppen de facto-standard som håller på att utvecklas till en ISO/PAS. IFC-formatet består av 
en datamodell och ett filformat. IFC-standarden redovisas på www.buildingsmart.com. Stora offent-
liga beställare som Statsbygg och Försvarsbygg i Norge, Senatfastigheter i Finland och samtliga 
danska offentliga beställare ställer krav på informationsleveranser i IFC-format (Kiviniemi et al. 2008). 

Standarder för anläggningsrelaterad information efterfrågas allt mer och initiativ tas både i Sverige 
och utomlands. Det finns flera olika inriktningar som landXML, cityGML och Construction Life Cycle 
Support (ISO 10303-241) som också kan användas i samverkan med IFC-formatet. 

För överföring av information från produktion till förvaltning har Föreningen för Förvaltningsinform-
ation tagit fram formatet fi2XML. Formatet anger vilken information som skall tillhandahållas för en 
given tillämpning. Standarder som avser datamodeller, t.ex. IFC och fi2XML, skall vara kompatibla så 
att information kan överföras mellan olika processer, t.ex. CAD-applikationer och beskrivningar.  

Formatet sbXML som har utvecklats i projektet Gränssnittsdefinitioner (Häggström 2002) används för 
att överföra mängdinformation till kalkyl på ett strukturerat sätt.  

Problem 

Idag finns i Sverige ett antal delvis överlappande standarder som IFC, fi2XML, sbXML och BEASTs 
meddelanden. I Fig. 6 visas principiellt hur dessa överlappar, samt vilka filformat för import och ex-
port av objekt och egenskaper som används för de olika standarderna. Vissa delar av den totala do-
mänen är gemensamma, medan andra, som hyresdebitering, endast förekommer i en av standarder-
na. De streckade områdena visar hur standarderna successivt kommer att utvecklas och täcka större 
delar av domänen.  

Utvecklingen av standarder för objektbaserad informationshantering sker på olika ställen nationellt 
och internationellt men med brister vad gäller övergripande samordning. Vissa standarder har en 
mer begränsad nationellt tillämpning, t.ex. fi2XML, sbXML, andra en internationell omfattning men 
begränsning till viss tillämpning, t.ex. EDI-standarder och meddelanden från GS1/Beast, eller en be-
gränsning till tillämpningar för byggande och teknisk förvaltning, som IFC. 

http://www.buildingsmart.com/
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Figur 6. Överlappande information i IFC och fi2XML, samt relation till BEAST-formatet 

Standardiseringsarbetet måste, för att vara utbyggbart och hållbart baseras på en gemensam teore-
tisk och begreppsmässig plattform. Denna plattform saknas dock i stor utsträckning i dag men kan 
skapas. 

Syfte 

Denna del av RoadMap syftar till att visa på hur arbetet med samverkande standardiserade datamo-
deller kan bedrivas på kort och på lång sikt med målet att uppnå en effektivare hantering av inform-
ation i livscykeln hos den byggda miljön.  

Datamodellstandarder (IFC, fi2XML m.fl.) kan ha bristande överensstämmelser för indata respektive 
utdata i samma process eller för samma byggnadsmodell. Det som behöver göras är att utforma for-
maten och göra kompletteringar så att de kan samverka i informationssystemen. 

Standardiseringsarbetet måste, för att kunna ge avsedd nytta, baseras på praktiska och affärsmässiga 
behov och kunskaper och måste samordnas nationellt, inom Norden, EU samt internationellt. Stan-
darderna måste även omfatta validering av information och reglera de juridiska aspekterna vid data-
kommunikation. 

Avgränsning 

De standarder som kortsiktigt torde ge mest nytta för en effektivare hantering av information i 
livscykeln hos den byggda miljön är de som redan finns men som har brister vid användning i objekt-
orienterade system och då speciellt för BIM. Det som är viktigast är att åtgärda bristande överens-
stämmelser mellan formaten.  

Aktivitetsplan 

Handlingsplan och finansieringsplan för branschutveckling av samverkande informationsstandarder 
ska baseras på genomförande av projekt som huvudsakligen bör utgå från affärsbehov. Projekten ska 
inkludera spridning och utveckling av kunskap inom området. Arbetet ska ske proaktivt så att inven-
tering av lämpliga projekt görs och att projekten ges professionellt stöd. 

Exempel på aktiviteter i ett treårsperspektiv: 

 Pedagogiska beskrivningar av nyttan med samverkande standarder för datamodeller och 
format. 



10 
 

Version 2010-12-21 
 
 

 Framtagning av översikter och nyhetsförmedling samt löpande kartläggning av behov och 
behovsuppfyllelse avseende samverkande standarder. 

 Bearbetning av objektbaserade och dokumentbaserade standarder till maskinläsbarhet, dvs 
som är direkt läsbara av informationssystemen. 

 Koordinering av formaten hos IFC, fi2xml, sbXML och Beast så att de kan samverka i inform-
ationssystemen. 

 Samordning av standardiseringsarbetet nationellt och internationellt bl.a. inom Norden och 
EU. Samordningen bör ske i samverkan med främst SIS, ISO och IEC samt med olika pågående 
projekt som utvecklar eller tillämpar informationsstandarder. I detta ingår också samverkan 
med GIS-standarder. 

I ett femårsperspektiv skall dessa aktiviteter vara genomförda så att samverkande standarder är 
självklara att använda i branschens datasystem. Då är en av de grundläggande förutsättningarna på 
plats för ett brett införande av BIM. 
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Gemensamma begrepp 

Bakgrund 

De begrepp som används vid beskrivning av den byggda miljön under hela livscykeln är omfattande. 
Det är dels enskilda begrepp och dels olika system av begrepp. Det saknas dock i stor utsträckning 
förteckningar över begreppen och än mera saknas det definitioner. De som finns är ofta otydliga eller 
mångtydiga.  

Historiskt sett har kommunikationen varit sådan att sändare och mottagare haft tid att säkerställa 
betydelsen hos informationen. Med den stora mängd information som behöver hanteras i dag är 
denna möjlighet nästan obefintlig. Det gäller att informationen är så tydlig att den kan förstås inte 
bara av människor utan även av datorsystem. Detta ställer helt nya krav på att begreppen är entydigt 
förståeliga. 

Arbete med begrepp i form av terminologiarbete var relativt omfattande i branschen före 1980-talet 
men har sedan gradvis upphört, med några undantag av mindre omfattning. Exempelvis är hela 
BSAB-systemet odefinierat och begreppens betydelse framgår endast av de tolkningar man kan göra 
baserat på rubriker, begreppens hierarkiska ordning och utformningen av texter och mätregler i AMA 
samt ett fåtal begreppsförklaringar i AMA. 

Objektorienterad informationshantering ställer delvis helt nya och betydligt större krav på att bran-
schen har ordning på begreppen. Objekten måste förses med standardiserad klassifikation och egen-
skaper för att kunna kommuniceras i processerna. Figur 3 ovan visar på den ökade komplexiteten 
som starkt skiljer sig ifrån BSAB:s omfattande men enkla hierarkier. 

Pågående arbeten 

Byggklassifikation 

Byggklassifikationen är under kontinuerlig utveckling i Sverige och internationellt. Tillämpningar inom 
objektorienterad informationshantering ställer krav på anpassning av system utarbetade för manuell 
hantering. Det danska arbetet med DBK och det svenska arbetet med Trafikverkets TEiP-system har 
aktualiserat frågan om förtydligande av vissa delar av den internationella ramverksstandarden för 
byggklassifikation ISO 12006-2.  

Det svenska BSAB-systemet anpassas kontinuerligt till nya brukarkrav. Det är angeläget att svenska 
intressen och svensk kompetens tillförs det internationella arbetet med utveckling av byggklassifikat-
ionen. Aktiv medverkan i ISO Technical Committee TC 59, Building construction, Subcommittee SC 13 
Organization of information about construction works, borde möjliggöras. Denna grupp som också 
kallas ”Home of ISO BIM-standards”, har flera standarder under utarbetade med avgörande bety-
delse för BIM-utvecklingen.  

IFC 

Den internationella standarden för objektorienterad informationshantering för byggd miljö, IFC, In-
dustry Foundation Classes, utvecklas kontinuerligt med syfte att kunna vara en öppen standard obe-
roende av proprietära format. IFC är främst en informationsmodellstandard men innehåller även 
objektklasser och egenskaper för domänen byggd miljö. I den mån att IFC har klasser och egenskaper 
som liknar dem som skall användas i kommunikation mellan informationssystem skall dessa IFC ob-
jekt användas vid överföringen. 

Frågan om vilka IFC-objekt som skall användas vid informationsutbyte är inte tillfredsställande löst. 
För att omfattningen av IFC-objekt skall hållas på en rimlig nivå måste regler för tillämpning fastläg-
gas. IFC kan inte inkludera samtliga klasser från samtliga länder som används för att beskriva den 
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byggda miljön. Frågan om gemensamma begrepp bör utvecklas inom ramen för IFC med inflytande 
från svenska intressen, erfarenheter och kunskaper. 

IFD 

IFD, International Framework for Dictionaries, är en ISO-standard (ISO12006-3) för uppbyggnad av 
bibliotek med begrepp som kan användas för att länka samman datasystem så att man kan dela in-
formation och arbeta integrerat. IFD Library är själva biblioteket, en databas, som är internationell 
och åtkomligt på ett enhetligt sätt. Den innehåller kvalitetssäkrade begrepp med definitioner och 
termer på olika språk samt relationer till andra begrepp inklusive klassifikationsrelationer.   

Språkskillnader eller synonymer är inga hinder eftersom IFD Library utgår från begreppen och termer 
ur olika språk relateras direkt till begreppen. Begreppen i IFD Library är avsedda att användas i in-
formationssystem och kan då kommuniceras över språk och applikationer.  

IFD Library baseras på ISO-standarder och ett omfattande internationellt arbete. IFD Library admini-
streras av en IFD Library Group per språkområde och en gemensam internationell organisation. De 
nationella grupperna tar emot förslag på termer och begrepp, gör en kvalitetsgranskning och lägger 
in informationen i IFD Library.  

Detta innebär nya affärsmöjligheter. IFD Library kan användas i kravspecifikationer, mängdförteck-
ningar, kalkyler, varudatabaser och produktbibliotek med mera, se Fig. 7. Därigenom kan t.ex. CAD-
system hitta information i varudatabaser, stödja val av varor och hämta 3D-data. Ett annat av många 
exempel är att köpare i sina inköpssystem kan hitta produkter i varudatabaser på olika språk, jämföra 
produkter och köpa eller ta kontakt för avropsavtal. 

 

Figur 7. Definitioner i IFD Library och värden i produktdatabaser 

Viktiga egenskaper är att IFD Library: 

 är internationell och kommer att innehålla begrepp från alla anslutna länder 

 kan relatera begrepp till varandra så att översättningsnycklar skapas mellan ingående språk 

 har ett tekniskt gränssnitt som gör att IFD Library kan integreras med datasystem. 

De för Sverige gemensamma begreppen läggs in av IFD Library Group Sweden 
(www.buildingsmart.se) som ansvarar för förvaltning och åtkomst. I IFD Library kommer även be-
greppen för andra länder och språkområden att finnas, en del av begreppen kommer att vara objekt- 
och egenskapsbegreppen i IFC-standarden.  

http://www.buildingsmart.se/
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Problem 

Arbete med begreppen omfattar att ta fram begreppsmodeller över olika tillämpningsområden, defi-
niera begreppen och ge dem relevanta termer. Detta arbete är starkt försummat i Sverige sedan bör-
jan eller mitten av 1980-talet och inte ens före den tiden var arbetet särskilt omfattande. Samtidigt 
är kraven på korrekt definierade och namngivna begrepp en av de grundläggande förutsättningarna 
för samverkan mellan informationssystemen..  

Bristande begreppsstandardisering motverkar en effektiv användning av modern teknik för informat-
ionshantering. Det medför ett onödigt slöseri där man lägger resurser på mappning mellan informat-
ionssystem, möten för att diskutera vad som missförståtts samt accepterar att en del av information-
en inte kan tolkas av datorsystemen utan kräver manuella insatser. 

Ett exempel på bristande samordning är att centrala begrepp som ”byggnad”, ”anläggning”, ”hus”, 
”arbete” och ”entreprenad” definieras på olika sätt av svenska myndigheter och organisationer.  

Företagen i bygg- och fastighetsbranschen är internationellt verksamma, större projekt utförs av 
företag som verkar på en internationell marknad. Det finns således behov av internationellt funge-
rande begrepp. Unikt svenska lösningar har begränsat värde. Ökat samarbete måste ske i utveckl-
ingsarbete för gemensamma begrepp dels inom Norden dels på övergripande internationellt plan, 
inom ISO och BuildingSMART och andra organisationer. Det nordiska samarbetet måste ofta ske på 
engelska. Speciellt gäller detta det finska språket som ofta inte förstås personer från övriga Norden. 
Det gör att unikt nordiska lösningar försvåras. 

Begrepp måste definieras oberoende av applikationer eller överföringsformat. Bristande kunskaper 
om klassifikation och begreppsmodellering kan leda till kortsiktiga och suboptimerade lösningar som 
försvårar kommunikationen i projektarbete. 

Syfte 

Denna RoadMap för gemensamma begrepp syftar till att på kort och på lång sikt visa på möjliga vägar 
att nå en effektivare hantering av begreppen i livscykeln hos den byggda miljön. Det överordnade 
syftet är att öka kostnadseffektiviteten och uppnå rätt kvalitet i processer och resultat. Arbetet med 
gemensamma begrepp måste ske dels som teoriutveckling, dels i praktisk samverkan med de två 
andra områden som nämns i denna Roadmap: Samverkande standarder för datamodeller och Leve-
ransspecifikationer. 

Aktivitetsplan 

En handlingsplan och finansieringsplan för branschutveckling av gemensamma begrepp ska baseras 
på genomförande av projekt som huvudsakligen bör utgå från affärsbehov. Projekten ska inkludera 
spridning och utveckling av kunskap inom området. Arbetet ska ske proaktivt så att inventering av 
lämpliga projekt görs och att projekten ges professionellt stöd. Krav på användning av gemensamma 
begrepp ska göras vid beställning av digitala informationsleveranser. 

Inom IFD Library Group Sweden förväntas att projekt initieras för inläggning av begrepp inom olika 
områden. Dels förväntas projekt baserade på kortsiktiga affärsbehov och dels förväntas projekt med 
bredare behovsbas. Speciellt för de senare förväntas begrepp inläggas från bygg- och fastighetsrela-
terade terminologistandarder, begreppsmodell- och klassifikationsstandarder, övriga nationella och 
internationella standarder samt begreppskällor från t.ex. Boverket, Terminologicentrum TNC, Före-
ningen för Förvaltningsinformation med flera. Det finns ett stort antal internationella begreppskällor, 
dels publika och dels proprietära. Förteckning och extrahering av begrepp behöver göras. Upphovs-
rättsliga och ekonomiska begränsningar behöver beaktas. 

Exempel på aktiviteter i ett treårsperspektiv: 
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 Pedagogiska beskrivningar av nyttan med definierade begrepp och anpassad terminologi för 
olika processer, situationer och användare. 

 Pedagogiska beskrivningar som grund för de som behöver arbeta med begreppsbildning och 
terminologi. 

 Utveckling av en gemensam teoretisk och begreppsmässig plattform för informationsmo-
deller, processer och begrepp. Hit hör även utveckling av praktiska metoder för begrepps-
bildning och terminologi samt framtagning av vägledningar för användning. I detta inräknas 
även byggklassifikation. 

 Aktiviteter inom IFD Library Group Sweden som t.ex.: 
o Inläggning av begrepp, definitioner och termer samt relationer mellan begrepp inklu-

sive tillhörande kvalitetssäkring. 
o Implementering av existerande IFD-gränssnitt mellan IFD Library och branschens da-

tasystem. 
o Initiering och stöd till projekt för begreppsbildning och terminologi. 

 Medverkan i aktiviteter rörande klassifikation i Sverige och internationellt t.ex. ISO Technical 
Committee TC 59, Building construction, Subcommittee SC 13 Organization of information 
about construction works. 

 Utveckling av generella metoder och verktyg för kontroll av begreppens överensstämmelse 
vid informationsutbyte. 

 Löpande kartläggning av behov och behovsuppfyllelse avseende kommunikation med ge-
mensamma begrepp och terminologi. 

I ett femårsperspektiv skall dessa aktiviteter vara genomförda så att begreppen och termerna i IFD 
Library är självklara att använda i branschens datasystem. Då är en av de mest grundläggande förut-
sättningarna på plats för ett brett införande av BIM på sin mest lönsamma nivå.  



15 
 

Version 2010-12-21 
 
 

Leveransspecifikationer 

Bakgrund  

Tillämpning av Bygghandlingar 90 

Byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, 
Bygghandlingar 90, med en nyligen reviderad del 8 ”Digitala leveranser för bygg och förvaltning” har 
skiftat fokus från från redovisningens visuella uttryck till dess informationsinnehåll. Avsikten med Del 
8 är att komplettera den beskrivning av redovisningsformer och redovisningssätt som behandlas i 
delarna 1-7 med rekommendationer angående informationsutväxling inom alla skeden av bygg- och 
förvaltningsprocesserna.   

Titeln ”Digitala leveranser för bygg och förvaltning” visar att rekommendationerna är avsedda att 
användas i arbetet med att definiera och genomföra utväxling av information, informationsleveran-
ser, på så sätt att den utgör en bas för att specificera information och rutiner. På denna bas kan 
framställas detaljerade och anpassade tillämpningsanvisningar för enskilda företag eller projekt.  

Mot denna bakgrund arbetar Föreningen för Förvaltningsinformation, enligt uppdrag från medlem-
mar, med att utarbeta krav på digitala informationsleveranser med tillämpningsanvisningar och leve-
ransspecifikationer, se Fig. 8. Dessa tillämpningsanvisningar är generella för informationsbyggets 
samtliga skeden men arbetet hittills fokuserar på att specificera leveranserna till och från förvaltning. 

 

Figur 8. Sammanställning av de olika delarna för digitala informationsleveranser  

MVD, IDM och leveransspecifikationer 

I samband med informationsutbyte mellan modeller i olika applikationer, t.ex. för mängdberäkning, 
kalkyl, energiberäkning mm, utväxlas endast en delmängd av modellernas informationsinnehåll. Inom 
IFC-arbetet benämns den delmängd av en IFC-modell som behövs för att tillgodose specifika krav på 
informationsutväxling för MVD, Model View Definition, 
(http://www.iai-tech.org/products/ifc_specification/ifc-view-definition). Den metod som används för 
att dokumentera en MVD inom buildingSMART benämns Information Delivery Manual, IDM. Denna 
motsvaras av den  svenska benämningen Leveransspecifikation. En IDM består av processkartlägg-
ning, specifikation av informationsutväxling i processen, samt funktionskrav på programvarumoduler 
(http://idm.buildingsmart.no/confluence/display/IDM/IDM+Makes+IFC+Work).  

Till de leveransspecifikationer som har definierats enligt BH90 kan också de sk Model View Definit-
ions enligt buildingSMART läggas för att komplettera med objektmodellsinformation. I Fig. 9 visas det 
tillägg i definitionen av en informationsleverans som behöver göras för att hantera den utökade 
mängden av definitioner. 
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Figur 9.  Leveransinnehållet enligt fi2s leveransspecifikationer kompletterade med building-
SMARTs definitioner för modellvyer - MVD  

Problem  

Bygg- och förvaltningsprocessens behov av digitala informationsleveranser ökar allt mer. Det gäller 
alla processer, t.ex. initiering, tillblivelse, förändringar, skötsel, administration och nyttjande av bygg-
nader. Informationsbygget är en viktig del av processerna för framställning och förvaltning av den 
byggda miljön. Rätt informationsmängd behövs för byggnadens och utrymmenas utformning, nytt-
jande, drift och underhåll, och vid alla förändringar i den byggda miljön från krav till kontroll. Ett in-
formationsbygge behöver baseras på ett obrutet och kvalitetssäkrat informationsflöde. Detta behö-
ver byggas med samordnade informationsleveranser där det branschgemensamma regelverket be-
hövs och skall följas.  

Leveransspecifikationer skall säkerställa ett branschgemensamt regelverk för informationsleveranser 
både för ostrukturerade och strukturerade dokumentbaserade informationsmängder, och både för 
enkla modeller och objektmodeller med detaljerade objektegenskaper. Det övergripande målet är att 
regelverket tillämpas i branschens processer och applikationer.  

Inom stora delar av bygg- och förvaltningsprocesserna saknas idag överenskommelser om objektori-
enterade informationsleveranser. Arbete med specifikation av leveranser från byggande till förvalt-
ning har dock påbörjats av Föreningen för Förvaltningsinformation. Det återstår att utveckla standar-
der och rekommendationer för återstående huvuddelar av bygg- och förvaltningsprocesserna.  

Det är också nödvändigt att precisera informationsmängden i en informationsleverans till att omfatta 
endast den information som behövs för att hantera de krav som ställs. Generellt gäller att informat-
ionsflödet i ett byggprojekt skall vara behovsstyrt enligt samma principer som för tillverkningsindu-
strins lean-tänkande. 

Syfte 

Arbetet med denna del av RoadMap syftar till att kartlägga hur arbetet med leveransspecifikationer 
skall genomföras så att man snabbt kan etablera standarder inom området.  Förslag på arbetsmeto-
dik och prioriterade områden skall utarbetas. 

Aktivitetsplan 

Utvecklingsarbetet för informationsleveranser syftar till stöd för implementering av det regelverk 
som utvecklats genom Bygghandlingar 90, samt till kompletteringar av regelverket. Inom 
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buildingSMART pågår ett internationellt utvecklingsarbete som skall beaktas. Vidare skall 
utvecklingsprojekt säkerställa tillämpningen av regelverket i branschens verktyg för 
informationsleveranser. Handlingsplanen behöver också innehålla klargörande av redskap och 
förmåga att skapa och kommunicera information om byggnader, utrymmen och verksamheter.  

Exempel på aktiviteter i ett treårsperspektiv: 

 Pedagogiska beskrivningar av relationer mellan samverkande information för att skapa, 
kommunicera och lagra informationsmängder mellan parter och system, t.ex. mellan CAD 
och kalkyl. Det kan också användas som underlag för val av arbetssätt och verktyg. 

 Beskrivning av processer och aktiviteter för informationsleveranser i bygg- och förvaltnings-
processens alla skeden. 

 Vägledning för utveckling av branschens diversifierade manualer med leveransspecifikationer 
som kvalitetssäkrar informationsutbytet i de beskrivna processerna. 

 Arbete för implementering av verktyg för informationsleveransens egenskaper (leverans-
meddelandet) i stödjande applikationer. 

 Utveckling av generella metoder och verktyg för verifiering av informationsleveransers över-
ensstämmelse med leveransspecifikationer. 

 Stöd till implementering av regelverk för digitala informationsleveranser genom nätverk för 
erfarenhetsutbyte. Detta erfarenhetsutbyte kan också ”ta temperaturen på branschen”. 

I ett femårsperspektiv skall dessa aktiviteter vara genomförda så att leveransspecifikationer och till-
hörande rutiner är lika naturliga som e-post är idag. Då finns förutsättningar för vidareutveckling. 
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Råd för digital information om byggd miljö 

Behov av samordning 

Utvecklingen av objektorienterad informationshantering med BIM pågår i bygg- och fastighets-
branschen. Den nya tekniken syftar till att effektivisera informationshanteringen, möjliggöra nya 
modellbaserade analyser och simuleringar för att på så sätt effektivisera bygg- och förvaltningspro-
cesserna med minskad miljöpåverkan och ökad kvalitet i den byggda miljön. Objektorienterad in-
formationshantering är beroende av ökad standardisering och samordning av datamodeller, begrepp 
och processer.  

Företagen i branschen är starkt specialiserade och samarbetar projektbaserat i olika konstellationer. 
Det finns därför ett starkt branschgemensamt behov att samordna erfarenheter och skapa standar-
der för objektorienterat informationsutbyte i olika aktiviteter i bygg- och förvaltningsprocesserna. 
Utveckling av en branschgemensam plattform för objektorienterad informationshantering måste ske 
både genom utarbetande av standarder och stegvis i praktiska projekt.  

I projekten ”FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge” (An-
dersson m.fl. 2009), ”Nyttan av ICT för byggbranschen” (Ekholm, Jönsson och Molnar 2008), ”BIM 
istället för 2D-CAD i byggprojekt” (Jongeling 2008), ”Byggherre – ICT” (Johansson m.fl. 2009) samt i 
resultaten från BIMInfos workshop december 2009 
(http://www.caad.lth.se/forskning/biminfo/startmoete_minnesanteckningar/), finns tydligt be-
skrivna behov och exempel på frågor som bör samordnas av en branschgemensam organisation. 
Samma behov har identifierats inom buildingSMART och i Föreningen för Förvaltningsinformations 
verksamhet samt i praktiska erfarenheter från genomförda projekt. I projektet BIMInfo ingår att un-
dersöka förutsättningarna för bildandet av ett sådant råd. 

Problem 

En mängd aktiviteter pågår för att etablera standarder och överenskommelser om informationshan-
tering i projekt. I Sverige verkar internationella organisationer genom svenska grupperingar, t.ex. 
buildingSMART Sweden, och den svenska IFD Library Group som nu är under bildande.  

Svensk bygg- och fastighetsbransch saknar en gemensam organisation med funktionen att ta tillvara 
och samordna erfarenheter samt driva branschgemensamma utvecklingsprojekt med syfte att främja 
utvecklingen av objektorienterad informationshantering.  

Syfte 

Svensk bygg- och fastighetsbransch bör samverka för att samordna insatser inom standardisering 
inom Sverige och internationellt och tillvarata erfarenheter som görs i enskilda projekt t.ex. avseende 
överenskommelser om standarder, informationsstrukturer, objekt, egenskaper etc. som bedöms som 
nödvändiga att definiera vid informationsutväxling. Samordning och prioritering av åtgärder i Sverige 
föreslås organiserat genom ett ”Råd för digital information om byggd miljö”.  

Rådet bör bestå av beslutsfattare på ledningsnivå i representativa organisationer med en tydlig vilja 
att samarbeta för en långsiktig och hållbar utveckling av objektorienterad informationshantering i 
svensk bygg- och fastighetssektor.  

Det föreslås att Open BIM som mottagare av denna RoadMap, i egenskap av representant för bran-
schen, hanterar frågan om bildande av Rådet. Medlemmar kan vara både företag, myndigheter och 
organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn.  
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Aktivitetsplan 

Samordnad informationshantering i byggande och förvaltning av byggd miljö, är en komplex och 
långsiktig uppgift. Rådet skall engagera teknisk expertis för att utreda eller lösa olika uppgifter. Rå-
dets arbete bör utföras med utgångspunkt från rekommendationer i denna RoadMap. Rådet skall 
vara huvudman för frågorna och se helheten, både avseende affärsnytta och innehåll.   

Rådet skall börja med att: 

 Utarbeta en vision över framtiden i ett livscykelperspektiv med identifierad affärsnytta samt 
definiera mål och ta fram strategier. Ett synsätt bör vara att lyfta fram gemensamma behov 
som underlag för företag att utveckla affärsnytta och att Rådet styr mot de gemensamma 
behoven för optimering av slutanvändarnytta i ett livscykelperspektiv 

 Inventera konkreta, redan idag aktuella, avgränsade och kortsiktiga behov samt utarbeta 
stöd inom områdena Samverkande standarder för datamodeller och filformat, Gemensamma 
begrepp och Leveransspecifikationer. 

 Samordna och vid behov göra prioriteringar inom standardiseringsarbetet. Det är en komplex 
uppgift med värdering av nytta, kostnader och erforderliga resurser samt relationer mellan 
standarder så att utbyggnaden går i takt. 

 Initiera standardiseringsarbete, nationellt och internationellt.  

 Bilda arbetsgrupper och samverka med befintliga arbetsgrupper inom standardisering. Detta 
skall göras med en stark och aktiv förankring i affärsmässiga behov. 

 Samverka med SIS, Lantmäteriet, Boverket m fl för nationell samordning. 
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Begreppsförklaringar 

BIMInfo= FoU-projekt vid Lunds Universitet 2009 – 2012 med syfte att utveckla informationssystema-
tiken för svensk byggsektor, finansierat av Formas-BIC och SBUF i samverkan med Open BIM. 

buildingSMART= internationell standardiseringsorganisation med syfte att bidra till en hållbar byggd 
miljö genom att effektivare utbyta och kommunicera information genom användning av öppna inter-
nationella standarder i offentligt och privat byggande.  

Datamodell= En datamodell, även benämnd begreppsschema, innehåller allmänna klasser för objekt, 
egenskaper och relationer representerande den domän som informationen behandlar.  

FFI= Föreningen för Förvaltningsinformation 

Fi2= en de facto-standard för hantering av alla former av information som rör fastigheter och verk-
samheter i dessa. 

Fi2XML= ett för fastighetsbranschen gemensamt format som nyttjar XML-tekniken. 

Filformat= Med filformat avses den interna strukturen i digitala datafiler. En fil är en samling data 
(information) som är lagrad under ett filnamn i ett filsystem.  

Format= gemensam beteckning på datamodell och tillhörande filformat. 

IDM= Information Delivery Manual, dokumentation av en MVD enligt buildingSMART  

IFC= Industry Foundation Classes, datamodell och filformat för objektorienterade bygginformations-
modeller, de facto standard från buildingSMART. 

IFD= International Framework for Dictionaries, datamodell för databaser med begrepp som kan an-
vändas av informationssystem för att dela information och arbeta integrerat. IFD är en ISO-standard, 
ISO 12006-3.  

http://www.wbdg.org/resources/cobie.php
http://www.inpro-project.eu/publications.asp
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IFD Library= databas i form av ett bibliotek med kvalitetssäkrade begrepp och termer som följer IFD 
standarden, utvecklas inom BuildingSMART. 

Informationsmodell= beskrivning av en företeelse i en domän, t.ex. en viss byggnad, i form av en 
specialisering av klasserna i en datamodell (begreppsschema).   

Lean-tänkande=  produktionsfilosofi som utvecklats inom Toyota och som syftar till minskat resurs-
slöseri i produktionen samt behovsstyrda processer. 

Leveransspecifikation= krav på informationsleverans innefattande leveransens: informationsinnehåll 
och struktur, tekniska format och egenskaper, kostnader och tider samt administration. 

MVD= Model View Definition, den delmängd av en IFC-modell som behövs för att tillgodose specifika 
krav på informationsutväxling. 

XML= eXtensible Markup Language. Syftet med XML är att kunna utväxla data mellan olika informat-
ionssystem genom att skicka data som ren text som även kan förstås av människor. 
 
 


