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Sammanfattning 
Att utföra kostnadskalkyler och mängdavtagningar utifrån objektbaserade 3D-modeller har visat 
sig vara problematiskt då modellerna inte uppfyller de förväntade kraven på informationsnivå. 
De bristande modellerna leder till en större osäkerhet då kalkylatorn skall upprätta 
kostnadskalkyler, vilket utgör bakgrunden till de frågeställningar som rapporten utgörs av.  

Projektet Biomedicum, som skall bli det toppmoderna laboratoriet åt Karolinska Institutet 
bedrivs som ett fullskaligt BIM-projekt, där de objektbaserade 3D-modellerna utgör underlaget 
för bland annat kostnadskalkyler i systemhandlingsskedet. Kalkylatorn i projektet, har uttryckt ett 
missnöje gällande kvaliteten i modellerna, och menar på att det finns stora brister som leder till 
att risken för att osäkra kalkyler upprättas ökar. Denna rapport kommer således att se över hur 
det är möjligt att kvalitetssäkra en objektbaserad 3D-modell i IFC-format i programvaran Solibri 
Model Checker, utifrån de projektspecifika kraven som råder i projektet.  

Rapporten utgörs av en fallstudie och en litteraturstudie, och till viss del även av intervjuer. I 
fallstudien undersöks det om Solibri Model Checker är kapabel till att kontrollera modellerna 
utifrån de projektspecifika krav som råder i projektet, samt att analysera resultatet av kontrollerna 
som har utförts. Intervjuerna i sin tur har legat till grund för ett antal problem som har ansetts 
vara relevanta för rapporten. Problem som kan härledas till juridiska svårigheter, avsaknad av en 
gemensam branschstandard, meningsskiljaktigheter kring innehållet i en objektbaserad 3D-
modell etc.   

I fallstudien har det visat sig att 3D-modellerna är bristande ur kalkylsynpunkt. Detta leder till 
svårigheter och osäkerheter då Skanska upprättar kalkylerna. Anledningarna till detta är flera. Det 
handlar bland annat om att konstruktören använder sig av en modelleringsteknik som inte är 
anpassad för kalkylering, men även att det inte finns tydliga riktlinjer om vilken information som 
bör finnas i objekten i systemhandlingsskedet, vilket har framgått under intervjuerna. Det har 
även framgått under intervjuerna, att ett avgörande problem som kan anknytas till att modellerna 
är av bristande kvalitet ur kalkylsynpunkt, är på grund av att det inte har ställts krav tillräckligt 
tidigt i processen.  

Vad som är viktigt för att få en fungerande process där de objektbaserade 3D-modellerna skall 
användas för mängdavtagningar och kostnadskalkyler, är att i ett tidigt skede fastslå vilken 
information som behövs i objekten för att trovärdiga kalkyler skall vara möjliga att upprätta. 
Vikten av att det finns en tydlig IT-handledning är även stor, då det är handledningen som ligger 
till underlag om vilken information som skall finnas med i modellerna. 

 

Nyckelord: Kvalitetssäkring, kostnadskalkyl, objektbaserad 3D-modell, IFC-fil, Solibri Model 
Checker 
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Abstract 
To perform quantity takeoffs and cost estimates based on 3D models is problematic, if the 
models do not meet the expected demands of information. The weaknesses of the models leads 
to uncertainty when the calculator will establish cost estimates, which forms the background to 
the issues that the thesis constitutes. 

The project Biomedicum is conducted as a full-fledged BIM project, where the object based 3D 
models are the basis for cost estimates in the system phase. The calculator in the project has 
expressed dissatisfaction regarding the quality of the models, and believes that there are major 
flaws that lead to the risk of uncertain calculations increasing. 

Of this reason, this thesis will analyze the possibilities about ensuring the quality of an object 
based 3D model in IFC format, by using the software Solibri Model Checker.  

This thesis consists of a literature review, interviews and a case study. The case study examines 
whether Solibri Model Checker is capable of checking the models based on the project specific 
requirements, and to analyze the results of the checks that have carried out in the case study.  

The interviews have been the basis for the number of problems that have been considered 
relevant for the thesis. Problems that can be traced to legal difficulties, lack of a common set 
requirements, disagreements about the content of an object based 3D model etc. 

The case study has shown that the 3D models are inadequate to perform cost estimates, which 
leads to difficulties and uncertainties in the calculation process. There are several reasons for this. 
The designers of the project have used wrong modeling technique for quantity takeoff and cost 
estimating. But also that there are no clear guidelines as to what information should be included 
in the items in the document stage system, which has emerged during the interviews. It has also 
emerged during the interviews that crucial problems that may be linked to the models are of 
poor quality, because it has not been required early enough in the process. 

What is important to get a working process in which the object-based 3D models to be used for 
quantity takeoffs and cost estimates, is that in the early stages determine what information is 
needed in the objects to credible estimates will be possible to establish. The importance of a clear 
IT manual is also great, as it is the manual who serves as the basis of the information to be 
included in the models. 

 

Keywords: Quality assurance, cost estimate, object-based 3D model, IFC-file, Solibri Model 
Checker  



IV 
 



V 
 

Förord  
Detta examensarbete har utförts hos Tyréns AB i Stockholm, och är det avslutande momentet i 
högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design på KTH. Rapporten motsvarar 15 
högskolepoäng, och har genomförts under våren 2013.  

Vi som har skrivit rapporten vill börja med att rikta ett stort tack till Tyréns AB som har gett oss 
möjligheten att sitta på ett av företagets konstruktionsavdelningar i 10 veckor. Linus Malm som 
är avdelningschef har även bistått som handledare för detta arbete och förtjänar därmed ett stort 
tack för den hjälp han har bidragit med. Även Gustav Engman, som sitter på samma avdelning 
har agerat som stöd och har varit väl tillmötesgående då vi har undrat över något. Tack! 

Det finns även många andra personer som har varit delaktiga i att detta examensarbete har varit 
möjligt att genomföra, först och främst vår handledare från KTH som vi vill rikta ett tack till, 
Väino Tarandi, men även folk som har ställt upp i intervjuer och dylikt. Torbjörn Kjellström på 
Graphisoft Sverige, är ett levande exempel på hur ett företag bör bemöta studenter, då han har 
låtit oss delta i kurser utan någon kostnad, därmed vill vi avsluta dessa ord med ett stort tack till 
honom! 

 

Stockholm, juni 2013 

 

 

______________________    ______________________ 

 

Sam Gustavsson      Filip Johansson 
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SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

SMC Solibri Model Checker v8.0   

Solibri Model Checker Programvara för kvalitetssäkring av IFC-filer 

   



 
 



i 
 

Innehåll 
1. Inledning ........................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund............................................................................................................................................. 1 
1.2 Problemdiskussion och frågeställning ............................................................................................ 1 
1.3 Syfte och mål ...................................................................................................................................... 2 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................................... 3 

2. Metod ................................................................................................................................ 5 
2.1 Litteraturstudier ................................................................................................................................. 5 
2.2 Intervjuer ............................................................................................................................................ 5 
2.3 Fallstudie ............................................................................................................................................. 6 

3. Nulägesbeskrivning .......................................................................................................... 7 
3.1 Organisation och arbetssätt ............................................................................................................. 7 

3.1.1 Konstruktör .............................................................................................................................. 8 
3.1.2 Project Information Officer ................................................................................................... 9 
3.1.3 Informationsutbyte i systemhandlingsskedet ....................................................................... 9 

3.2 Projektspecifika krav ....................................................................................................................... 10 

4. Teoretisk referensram ...................................................................................................... 13 
4.1 Solibri Model Checker .................................................................................................................... 13 

4.1.1 Regler ....................................................................................................................................... 13 
4.2 Juridiska svårigheter ........................................................................................................................ 14 
4.3 Avsaknad av gemensam branschstandard ................................................................................... 14 
4.4 Hur gör våra grannländer? ............................................................................................................. 15 
4.5 IFC ..................................................................................................................................................... 16 
4.7 BSAB 96 - Modellbaserad byggnadsprojektering ....................................................................... 17 

4.7.2 Systemets uppbyggnad .......................................................................................................... 18 
4.8 Litteran .............................................................................................................................................. 19 

5. Intervjuer .......................................................................................................................... 21 
5.1 Genomförande ................................................................................................................................ 21 
5.2 Resultat av intervjuer ...................................................................................................................... 21 

6. Fallstudie......................................................................................................................... 25 
6.1 Upprättande av Ruleset .................................................................................................................. 25 
6.2 Modifiering av Rules ....................................................................................................................... 28 

6.2.1 Modifiering av BSAB-regel ................................................................................................... 28 
6.2.2 Modifiering av littereringsregel............................................................................................. 30 
6.2.2 Modifiering av dupliceringsregel .......................................................................................... 31 

6.3 Kvalitetssäkring med avseende på BSAB-koder ......................................................................... 32 
6.4 Kvalitetssäkring med avseende på projektspecifika litteran ...................................................... 33 
6.5 Kvalitetssäkring med avseende på duplicerade objekt ............................................................... 34 
6.6 Kvalitetssäkring med avseende på våningstillhörigheter ........................................................... 37 
6.7 Resultat av fallstudien ..................................................................................................................... 40 

7. Analys ............................................................................................................................... 41 
7.1 Fallstudie ........................................................................................................................................... 41 

 



ii 
 

7.1.1 BSAB-klassificeringar ............................................................................................................ 41 
7.1.2 Projektspecifika litteran ......................................................................................................... 42 
7.1.3 Duplicerade objekt ................................................................................................................. 44 
7.1.4 Våningstillhörigheter .............................................................................................................. 46 

7.2 Intervjuer .......................................................................................................................................... 48 

8. Slutsats ............................................................................................................................. 51 

9. Rekommendationer ........................................................................................................ 55 

Referenser ........................................................................................................................... 57 
Litteratur ................................................................................................................................................. 57 
Elektroniska källor ................................................................................................................................. 58 
Intervjuer ................................................................................................................................................. 59 

Bilagor................................................................................................................................... I 
Intervju 1 .................................................................................................................................................... I 
Intervju 2 .................................................................................................................................................. II 
Intervju 3 ................................................................................................................................................. III 
Intervju 4 ................................................................................................................................................. IV 
Intervju 5 ...................................................................................................................................................V 
Handledning för framtida kvalitetskontroller .................................................................................... VI 

 



1 
 

1. Inledning 
Det inledande kapitlet introducerar läsaren till ämnet och beskriver ramarna för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning inom byggindustrin har sin bakgrund från 1970-talet i 
samband med tillämpning av offshoreplattformar och kärnkraft. Inom kvalitetsområdet är 
kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning centrala begrepp, där kvalitetsstyrning avser verkställande 
medel som används för att uppfylla kvalitetskraven. Kvalitetssäkring eftersträvar att skapa tillit till 
en fungerande kvalitetsstyrning, genom att presentera de planerade och systematiska åtgärder 
som krävs för att uppfylla kvalitetskraven1.  

Enligt en krönika från OpenBIM2 har en kvalitetsgranskning av en arkitektmodell från ett 
bostadsprojekt gjorts, där det upptäcktes många brister i modellen. 3D- modellerna som 
upprättas i projekteringsskedet hänvisas till Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2, Digitala leveranser för bygg 
och förvaltning, vilket är byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt3.  Syftet 
med byggsektorns rekommendationer är att den ska utgöras som en generell bas i 
projekteringsarbetet för att säkerställa strukturen av information och informationsleveranser av 
3D- och 2D-underlag. Genom gemensamma riktlinjer och oberoende företags- och 
projektspecifika förhållanden är syftet att uppnå en gemensam enhetlig hantering med 
kontrollerbar kvalitet och kvalitetssäkring på generell nivå av levererad information4. Ett generellt 
problem med Bygghandlingar 90 är att många hänvisar till denna standard utan att egentligen veta 
vilken del de hänvisar till. Även att det levererade underlaget inte är granskat enligt de 
anvisningarna som hänvisas till Bygghandlingar 90 är ett vanligt förekommande problem i 
projekteringsprocessen. När ett seminarium, med över 45 väl insatta personer från byggsektorn 
ägde rum, gjordes en undersökning om hur många av de deltagande som hade läst dokumenten i 
Bygghandlingar 90. Av de 45 deltagande i undersökningen svarade endast tre personer att de hade 
läst igenom dokumenten i Bygghandlingar 905. Eftersom Bygghandlingar 90 är rekommendationer 
för redovisning av byggprojekt generellt behövs det projektspecifika anvisningar inom varje 
aktuellt projekt. Sådana projektspecifika tillämpningsanvisningar utgörs i många projekt och för 
varje företag i form av CAD- eller IT-handledningar. Dessa IT- handledningars innehåll och 
kvalitet är beroende av projektdeltagarnas kunskapsnivå, där stor risk att informationen i IT-
handledningen blir besvärlig eller till och med omöjlig att hantera. Detta är ett generellt problem i 
byggbranschen då projektspecifika IT-handledningar har stor betydelse för att uppfylla 
kvalitetskraven  i modellerna6.  

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 

Tyréns AB har sedan 1942 varit med inom samhällsbyggnadssektorn och är idag ett av landets 
ledande teknikkonsultföretag. Med sina drygt 1300 anställda bidrar koncernen till en hållbar 

                                                 
1 (Lars Björkman, 1995, pp. 5-7) 
2 (Lindström, Jongeling, & Nilsson, 2012, p. 15) 
3 (Lindström, Jongeling, & Nilsson, 2012, p. 15) 
4 (AB Svensk Byggtjänst, 2008, pp. 7-8) 
5 (Lindström, Jongeling, & Nilsson, 2012, p. 15) 
6 (AB Svensk Byggtjänst, 2008, pp. 7-8) 
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samhällsutveckling där de anställda får vara med att skapa lösningar inom stadsbyggnad och 
infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling7. 

På Tyréns råder det en kontinuerlig strävan efter att nå förbättringar, där kvalitetssäkring av det 
egna arbetet är av stor vikt för att nå dit. Företaget har fått i uppdrag, att i systemhandlingsskedet 
leverera objektbaserade konstruktionsmodeller åt Akademiska Hus Stockholm i projektet 
Biomedicum. Konstruktionsmodellerna används av Akademiska Hus som underlag för att bl.a. 
upprätta systemkalkylen, varpå modellens kvalitet och informationsnivå är av stor betydelse för 
att kunna precisera de framtida byggkostnaderna. 

Det har visat sig att de objektbaserade konstruktionsmodellerna, enligt kalkylatorn i projektet, 
inte alltid uppfyller de ställda kraven med avseende på dess informationsnivå. Avsaknaden av 
denna information leder till problem för båda parter. Kalkylatorn upplever att systemkalkylen är 
svår att upprätta, och för Tyréns innebär det att modellerna ytterligare behöver bearbetas för att 
åtgärda kvalitetsavvikelserna. 

Att eftersträva kvalitetssäkrade produkter, är i sig inget nytt. En del av problemet ligger självklart 
i det tekniska utförandet, men framförallt är problemet något som bör behandlas på projektnivå. 
Det bör alltså, i ett tidigt skede, framgå vilken typ av informationsnivå objekten i modellerna bör 
innehålla för att det sedan skall finnas tydliga referenser att kvalitetssäkra produkten emot. Det 
har visat sig under intervjuerna att flera inblandade personer i projektet anser att det inte är 
tillräckligt, se avsnitt 5.2. 

I Sverige råder det även en juridisk problematik kring hanteringen av digitala handlingar. Det 
råder också en problematik kring avsaknaden av en gemensam branschstandard gällande BIM-
projekt, då alla projekt idag behandlas projektspecifikt. Detta är två sidospår som kommer att 
diskuteras i rapporten för att undersöka hur processen kring de kvalitetssäkrade modellerna kan 
förbättras, varpå följande frågor utgör frågeställningen för rapporten. 

Hur kan en IFC-fil kvalitetssäkras utifrån projektspecifika krav med hjälp av Solibri Model Checker? 

Vilken kvalitet håller de objektbaserade 3D-modellerna i projektet Biomedicum ur kalkylsynpunkt? 

Vilka är de kritiska skedena i projekteringsfasen, och hur bör Tyréns arbeta i framtiden för att uppnå tydliga 
riktlinjer kring innehållet i en 3D-modell?  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att, med hänsyn till mängdavtagning och kostnadskalkylering, i 
projekteringsskedet undersöka huruvida det är möjligt att kvalitetssäkra en IFC-fil, utifrån de 
projektspecifika kraven som råder i projektet Biomedicum, och även att fastställa kvalitén på 
modellerna i projektet. Ur den objektbaserade 3D-modellen som utgörs av IFC-filen görs 
mängdavtagningar vilket utgör underlaget för kostnadskalkylerna. Examensarbetet ska utreda hur 
processen kring kvalitetssäkring av 3D-modeller går till idag på Tyréns, och vilka 
utvecklingsmöjligheter det finns kring denna process i framtiden. 

                                                 
7 (Tyréns AB) 
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Målet är att rapporten skall ligga till grund för hur Tyréns i framtiden skall gå tillväga, när de 
anställda inom företaget har ett internt behov av att kvalitetssäkra en IFC-fil. Det skall tydligt 
framgå hur projektörerna på Tyréns skall gå till väga för att systematiskt kvalitetssäkra sina egna 
modeller. Rapporten skall även ligga till grund för kvalitetssäkring av IFC-filer för framtida 
projekt, då Tyréns vet hur de skall gå till väga för att leverera en modell med rätt information och 
kvalitet. 

För att ovanstående process skall vara möjlig att genomföra, kommer även omkringliggande 
problematik att studeras. Ett delmål med rapporten är att identifiera och finna lösningar till 
problem som kan tänkas ha anknytning till huvudsyftet.   

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet är av olika anledningar avgränsat. Nedan följer förklaringar till de olika 
avgränsningarna. 

Systemhandlingar    Projektet Biomedicum befinner sig idag i systemhandlingsskedet. 
Av den anledningen kommer endast systemhandlingarna ligga till 
grund för den fallstudie som genomförs i rapporten. 

Konstruktionsmodeller   Då Tyréns AB är upphandlad som konstruktör i projektet 
kommer enbart konstruktionsmodellerna att ligga till underlag i 
rapporten.   

Programvara  Efter önskemål från Tyréns AB kommer endast programvaran 
Solibri Model Checker v8 att användas för att utföra 
kvalitetskontrollerna. 

Kvalitetskrav    Kvalitetssäkring kan utgå utifrån en mängd parametrar. I denna 
rapport kommer hänsyn att tas till kodklassificeringar enl. BSAB 
96, projektspecifika litteran, duplicerade objekt och 
våningstillhörigheter. Dessa parametrar har valts efter önskemål 
från Tyréns.  
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2. Metod 
Följande forskningsmetoder har använts för att kunna besvara frågeställningen och för att uppnå rapportens syfte 
och mål. 

2.1 Litteraturstudier 

För att rapportens frågeställningar skulle ha möjlighet att besvaras har insamling av litteratur 
skett kontinuerligt under processen. Litteraturen har systematiskt insamlats från olika bibliotek i 
Stockholm, för att sedan analyseras och kvalitetsbedömas. Källorna har valts med omsorg 
avseende på dess författare, utgivningsår och relevans för rapporten.  

Litteratur inom just kvalitetssäkring av objektsbaserade modeller är i det närmaste obefintligt. 
Dock har närliggande typer av ämnesområden studerats för att erhålla en bred infallsvinkel på de 
problemområden som har angripits. Entreprenadjuridik, kvalitetssystem, informationsprocesser, 
andra länders BIM-manualer och kostnadskalkylering har varit några av de ämnen som har 
studerats närmare. 

Utöver den tryckta litteraturen i form av böcker har även vetenskapligt publicerade artiklar, 
branschgemensamma dokument, projektspecifika IT-handledningar, avhandlingar och 
examensarbeten från andra tekniska högskolor analyserats. Även artiklar från olika 
branschtidningar har använts då examensarbetet är av dagsaktuell karaktär. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna har legat till grund för att kunna avgöra var i processen det uppstår oklarheter och 
missförstånd. Tidigt under arbetets gång visade det sig att de inblandade parterna i projektet inte 
delade samma uppfattning om modellerna och dess informationsnivå. Den uppfattning som 
rådde hos kalkylatorn med avseende på informationsnivån i modellerna stämde inte överens med 
projektörens.  

Intervjuer har skett med följande parter i projektet för att klarlägga vad missförståndet beror på, 
samt hur dessa personer önskar att lösa detta problem i framtida projekt. 

Konstruktör – Då konstruktören är den som modellerar de objektbaserade 3D-modellerna som 
IFC-filerna sedan utgörs av, har det varit viktigt att få tillgång till dennes synpunkter. De 
huvudsakliga ändamålen med denna intervju är att fastställa hur processen kan förbättras genom 
att ta hänsyn till konstruktörens önskemål.  

Kalkylator – Kalkylatorns synpunkter har varit viktiga för att fastställa vilken informationsnivå 
modellerna bör innehålla för att kunna upprätta en trovärdig systemkalkyl.  

BIM-koordinator – Entreprenörens BIM-koordinator har möjlighet att vara med i ett tidigt 
skede och upprätta projektets IT-handledning. För att undersöka hur manualen upprättas, och 
möjligheterna till framtida förändringar, har en intervju med koordinatorn varit viktigt. 
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Entreprenadjurist – Det råder en viss problematik kring avtal som rör digitala leveranser8. 
Främst gällande upphovsrätt, nyttjanderätt, äganderätt och ansvar. För att se över hur dessa typer 
av problem kan avhjälpas har en intervju förts med en entreprenadjurist.  

2.3 Fallstudie 

Fallstudien har utförts på Tyréns konstruktionsavdelning City, i Stockholm. Det referensobjekt 
som ligger till grund för fallstudien är de IFC-filer som Tyréns levererar till Akademiska Hus, 
som skall låta upprätta det toppmoderna forskningslaboratoriet Biomedicum i Solna. Tillgången 
till dessa filer har varit en förutsättning för att studien skall kunna genomföras.  

Utgångspunkten i denna fallstudie har varit att analysera huruvida de objektsbaserade 
konstruktionsmodellerna är mottagliga för en kvalitetssäkring med hjälp av programvaran Solibri 
Model Checker. Kvalitetssäkringen är baserad på tidigare bestämda parametrar som Tyréns anser 
vara viktiga för att kunna leverera en kvalitetssäkrad produkt till Akademiska Hus. 

Fallstudien baseras på två olika modeller. Modell A och Modell B. Modell A publicerades på den 
gemensamma projektservern 2012-11-12 och Modell B publicerades 2013-04-02. Att dessa två 
modeller har valts är för att få ett begrepp om vad som har hänt med kvaliteten i modellerna 
under systemhandlingsskedet sedan det startade 2012-08-24 

Fallstudien har indelats i följande två skeden: 

Skede 1 – På Tyréns används idag inte programvaran, och KTH Haninge har inte någon 
undervisning där detta verktyg används. Inlärningsprocessen har därför varit av stor vikt för att 
få programmet att utföra de efterfrågade åtgärderna. Två veckor har därför använts till en 
självstudie i SMC. 

Skede 2 – För att få programvaran att utföra de efterfrågade åtgärderna har modellfilerna 
exporterats till IFC-format. IFC-filerna har importerats till Solibri Model Checker för att sedan 
kvalitetsanalyseras utifrån de tidigare bestämda parametrarna.  

 

  

                                                 
8 (Lindström, Jongeling, & Nilsson, 2012, p. 11) 
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3. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs uppbyggnaden av referensprojektet Biomedicum. Även ett urval av de roller som är 
delaktiga i projektet beskrivs då dessa har anknytning till det aktuella problemet.  

3.1 Organisation och arbetssätt 

Akademiska Hus har som mål i projekt Biomedicum att objektbaserad 3D-projektering ska 
underlätta informationsutbytet mellan de inblandade aktörerna. Projektörernas och 
entreprenörens arbete ska samordnas, genom att information i projektet byts ut kontinuerligt och 
strukturerat. 3D-projekteringen syftar till att säkerställa kvaliteten mellan projektering och 
produktion i projektet9. 

Projektledaren för Akademiska Hus har upphandlat Tyréns som Project Information Officer 
(PIO) för projektet Biomedicum. PIO:ns uppgift i projektet är bland annat att upprätta en BIM-
strategi för projektet och projektanpassa en IT-handledning för informationshantering. Mer om 
PIO:ns roll kan läsas under kapitel 3.1.2.  

Tyréns har även fått konstruktionsuppdraget att projektera stommen i Biomedicum. Den 
uppdragsansvarige i projektorganisationen för konstruktion ansvarar för att leda projektet 
Biomedicum i enlighet med Akademiska Hus önskemål och vision. Den uppdragsansvarige för 
projektorganisationen konstruktion, ansvarar även för de konstruktionsmässiga lösningarna, samt 
ser till att projektets kostnader styrs mot de angivna ramarna och tidsplan som har upprättats. 
Förutom den uppdragsansvarige är följande personer från Tyréns involverade i 
projektorganisationen för konstruktion: 

o Handläggare stomkomplettering 
o Handläggare grundläggning samt platsgjutna konstruktioner 
o Handläggare prefabricerad stomme 
o Konstruktör 
o Specialist betongkonstruktioner 
o Specialist grundkonstruktioner 
o Specialist dynamiska beräkningar och vibrationer 
o Specialist fuktsäkerhetsprojektering 
o Controller 
o Kvalitets- och miljöansvarig 
o Arbetsmiljöansvarig 

 

Uppdragen från Tyréns, som avser konstruktionshandlingarna och samordningsansvaret för 
projektet Biomedicum påbörjades vid programhandlingarna under hösten 2011. Uppdraget löper 
fram till färdiga systemhandlingar med option till förlängning.  

Skanska AB är upphandlad som konsult i systemhandlingsskedet för att upprätta tidiga 
kostnadskalkyler samt att utföra byggbarhetsgranskningen åt Akademiska Hus. Genom 
upphandling av en produktionskunnig entreprenör tidigt i projekteringsprocessen hjälper 
Skanska Akademiska Hus med kostnadsstyrning i projektet. Skanska kommer även med tidiga 

                                                 
9 (Akademiska Hus, 2013, p. 7) 
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synpunkter om vilka lösningar som är produktionsvänliga10. När projektörerna upprättar 
modellerna i projektet Biomedicum är det en stor fördel att de kan användas som underlag för 
kalkylarbete i projektet. Ett utgångsläge är att kalkylen ska bestå av en blandning av poster som 
antingen kan läsas direkt ur modellen, eller som måste mätas på ett traditionellt sätt. Enligt 
Akademiska Hus är mängdavtagning för kalkyl en nyttoeffekt av BIM och skulle ha följande 
fördelar och utmaningar i projektet Biomedicum11: 

Fördelar: 

o Mer exakta mängder 
o Tillförlitligare kostnadsstyrning 
o Modellering för mängdavtagning resulterar i bättre struktur i 3D-modellerna 
o Spårbara kalkylposter i modellerna 
o När modellen revideras uppdateras kalkylen 

 
Utmaningar: 

o Klassificering av objekt i modellen enligt Svensk Standard (BSAB-systemet) 
o Tidigt samarbete mellan BIM-samordnare, projektör och kalkylator 

 

När projektörernas modeller används som underlag för mängdavtagning till kalkylerna finns det 
riktlinjer som måste följas för att det ska fungera bra. Skanska anser att det är viktigt att 
projektörerna vet vilka egenskaper hos byggdelarna som är kostnadsdrivande i projektet.  
Skanska upprättar kalkyler för olika zoner i byggnaden Biomedicum i systemhandlingsskedet. 
Dessa zoner kallas för kvartiler. Detta medför ett merjobb för projektörerna då väggar och 
bjälklag måste delas upp, men resulterar däremot i skarpare kalkyler. Viktigt från Skanskas sida är 
även att objekten i modellen måste klassificeras och littereras12.  

3.1.1 Konstruktör 

Konstruktörens uppgift i projektet, är att för Tyréns räkning utforma systemhandlingarna till 
Akademiska Hus. Modelleringen utförs med programvarorna Revit 2013 och AutoCad 2011. I 
dessa program skapas de objektbaserade 3D-modeller som sedan utgör underlaget för 2D-
ritningarna. De objekt som konstruktören modellerar i systemhandlingsskedet i projektet 
Biomedicum är följande: 

o Balkar 
o Håldäck 
o RD-plattor 
o Betongväggar 
o Pelare 
o Tak 
o Terrasser 
o Platsgjutna plattor 
o Pålar 

                                                 
10 (Akademiska Hus, 2013, p. 22) 
11 (Akademiska Hus, 2013, pp. 15-16) 
12 (Akademiska Hus, 2013, p. 16) 
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o Hål i bärande väggar för: 
- Dörrar 
– Fönster 
– Kanalisation 

Följande filformat13 levererar konstruktören sina objektbaserade 3D-modeller i: 

o IFC2x3-format; om möjligt IFC2x4 istället 
o DWG 
o RVT 

 
Vid export från originalformatet i Revit och AutoCad till IFC-format använder sig konstruktören 
av standardiserade exportinställningar som erhålls från CAD-Q, där programvarorna är inköpta 
ifrån. Konstruktören utför ingen egenkontroll av IFC-filerna i projektet Biomedicum för att 
försäkra sig om att kvalitén i modellen uppfyller de kraven som förväntas.  

3.1.2 Project Information Officer 

Project Information Officer (PIO), CAD-samordnare, CAD-coach och BIM-koordinator är 
olika titlar med samma innebörd14, där ansvaret ligger på samordningen av projektets 
informationsmodeller med avseende på dess omfattning, innehåll och kvalitet15. PIO:n ansvarar 
även för att projektets IT-handledning följs, samt utgör ett stöd för de olika aktörerna vid 
informationsutbytet.  

I projektet Biomedicum utför PIO:n kollisionskontroller på de olika disciplinernas 3D-modeller. 
Det säkerställs t.ex. att VVS-projektörens modellerade sprinklers inte krockar med el-
projektörens modellerade armaturer. Ett urval av dessa kollisioner som PIO:n finner relevanta, 
beroende på i vilket skede projektet befinner sig i, presenteras på ett samgranskningsmöte. Vad 
som även bör beaktas är att PIO:n inte utför någon granskning av IFC-filerna, utan det är 
respektive disciplins NWC-fil som utgör underlaget för samgranskningen.   

Innan samgranskningsmötet har respektive disciplin laddat upp sina 3D-modeller till den 
gemensamma projektservern. PIO:n integrerar samtliga modeller med hjälp av programvaran 
Navisworks Manage, och den gemensamma 3D-modellen finns därefter tillgänglig för samtliga 
inblandade parter. Alla får därmed möjlighet att granska den gemensamma modellen. 
Granskningssynpunkterna som dyker upp diskuteras vidare och löses på de gemensamma 
samgranskningsmötena.  

3.1.3 Informationsutbyte i systemhandlingsskedet 

Informationsutbytet i systemhandlingsskedet är en process där information ständigt utbyts 
mellan de olika disciplinerna. Filer som innehåller en mängd olika information skickas 
kontinuerligt mellan de inblandade aktörerna i projektet. Byggnadskonstruktören på Tyréns utgör 
tillsammans med arkitekten, el-projektören, brandkonsulten, akustikern, beställaren och många 
andra, den kedja av information som utbyts i projektet Biomedicum. Även många andra 
projektörer deltar i denna kedja, och gör informationsutbytet till en omfattande process. 

                                                 
13 IT-handledning Biomedicum Karolinska Institutet, Solna (s.30) 
14 (Tyréns AB, 2012) 
15 (Tyréns AB, 2013) 
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IFC-filerna utgör ett av de underlag som kalkylatorn använder vid upprättandet av 
systemkalkylen. I en intervju med projektets kalkylator framgick det att en mottagningskontroll 
utförs på IFC-filerna, vilket utförs i Solibri Model Checker. Mottagningskontrollen består av att 
kvalitetssäkra modellerna för att försäkra sig om att dessa inte innehåller felaktigheter innan de 
används för att upprätta kalkylen.  

3.2 Projektspecifika krav 

Den projektspecifika IT-handledningen som finns i projektet Biomedicum ska bland annat 
reglera användningen av objektbaserad 3D-modellering. Syftet med IT-handledningen är att i 
detalj beskriva de arbetsrutiner och informationsstrukturer och stödjer informationshanteringen 
för CAD-relaterad information i projektet Biomedicum. De objektbaserade 3D-modellrna som 
upprättas i projektet utgör endast en del av projekteringsarbetet. Traditionella 2D-handlingar ska 
framställas utifrån de 3D-modeller som upprättas16.  

De objektbaserade 3D-modellerna ska bland annat användas för visualiseringar åt Akademiska 
Hus. Andra exempel är att modellerna ska användas för beräkning av mängder för 
kostnadskalkyler och inköp17. Vid kalkyleringsarbetet krävs det att objekten i modellen 
struktureras upp, samt tillhandahåller ett unikt namn.  

Det krävs att struktureringen i modellerna sker på ett konsekvent sätt av konstruktören vad gäller 
benämning av objekten. Vid skapandet av objekt i modellen måste konstruktören ange ett namn 
för varje objektstyp. Namnen på objektstyperna ska helst följa principerna enligt den bilaga som 
bifogas med IT-handledningen och hanterar benämningen av objektstyperna.  

Namnet på objekten i modellen måste alltid bestå av fem tecken, som sedan följs upp av ett 
mellanslag där en beskrivande text ska ange vad objektet representerar. Om färre än fem tecken 
används ska de utelämnade bokstäverna ersättas med ett bindestreck i slutet av litterat, t.ex. 
PP01-. Med korrekta litteran underlättas exporten till Excel då samtliga objekt går att sortera. För 
att det ytterligare ska gå att sortera objekten bör konstruktören förse varje objekt med en BSAB-
kod18.   

Modelleringstekniken kring byggdelarna i de objektbaserade 3D-modellerna ska utföras som det 
är tänkt att de skall byggas i verkligheten. Objekten får därmed inte löpa över flera våningar om 
tanken inte är att bygga så. Rätt verktyg måste användas i programvaran vid modellering av 
objekt. Om det är tänkt att modellera en pelare måste pelarverktyget användas, vägg med 
väggverktyget osv. Dock framgår det i IT-handledningen att det finns vissa undantag då det är 
tillåtet att använda fel modelleringsverktyg, exempelvis för vissa avancerade geometrier.  

Det är mycket viktigt när fel modelleringsverktyg används att det tydligt måste framgå av ett 
littera eller en benämning där det beskrivs vad objekten ska föreställa19. Modellen måste delas in i 

                                                 
16 (Malm, 2013, p. 4) 
17 (Malm, 2013, p. 25) 
18 (Malm, 2011, p. 3) 
19 (Malm, 2013, p. 25) 
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våningsvisa delar, samt delas in i olika huskroppar/husdelar. När en våning delas in är det viktigt 
att en våning går från underkant bjälklag till underkant bjälklag20. 

 

 

  

                                                 
20 (Malm, 2013, p. 24) 
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4. Teoretisk referensram 
Det teoretiska kapitlet avser att ge läsaren den kunskap som anses vara nödvändig för att förstå genomförandet 
av fallstudien. 

4.1 Solibri Model Checker 

Solibri, Inc. är ett företag som är ledande inom BIM när det gäller kvalitetssäkring och 
kvalitetskontroller av objektbaserade 3D-modeller. Det finska företaget har utvecklat 
programvaran Solibri Model Checker, som är ett verktyg för att validera, kontrollera, koordinera 
och analysera modellerna utifrån bestämda regler (rulesets). Antingen förprogrammerade regler, 
eller regler som kan modifieras manuellt av användaren. Utöver Solibri Model Checker, erbjuder 
företaget en gratisversion, Solibri Model Viewer (SMV) som kan laddas ned kostnadsfritt från 
företagets hemsida. SMV är tänkt att fungera som ett stöd i ett BIM-projekt, där samtliga parter 
skall kunna ha möjlighet till att ta del av de gemensamma IFC-filerna. Vad som dock saknas i 
gratisversionen är möjligheterna till de olika analyseringsverktygen, som SMC erbjuder21. 

Kvalitetssäkringen av modellerna är ett av programmets huvudsyften. Solibri Model Checker 
erbjuder funktioner såsom möjlighet till att kontrollera om modellerna innehåller modelleringsfel, 
om objekten i modellerna är benämnda med korrekta litteran, om objekten är korrekt benämnda 
enligt BSAB-systemet etc. Kvalitetssäkringsfunktionen gör det alltså möjligt att kontrollera de 
objektsbaserade modellerna, oberoende av vilken disciplin de härstammar ifrån, utifrån de 
projektspecifika kraven som modellerna anses uppfylla. 

Programvaran hanterar importer från alla stora de stora programutvecklarna som stödjer det 
öppna standardiseringsformatet IFC, där även komprimerade IFC-filer är möjliga att importera.  

4.1.1 Regler 

Reglerna, som både finns fördefinierade i SMC, och som även kan skapas på egen hand av 
användaren, är de centrala byggstenarna i SMC. Med hjälp av reglerna är det möjligt att 
kontrollera att modellen uppfyller de uppsatta kvalitetskraven som modellen bör ha. Vad kvalitet 
innebär är alltså upp till användaren själv att bestämma. För att användaren skall ha möjlighet att 
kontrollera att de projektspecifika kraven uppfylls är reglerna parametriska. Parametriseringen 
innebär att användaren själv har möjlighet att styra vilka objekt som skall kontrolleras, och mot 
vilka krav kontrollen skall utföras.  

Kvalitetskontrollen som utförs i SMC baseras rakt av på de regler som användaren har valt att ha 
med. Resultatet av kontrollen uttrycks i en hierarkisk tabell, där respektive avvikelse presenteras 
med en diskrepans på en tregradig skala. Diskrepansen gör det möjligt att avgöra hur kritisk 
avvikelsen är.   

Ett exempel på en parameterstyrd regel kan till exempel vara att samtliga objekt i modellen skall 
inneha ett korrekt littera. Objekten betecknas enligt de projektspecifika littereringarna, inklusive 
ett löpnummer som i princip kan löpa oändligt långt. Vad som är en korrekt beteckning kan 
skilja sig från projekt till projekt, och därför måste användaren själv fylla i samtliga litteran i SMC 
som skall ingå i projektets alla objekt. Hur objekten skall littereras preciseras i projektets IT-

                                                 
21 (Solibri Inc., 2013) 
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handledning, ofta med en lång lista som beskriver olika byggdelar med avseende på dess littera, 
löpnummer, typ och BSAB-kod. 

4.2 Juridiska svårigheter 

Hur får materialet användas? Hur skrivs ett avtal? Hur tydliggörs skillnader mellan olika versioner av en 
databas? Hur definieras en status på befintlig information? Hur kontrolleras riktigheten av uppgifter? Hur 
spåras personen som har orsakat ett eventuellt fel? 

Detta är frågor som beskriver den juridiska problematiken som uppstår kring den ökande 
användningen av BIM, och som ofta uppstår i verkligheten22. 

SBUF nämner i en rapport23 att det råder ett ”vilda-västern-liknande” tillstånd kring hanteringen 
av digitala leveranser. Att beställaren tar för givet att de objektsbaserade modellerna skall ingå i 
uppdragsresultatet, trots att det saknas avtal, eller att rättigheter och ansvar kring modellen 
saknas, är inte allt för ovanligt. Först när uppdraget är färdigt att levereras tas en diskussion upp 
kring filernas användning i den fortsatta processen. Detta i kombination med att den projektör 
som står ansvarig för informationsinnehållet blir svår att identifiera i ett senare skede, kan i värsta 
fall leda till tvistigheter. 

Vad som saknas är alltså en överrenskommelse mellan de inblandade parterna där det tydligt 
klargörs hur utformningen av de digitala leveranserna skall se ut. För att specificera 
utformningen av de digitala leveranserna finns Bygghandlingar 90, del 8 (utgåva 2) att tillgå, men de 
inblandade parterna i projektet måste även kunna avtala om vem som har rätt att använda 
modellen, vem som äger nyttjanderätten och vem som har det slutgiltiga ansvaret för modellen24.  

Avsaknaden av den gemensamma branschstandarden för användandet av BIM gör sig alltså 
påmind även när det gäller de juridiska aspekterna. SBUF (Svenska Byggbranschens 
Utvecklningsfond) har finansierat ett projekt, där olika aktörer från branschen har varit med och 
låtit utforma en avtalsmall för digitala handlingar. Mallen omfattar fem delar som syftar till att 
lösa de problem som eventuellt kan uppstå i ett projekt25.  

Ett annat problem kring den juridiska komplexiteten är även spårbarheten av den digitala 
informationen, som ofta består av filer, objekt, lager, beteckningar etc. Det kan uppstå 
situationer i ett projekt då informationen behöver fastställas till sitt ursprung. Ansvarsfrågan blir 
sedermera problematisk då de olika programvarornas funktionalitet kring detta inte alltid 
erbjuder denna typ av funktion. Att därmed ställa krav på att informationsinnehållet skall kunna 
spåras kan innebära problem, och bör därmed beaktas i leveransspecifikationen26. 

4.3 Avsaknad av gemensam branschstandard 

Att projektera i 3D har visat sig bli allt vanligare. Den ständiga utvecklingen har resulterat i ett 
behov där tydliga krav måste ställas på detaljeringsnivån under ett projektförlopp. De 

                                                 
22 (OpenBIM, 2012, p. 11) 
23 (SBUF, 2010.A)  
24 (SBUF, 2010.A) 
25 (SBUF, 2010.A) 
26 (SBUF, 2010.B) 
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objektbaserade 3D-modellerna är ofta svåra att leverera med avseende på beställarens 
förväntningar. Detta beror till viss del på att beställningen av modellen är otydlig till både dess 
omfattning och innehåll. Detaljeringsgraden i modellerna skiljer sig beroende på i vilket skede 
projektet befinner sig i, vilka nyttor som vill uppnås med modellen samt vilka teknikdiscipliner 
som är inblandade då varje disciplin oftast bygger en enskild modell. SBUF (Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfond) menar i sin rapport Detaljeringsnivå i BIM, 1260427, att det kan 
vara nödvändigt att definiera respektive disciplins informationsnivå för en mängd olika 
situationer som kan uppstå i processen. Vidare i rapporten har projektdeltagarna tillsammans 
med representanter från de största aktörerna i byggbranschen uttryckt ett önskemål där det på 
nationell nivå anses finnas ett stort behov för att definiera informationsnivån i modellerna.  

Om en beställare idag beställer en 3D-projektering och inte noggrant specificerar exakt vad 
modellerna skall användas till, kan denne i princip få vad som helst levererat. Detta är resultatet 
av att det i Sverige inte finns någon gemensam branschstandard där det tydligt preciseras vilken 
typ av information som skall finnas i modellerna i rätt skede. Rogier Jongeling, Mårten 
Lindström och Olle Samuelsson, alla från OpenBim, menar på att med gemensamma och 
formaliserade krav blir det lättare att tydliggöra tillämpningarna, målen och resultaten i ett BIM-
projekt28. I Sverige har detta under en längre period varit ett välkänt problem. Fem statliga 
byggherrar; Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter och Sverige och 
Statens fastighetsverk har beslutat om att tillsammans arbeta fram en BIM-strategi för dessa 5 bolag, 
som skall kunna tillämpas i ett BIM-projekt. Ett av syftena med detta samarbete är att nå ett 
gemensamt tydligt kravställande29. 

En gemensam standard skulle även motverka det ställningskrig som råder mellan de olika 
mjukvaruleverantörerna säger Andreas Furenberg, BIM-strateg på PEAB30. Furenberg redogör 
även för vikten av de öppna och neutrala filformaten som krävs för att få denna process att 
fungera.  

4.4 Hur gör våra grannländer? 

Den svenska staten måste börja ställa krav på användningen av BIM för att den svenska 
byggbranschen inte ska tappa sin kompetens och konkurrenskraft. Allt fler inom byggbranschen 
anser att även byggherrarna måste öka frekvensen vad gäller BIM-beställda projekt31. Rikard 
Appelgren, VD på WSP Europe, förklarar i artikeln att våra nordiska grannländer har kommit 
betydligt längre i utvecklingen av BIM i förhållande till Sverige. Appelgren menar även att det är 
tack vare att den norska respektive finska staten har lyft frågan som utvecklingen har tagit fart. 

Sedan flera år tillbaka har det finska statligt ägda fastighetsföretaget Senaatti tillsammans med de 
större företagen i fastighetsbranschen utarbetat en BIM-manual. Med hjälp av COBIM 
(Common BIM Requirements), som manualen heter, har Senaatti börjat ställa krav på BIM i 
samtliga upphandlingar. Manualen omfattas av 14 kapitel, varav ett kapitel om 27 sidor (kapitel 6) 
som belyser hur betydelsefull kvalitetssäkringsprocessen är. I manualen påstås att 5-10 % av 
                                                 
27 (Gustavsson, et al., 2012, p. 5) 
28 (Jongeling, Lindtröm, & Samuelson, 2013) 
29 (OpenBIM, 2012) 
30 (Hindersson, 2011) 
31 (Byggindustrin, 2011) 
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informationen ur traditionellt projekterade handlingar är möjliga att kvalitetssäkra, och att 40-60 
% av informationen i en IFC-fil är möjlig att kvalitetssäkra32. 

Norge har liksom Finland, med hjälp av statens primära rådgivare inom byggfrågor, Statsbygg, 
tagit fram en gemensam branschstandard som skall underlätta vid BIM-projektering. Syftet med 
den norska BIM-manualen är att kunna ställa krav på användning av det öppna filformatet IFC, 
ställa allmänna krav på hur BIM-projektet skall genomföras samt att ställa specifika krav på 
respektive disciplin som deltar i projektet. 

Gemensamt för båda ländernas manualer är att det finns tydliga riktlinjer, där varje skede i 
byggprocessen behandlas separat, och informerar om hur BIM-strukturen i ett projekt skall se ut. 
Det framgår tydligt vem som bär ansvaret för modellens kvalitet, hur ofta modellen bör 
kvalitetssäkras, i vilka skeden det är lämpligt att utföra kontrollen, vilken detaljeringsnivå 
modellerna bör ha i respektive skede, val av filformat etc.33. 

Trots avsaknaden av den svenska BIM-manualen finns det snart möjlighet att arbeta utefter en 
enhetlig standard. Graphisoft har integrerat både det norska och det finska systemet, översatt det 
till svenska för att det sedan skall kunna användas i svenska projekt34. Funktionerna har 
implementerats i företagets programvara Solibri Model Checker v7.1, och erbjuder bland annat 
en ny funktion där kvalitetssäkringen är anpassad efter lokala byggnormer.  

4.5 IFC  

För att hantera objektbaserad information i den byggda miljön krävs det gemensamma 
standarder inom BIM- området. En standardiserad informationsplattform med begrepp, 
processer, modeller och filformat krävs för att möjliggöra en enklare överföring av den 
objektbaserade modellen mellan olika programvaror och applikationer. Filformatet bör vara ett 
öppet neutralt standardformat som kan hanteras av andra programvaror och applikationer. Ett 
sådant filformat för objektbaserade modeller är den internationella standarden Industry Foundation 
Classes, IFC 35. Det internationella standardformatet IFC har sitt ursprung från mitten av 1990- 
talet efter amerikanskt initiativ av att hitta ett standardiseringsformat för objektbaserade 
modeller36. Den ideella organisationen som ligger bakom produkten IFC, vars syfte var att göra 
det möjligt för olika programvaror att samverka, är organisationen International Alliance for 
Interoperability, IAI. IFC produkten är det ledande öppna filformatet för objektbaserade modeller 
inom byggsektorn idag37. Syftet med IFC är att skapa en gemensam förståelse för objekten 
genom användning av olika programvaror och applikationer. IFC ska möjliggöra 
informationsöverföringar utan informationsförluster38. Idag råder det en viss problematik kring 
de öppna filformaten. Olika konsultföretag runt om i landet använder sig av en mängd olika 
programvaror vid projektering. Programvaror som är tillverkade av olika företag. Då vissa av 
dessa företag eftersträvar att deras egna produkter inte skall kunna kommunicera med 

                                                 
32 (buildingSmart Finland, 2012, p. 3) 
33 (Statsbygg, 2011) 
34 (MyNewsDesk, 2012) 
35 (Lindström, Jongeling, & Nilsson, 2012, pp. 54-55) 
36 (Wikforss, 2003, p. 254) 
37 (Wikforss, 2003, p. 255) 
38 (Ekholm, Anders; Tarandi, Väino; Thåström, Olle;, 2000, p. 32) 
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programvaror från andra tillverkare, uppstår problem som försvårar ett samarbete i 
projekteringen.   

IFC kan framställas som ett ramverk och syftar till att omfatta samtliga objekt som är av intresse 
för bygg- och förvaltningssektorn. IFC definierar en samling objektklasser och relationer och 
regler mellan dem. En beskrivning av objektens geometriska egenskaper kan utföras mycket 
utförligt med IFC. Men det är inte endast de geometriska egenskaperna som kan beskrivas 
utförligt med IFC. Till ett IFC–objekt kan information som ID- nummer, namn, relationer och 
andra attribut appliceras39(Se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag är det framförallt Graphisoft, leverantör av ArchiCAD och Solibri Model Checker, och 
Bentley som utvecklar Microstation som är de ledande CAD-leverantörer som stöttar IFC- 
utvecklingen mest. Det världsledande företaget Autodesk som utvecklar AutoCAD och Revit har 
visat ett oansenligt intresse för just IFC. En av anledningarna till det svaga intresset från 
Autodesk sida kan vara att det motverkar deras affärsintressen40.   

Den aktuella versionen av det öppna filformatet är i dagsläget IFC 2x341. I mars 2014 släpptes 
dock en senare version, IFC 2x4. 

4.7 BSAB 96 - Modellbaserad byggnadsprojektering 

BASAB 96 är ett system utformats för att stärka projekteringens krav på systematik. Genom 
projekteringens utveckling på datorstödd modellbaserad projektering uppstår högre krav på 
systematik och klassifikation42. Klassifikation innebär att en samling objekt indelas i klasser, i 
syfte att de ska vara urskiljande av indelningsgrundande egenskaper.  Exempel på 
indelningsgrundande egenskaper kan vara kulörer som blå eller gul, eller stomtyp av betong, stål 
eller trä43. För att uppnå en bra informationsstruktur och en effektiv kommunikation och IT- 

                                                 
39 (Ekholm, Anders; Tarandi, Väino; Thåström, Olle;, 2000, p. 32) 
40 (Gustafsson, 2006, p. 28) 
41 (Solibri, Inc.) 
42 (Ekholm, BSAB och klassifikation för produktmodellering och design, 2001, p. 4) 
43 (Ekholm, BSAB och klassifikation för produktmodellering och design, 2001, p. 6) 

Figur 1- Information knutet till ett IFC-objekt 
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användning mellan aktörer inom byggsektorn är det svenska byggklassifikationssystemet, BSAB 
96, en väsentlig del för att uppnå detta. BSAB-systemet omfattar begrepp och har en struktur 
som är branschgemensamt överenskommet. Systemets uppbyggnad utgörs av en uppsättning 
samverkande tabeller, där varje tabell utrycker dess speciella hänseende på information för att 
beskriva byggnadsverket och dess ingående delar. Tabellerna stödjer en successiv uppbyggnad av 
information där den utgår från de praktiska behoven i ett byggprojekt eller i en 
förvaltningsverksamhet44. Huvudsyftet med tabellerna är att de ska stödja överföringen av 
information mellan projekteringen och produktionen. För att framställa kostnadskalkyler är 
BSAB-systemet en användbar informationsstruktur då kostnadskalkyler kräver information 
innehållandes metadata, d.v.s. information om information. Vid klassificering av ett objekt görs 
detta med en BSAB-kod. I många CAD- program utgörs detta i samband med lagernamnet som 
innehåller en BSAB-kod. Vid modellering i programvaran Revit saknas lagerfunktioner, vilket gör 
att BSAB- koden appliceras på objektet med en egenskap som sedan syns i ett fält som kallas för 
”Keynote”45. BSAB-kodningen används även för att systematisera ritningar, handlingar och 
beskrivningar som upprättas med syfte att beskriva byggnadsverket och underlätta 
produktionen46.  

4.7.2 Systemets uppbyggnad 

BSAB-systemet består av följande tabeller: 
 

o Verksamheter 
o Infrastrukturella enheter 
o Byggnadsverk 
o Utrymmen 
o Byggdelar 
o Byggdelstyper 
o Produktionsresultat 
o Resurser 
o Förvaltningsresultat 

  
Utgångspunkten utifrån BSAB-systemets uppbyggnad och dess ingående tabeller är att ha en 
verksamhet för något som skall kunna bedrivas. Det som byggs består alltid av materiella ting 
som bör ha egenskaper som uppfyller behoven. Vid nyproduktion är det som byggs i helhet ett 
Byggnadsverk, t.ex. ett bostadshus. Egenskaperna för ett byggnadsverk är att det ska uppfylla 
behoven hos den verksamhet som byggnadsverket är byggt för. Byggnadsverk som samverkar för 
ett särskilt ändamål utgör en infrastrukturell enhet, t.ex. ett bostadsområde. Det gäller även att 
byggnadsverket är utformat så att plats ges för verksamheten, vilket kallas för Utrymmen.  Ett 
byggnadsverk består oftast av många delar, som kallas för Byggdelar. En byggdel är en del som 
uppfyller en huvudfunktion i ett byggnadsverk. Om byggdelarnas tekniska lösningar är kända 
kallas de för Byggdelstyper. Exempel av en byggdelstyp kan vara en stominnervägg av platsgjuten 
betong. Vid uppbyggnad av ett byggnadsverk med ingående byggdelar och byggdelstyper 

                                                 
44 (Ekholm, Genberg, & Häggström, BSAB 96 - System och tillämpningar. Utgåva 3, 2005, p. 45) 
45 (Edgar, 2010, pp. 5-12) 
46 (Ekholm, BSAB och klassifikation för produktmodellering och design, 2001, p. 5) 
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används olika tillvägagångssätt som gjutning eller murning. Vid dessa tillvägagångssätt kan 
exempelvis betong användas vid gjutning och murtegel vid murning. Betongen och murteglen 
benämns som Resurser i detta sammanhang. Resultatet av dessa tillvägagångssätt kallas för 
Produktionsresultat. Vid all nyproduktion måste det som byggs bevaras med service och under håll, 
detta resultat av åtgärder kallas för Förvaltningsresultat47.  
 
BSAB-koderna är uppbyggda av en kombination av siffror och bokstäver och används vid 
sortering av de olika byggdelarna, utifrån dess egenskaper. Om två väggar har samma funktion, 
men är uppbyggda på olika sätt går det att särskilja dessa väggar med en BSAB-kod. BSAB-
koderna är uppbyggda enligt följande struktur: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Enligt figurerna ovan är de särskiljande egenskaperna på dessa två stomytterväggar deras tekniska 
lösningar. Där 27.C/11 är uppbyggd av platsgjuten betong och 27.C/21 är uppbyggd av murverk 
istället. De ingående byggdelarna i ett byggnadsverk går då enkelt att sortera genom att särskilja 
dessa väggar med objektspecifika BSAB-koder. 

4.8 Litteran 

Eftersom ett littera är en kombination av bokstäver och siffror som används för att särskilja 
kostnadspåverkande egenskaper hos olika byggdelar från andra. Därmed är det viktigt att 
objektens littera är unika. Om två väggar har samma funktion, men är uppbyggda på olika sätt är 
det viktigt att särskilja dessa med ett unikt littera. I projektet Biomedicum är littereringen 
uppbyggd enligt strukturen i figur 4. 

 

                                                 
47 (Ekholm, Genberg, & Häggström, BSAB 96 - System och tillämpningar. Utgåva 3, 2005, p. 49) 

Figur1 – BSAB-kod för stomyttervägg av platsgjuten betong 

Figur 3 – BSAB-kod för stomyttervägg av murverk 
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Litterat inleds alltså med en kombination om två eller tre bokstäver som beskriver vilken byggdel 
det rör sig om. Byggdelstyperna är inte specifika och nämner inte objektets specifika egenskaper. 

I Biomedicum förekommer det samma byggdelstyper på många olika ställen, men som 
representeras av olika typer av objekt. Då 3D-modellen är uppbyggd av många olika typer av 
balkstommar, måste dessa ha ett unikt littera beroende på dess egenskap48. För att göra denna 
särskiljning används ett löpnummer. Om det i modellen finns flera utformningar av t.ex. 
stålbalkar, skall samtliga balkar ha ett unikt löpnummer, med start på 01.  

  

                                                 
48 (Locum) 

Figur 4- Struktur av littera 
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5. Intervjuer 
Detta kapitel beskriver hur intervjuerna har gått till, samt det erhållna resultatet utifrån dessa. 

5.1 Genomförande 

Intervjuobjekten valdes i första hand utifrån det aktuella projektet. Utöver de personer som var 
delaktiga i projektet Biomedicum hölls en intervju med en kalkylator, som inte hade någon 
anknytning till projektet. Samtliga intervjuer genomfördes enligt 4 följande steg: 

1. Noggranna förberedelser där anknytande litteratur studerades. Detta ansågs vara viktigt 
för att kunna ställa relevanta motfrågor och hålla en levande diskussion under 
intervjuerna. 
 

2. Ett frågeformulär skapades, med de frågor som ansågs ha relevant anknytning till det 
aktuella projektet, och de problemformuleringar som examensarbetet syftade att svara på. 
Frågorna utformades till största del på ett sådant sätt att intervjuobjektet var tvungen att 
ge en beskrivande förklaring. Ja- och nej-frågor undveks till den grad det var möjligt.  
 

3. Samtliga intervjuer utfördes genom ett fysiskt möte, med undantag för en, där personen i 
fråga inte hade tid att ställa upp. Denna intervju genomfördes istället via e-mail. De andra 
intervjuerna förbereddes genom att intervjuobjektet mottog frågeformuläret en tid innan 
intervjun skulle äga rum för att få en chans att förbereda sig. Detta ansågs vara oerhört 
viktigt för att erhålla en god kvalitet i de svar som senare noterades.  
 

4. Svaren som efter varje intervju antecknades på papper, noterades och sammanställdes. 
Frågorna inklusive svaren skickades sedan till respektive intervjuobjekt för att validera 
intervjun. Detta gjordes för att få en bekräftelse om att de svaren vi hade noterat var 
korrekta, samt för att ge intervjuobjektet en chans att göra tillägg och ändringar på de 
svar denne upplevde som felaktiga.  

Samtliga frågor som har ställts under intervjuerna finns bifogade i slutet av denna rapport som 
bilagor.  

5.2 Resultat av intervjuer 

Intervjuerna som har förts med kalkylatorerna, har legat till grund för att kunna identifiera en 
kalkylators önskemål gällande innehållet i en 3D-modell för att kunna använda den för träffsäkra 
mängdavtagningar och kostnadskalkyler. För att det skall vara möjligt att upprätta dessa kalkyler 
har det visat sig under intervjuerna att en grundläggande förutsättning för att kalkylatorerna skall 
kunna göra detta, är att 3D-modellerna är kvalitetssäkrade. I projektet Biomedicum utför 
kalkylatorn själv alltid en kvalitetskontroll av modellen innan den används som underlag för att 
upprätta en kalkyl. Detta görs på grund av att modellerna ofta är bristande49. En annan 
kalkylator, från ett annat företag, menar på att 3D-modellerna är pålitliga, då den som tillverkat 
modellerna har utfört en kvalitetskontroll på egen hand50.  

                                                 
49 (Kalkylator(1), 2013) 
50 (Kalkylator(2), 2013) 
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Enligt konstruktören skiljer det sig från projekt till projekt hur informationsrika objekten i 
modellerna bör vara. Konstruktören menar på att det är ett resultat av att det saknas en 
gemensam branschstandard där tydliga riktlinjer finns för vad som bör ingå i respektive skede i 
projekteringsskedet51. Även BIM-koordinatorn från entreprenörens sida, tillsammans med den 
oberoende entreprenadjuristen menar på att en gemensam branschstandard, där tydliga riktlinjer 
målas upp skulle underlätta sådana typer av problem i framtiden52.  

Konstruktören tycker att modellerna är modellerade på ett sådant sätt kalkylatorn kan förvänta 
sig i ett systemhandlingsskede, varpå kalkylatorn tycker att modellerna är av dålig kvalitet ur 
kalkylsynpunkt. Det hjälpmedel som konstruktören använder sig av för att identifiera de 
projektspecifika kraven på informationsnivå är projektets gemensamma IT-handledning. Här 
menar konstruktören att handledningen är bristfälligt detaljerad för att denne skall veta hur 
informationsrik modellen bör vara53. Kalkylatorn menar att det skulle vara möjligt att påverka 
utformningen av IT-handledningen om denne hade kommit in tillräckligt tidigt i processen, men 
menar på att det inte har skett, och därmed inte heller är berättigad att ställa ytterligare krav på 
informationsnivån i modellerna54. Eftersom att konstruktören tycker att IT-handledningen är 
dåligt detaljerad, har konstruktören fattat egna beslut gällande informationsnivån i modellerna. 
Konstruktören anser att den information som krävs för att fastställa byggnadens 
konstruktionssystem är tillräcklig då projektet befinner sig i ett systemhandlingsskede. 
Kalkylatorn anser att den informationen inte är tillräcklig, och menar på att den information som 
bör finnas med är sådan som gör att de ingående byggdelarna och materialen är mängdbara och 
går att lägesbestämma utifrån plan och hus, eller husdel55. 

Under intervjuerna har även vikten av att objekten i modellerna innehar korrekta BSAB-koder, 
korrekta littereringar, samt konsekventa våningstillhörigheter för att det skall vara möjligt att 
upprätta trovärdiga kalkyler varit framträdande. Kalkylatorn i Biomedicum påstår att risken för 
felaktiga kalkyler blir stor om objekten innehåller felaktiga beteckningar. Konstruktören, som är 
ansvarig för att litterera objekten, berättade i en intervju att denne ibland använder sig av litteran 
som inte finns beskrivna i IT-handledningen. De beteckningar som tillkommer under projektets 
gång skall enligt IT-handledningen kompletteras, för att ständigt hålla samtlig information 
uppdaterad. Detta har dock inte gjorts, och konstruktören har heller inte bifogat något dokument 
till kalkylatorn med de senare uppkomna beteckningarna. Kalkylatorn upplever detta som ett 
problem. Om inte de ingående delarna som används är beskrivna med korrekta beteckningar vet 
inte kalkylatorn vad som ska prissättas56.  

Modellerna i projektet leder inte till något juridiskt ansvar för konstruktören. Det är istället 2D-
handlingarna som konstruktören är juridiskt ansvarig för. Konstruktören kan alltså inte ställas 
som ansvarig om felaktigheter uppstår i modellen. En jurist som arbetar mycket med den 
juridiska komplexiteten kring digitala leveranser, tror att det i framtiden enbart kommer att 
arbetas med 3D-modeller istället för 2D-handlingar. Juristen påpekar då vikten av att det 

                                                 
51 (Konstruktör, 2013) 
52 (BIM-koordinator, 2013) 
53 (Konstruktör, 2013) 
54 (Kalkylator(1), 2013) 
55 (Kalkylator(1), 2013) 
56 (Kalkylator(1), 2013) 
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kommer att ställas ännu högre krav i framtiden på att modellerna är korrekt upprättade. 3D-
modellerna kommer då att utgöra projektets juridiskt bindande handlingar, och kommer således 
att ställa högre krav på att modellerna är korrekt utformade57.  

                                                 
57 (Entreprenadjurist, 2013) 
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6. Fallstudie 
Följande kapitel avser att beskriva hur det praktiska genomförandet har gått tillväga i Solibri Model Checker för 
att kunna utföra de olika typerna av kvalitetskontroller. 

6.1 Upprättande av Ruleset 

För att kontrollera att modellen uppfyller de förväntade kraven på detaljeringsnivå, var det 
lämpligt att skapa ett Ruleset, innehållandes de regler som var tänkta att använda för att utföra 
kvalitetskontrollen av de olika parametrarna. Ett Ruleset är en regelsamling, där lämpliga regler 
väljs för det specifika projektet, som sedan kan modifieras för att ytterligare utföra de mer 
projektspecifika ändamålen. Regelsamlingen, skapades manuellt i SMC, och fylldes därefter på 
med de regler som ansågs vara relevanta och kunna uppfylla de kontroller som eftersöktes. I 
bilden nedan visas hur regelsamlingen skapades. Under fliken File skapades regelsamlingen 
genom att klicka på Ruleset Manager. Se röd markering i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inne i Ruleset Manager ser fönstret ut enligt figur 6, och vidare följer en detaljerad förklaring till 
hur regelsamlingen skapades.  

  

Figur 5 – Navigering till Ruleset Manager 

Figur 6 – Överblicksbild över Ruleset manager 
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1. En ny regelsamling skapades genom att klicka på New Ruleset i Workspace-menyn. Se figur 7. 

 

2. Under Info, döptes regelsamlingen till ett passande namn, samt en förklaring angavs för 
att utomstående skall förstå vad regelsamlingen är avsedd att användas till. 
Regelsamlingen döptes till Biomedicum och förklaringen till denna lyder enligt texten i figur 
8. 

 

 

 

 

 

  

 

3. När regelsamlingen var skapad, fylldes den därefter på med regler, som ansågs kunna 
uppfylla de förväntade funktionerna. Reglerna fanns färdiga i programmet, och 
importerades till den skapade regelsamlingen Biomedicum. Genom att högerklicka i Ruleset 
Folders, söktes det efter lämpliga regler. De regler som ansågs kunna uppfylla de 
förväntade funktionerna var Construction Types Must Be From Agreed List, Object Intersections 
och Building ID. Reglerna importerades sedan genom att de drogs till regelsamlingen 
Biomedicum, enligt figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 – Skapa ny regelsamling under Workspace 

Figur 8 – Modifiering av regelsamlingens beskrivning 

Figur 9 – Applicering av regler till regelsamlingen 
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4. När samtliga regler hade importerats till regelsamlingen, döptes dessa om till följande: 
BSAB-koder, Duplicerade objekt och Projektspecifika litteran. Även förklaringen till varje regel 
modifierades för att på svenska förklara vad regeln var avsedd att användas till. Därefter 
sparades regelsamlingen på hårddisken för att kunna användas i framtida projekt. För att 
programmet alltid vid uppstart skulle använda regelsamlingen Biomedicum, gjordes vissa 
ändringar i programmet. Under fliken Role (se figur 10), valdes den nya regelsamlingen, 
Biomedicum.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

5. För att kontrollera att den skapade regelsamlingen automatiskt användes av SMC vid 
uppstart, startades programmet om, och under fliken Checking, där kvalitetskontrollen 
senare skulle äga rum, noterades det att den skapade regelsamlingen Biomedicum fanns att 
tillgå. (Se figur 11) 

 

  

Figur 10 – Modifiering av Role 

Figur 11 – Kontroll av att den Role som skapats används vid programuppstart 
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6.2 Modifiering av Rules 

De regler (Rules) som fanns förprogrammerade i programvaran, visade sig inte uppfylla de krav 
som förväntades vid kvalitetskontrollen. Reglerna behövde därför modifieras, för att utföra exakt 
de kontroller som förväntades. I de tre följande avsnitten förklaras hur respektive regel har 
modifierats och parametriserats.  

6.2.1 Modifiering av BSAB-regel 

För att kontrollera att samtliga objekt i modellen innehar korrekta BSAB-koder, användes den 
parameterstyrda regeln Construction Types Must Be From Agreed List, SOL/9/2.2, som senare döptes 
om till BSAB-koder. Det visade sig att regeln enbart kontrollerade att varje objekt hade en BSAB-
kod. Den kontrollerade inte att ett objekt hade rätt BSAB-kod. En modifiering gjordes av regeln 
för att den skulle kunna uppfylla även detta krav. Tack vare att regeln, som tidigare adderades till 
regelsamlingen var parameterstyrd, var det möjligt att göra dessa modifieringar. Nedan följer en 
beskrivning på hur genomförandet av modifieringen gick till. 
 

1. Under fliken Checking, (se figur 12), var det möjligt att parameterstyra regeln BSAB-koder 
genom att högerklicka på den och sedan välja Rule Parameters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2. Inne i Parameter-läget som figur 13 illustrerar, genomfördes de modifieringar som 
eftersträvades. Dessa kunde göras manuellt, men då det var mycket information som 
skulle importeras gjordes detta lättast genom att importera en Excel-fil. Även Discipline 
valdes till Structural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12- Navigering till Rule Parameters 

 

Figur 13 – Parameterstyrning av regel 
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3. En grundläggande förutsättning för att utföra kontrollen var att identifiera samtliga 
BSAB-koder som användas i det aktuella projektet Biomedicum. Beteckningarna kunde 
fyllas i manuellt i SMC, men då listan på dessa ofta är omfattande importerades dessa ur 
en Excel-fil, som dock var tvungen att skapas manuellt. För att programmet skulle kunna 
läsa Excel-filen krävdes det att listan i Excel var korrekt utformad, och sparad i ett .xls-
format. Listan som skapades i Excel var tvungen att vara uppbyggd exakt enligt 
strukturen i tabell 1 för att kunna avläsas vid importen i SMC: 

 

  
  
  
 

4. När listan i Excel hade upprättats korrekt, såg det ut enligt figur 14 i när filen hade 
importerats:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
5. För att kontrollen sedan skulle vara möjlig att genomföra var det viktigt att tala om för 

SMC var i objekten den skulle söka efter den specifika informationen. I detta fall skulle 
BSAB-koderna undersökas, varpå det var viktigt att ta reda på var i objekten den 
informationen fanns. Samtliga BSAB-koder låg under kategorin Identity Data, och vidare 
under fliken Keynote. För att SMC skulle angripa sökningen till just den platsen var det 
viktigt att Identity Data.Keynote skrevs på exakt följande sätt i kolumnen Property för att 
kontrollen skulle gå att genomföra. Se figur 15 för identifiering av BSAB-kod.  

Beam Identity Data.Keynote 27.E 
Column Identity Data.Keynote 27.D 

Slab Identity Data.Keynote 27.F 
Wall Identity Data.Keynote 27.B 
Wall Identity Data.Keynote 27.C 

Tabell 1 – Excel-struktur för import av BSAB-koder 

Figur 14 – Import av BSAB-koder till SMC 

Figur 15 – Identifiering av BSAB-kodens placering i objekten 
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6.2.2 Modifiering av littereringsregel 

För att kontrollera att samtliga objekt i modellen innehade korrekta litteran, användes den 
parameterstyrda regeln Building ID, SOL/9/2.2 som sedan döptes om till Projektspecifika litteran. 
Tack vare att regeln var parameterstyrd tilläts det att göra de justeringar som krävdes för att 
kontrollera modellen utifrån de projektspecifika kraven på litteran. En grundläggande 
förutsättning för att utföra kontrollen var att identifiera de litteran som var avsedda för att 
användas i det aktuella projektet.  

1. Littereringarna kunde fyllas i manuellt i SMC, men då listan på dessa ofta är omfattande 
importerades dessa ur en Excel-fil, som dock måste skapas manuellt. För att SMC skulle 
kunna läsa Excel-filen krävdes det att listan i Excel var korrekt utformad. Listan var 
tvungen att vara uppbyggd enligt strukturen i tabell 2 för att kunna avläsas: 

Beam Type BB* 
Beam Type SB* 
Beam Type LB* 
Beam Type TB* 
Beam Type GB* 
Beam Type KB* 

  

Ovanstående lista är ett utdrag ur den lista som importerades för att utföra kontrollen av 
de projektspecifika litteran. Samtliga littera hämtades från Biomedicums IT-handledning, 
där det framgick hur objekten skulle littereras. Detta är alltså de littera som det hade 
beslutats om att använda i projektet. Eftersom löpnumret på litteran kan löpa obegränsat, 
användes en asterisk (*) för att infånga samtliga löpnummer.  

2. För att programmet skulle veta vilken information den skulle leta efter i modellen, var det 
viktigt att veta vilken Property, informationen fanns att hämta ur. I detta projekt låg alla 
litteran under kategorin Type, varpå sökningen koncentrerades till just den kategorin. De 
två bilderna nedan (figur 16 och 17) visar hur det såg ut när Excel-filen importerades.   
 

 

  

Tabell 2 – Identifiering av BSAB-kodens placering i objekten 

Figur 16 – Import av Excel-lista Figur 17 – Resultat efter import 
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6.2.2 Modifiering av dupliceringsregel 

Regeln Object Intersections SOL/1/3.0 som fanns förprogrammerad i SMC, och döptes om till 
Duplicering av objekt var avsedd att utföra kollisionskontroller mot samtliga objekt i modellen. 
Problemet var att regeln kontrollerade flera varianter av kollisioner av objekten, och inte enbart 
om det fanns dupliceringar av objekt i modellen. Regeln var parameterstyrd, vilket gjorde det 
möjligt att modifiera denna regel till projektspecifik anpassning. Nedan följer en beskrivning på 
hur genomförandet av modifieringen gick till.  
 

1. Under fliken Checking, (se figur 18), var det möjligt att parameterstyra regeln Duplicering av 
objekt genom att högerklicka på den och sedan välja Rule Parameters. 

 

 

 

 

  
  

 

 

  

2. Inne i Parameter-läget (se figur 18) var det möjligt att genomföra de modifieringar som 
eftersträvades. Regeln Duplicering av objekt var inställd endast på Object under fliken 
Component. Detta ändras till Any i både Component 1 1. och Component 2 2. , för att regeln 
skulle kontrollera att det inte förekom några som helst duplicerade objekt i modellerna. 
Under texten Include Intersections var Duplicate, Inside och Overlapping markerade. Här 
avmarkeras Inside och Overlapping och endast Duplicate 3. fick vara markerad, då syftet med 
denna regel var att endast identifiera duplicerade objekt, inte kollisioner mellan objekten. 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 – Identifiering av parameterstyrning  

Figur 19 – Parameterstyrning av dupliceringsregel 
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6.3 Kvalitetssäkring med avseende på BSAB-koder 

Kontrollen av att samtliga objekt i modellen innehöll korrekta BSAB-koder utfördes enligt 
följande steg: 

1. Kontrollen utfördes under fliken Checking (se figur 20). Det första som gjordes var att 
inaktivera de regler som inte användes för denna kontroll, dvs. Duplicerade objekt samt 
Projektspecifika litteran. Detta gjordes genom att högerklicka på dessa och välja Disable. För 
att utföra kontrollen och kontrollera att samtliga objekt i modellen innehöll korrekta 
BSAB-koder startades denna genom att klicka på Check.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. När kontrollen hade utförts erhölls en resultatsammanfattning (figur 21) som 
presenterade hur många olika objektskategorier som var felklassificerade eller saknade 
klassificering helt. 

 

  
 

3. För att identifiera vilka objekt som inte uppfyllde de krav som tidigare hade definierats i 
Ruleset Parameters, användes Results-vyn (figur 22). Där presenterades samtliga objekt som 
inte uppfyllde kraven i kontrollen. 

 

 

 

  

Figur 20 – Översiktsbild över Cheking-vyn 

Figur 21 – Resultatsammanfattning från kvalitetskontroll 

Figur 22 – Resultatpresentation om respektive avvikelse 
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4. Genom att klicka på ett av de objekten som inte uppfyllde kraven, erhölls information 
om varför objektet inte klarade kontrollen. I bilden nedan ser vi ett exempel på ett objekt 
som saknade BSAB-kod. Om objektet skulle haft en BSAB-klassificering hade koden 
legat under fliken Identity Data, och vidare under fliken Keynote (figur 23), som inte heller 
fanns med då klassificeringen saknades.  

 

 

 

 

 

6.4 Kvalitetssäkring med avseende på projektspecifika litteran 

Kontrollen av att samtliga objekt i modellen innehöll korrekta projektspecifika litteran utfördes 
enligt följande steg: 

1. Kontrollen utfördes under fliken Checking. Det första som gjordes var att inaktivera de 
regler som inte användes för denna kontroll, dvs. Duplicerade objekt samt BSAB-koder. 
Detta gjordes genom att högerklicka på dessa och välja Disable. För att utföra kontrollen 
och kontrollera att samtliga objekt i modellen innehöll korrekta litteran startades 
kontrollen genom att klicka på Check. Se den röda markeringen i figur 24.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 23 – Avsaknad av BSAB-kod 

Figur 24 – Översiktsbild över Checking-vyn 
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2. När kontrollen hade utförts erhölls en resultatsammanfattning (figur 25) som 
presenterade hur många objektskategorier som var felbetecknade eller saknade littera helt 
och hållet. 

 

 

 

3. För att identifiera vilka objekt som inte uppfyllde de krav som tidigare hade definierats i 
Ruleset Parameters, användes Results-vyn (figur 26). Där presenterades samtliga objekt som 
inte uppfyllde kraven i kontrollen med avseende på korrekta beteckningar. 

 

 

 

 

 

4. Genom att klicka på ett av de objekten som inte uppfyllde kraven, erhölls information 
om varför objektet inte klarade kontrollen. I figur 27 ser vi ett exempel på ett objekt som 
är felbetecknat enligt de litteran som fanns med i IT-handledningen 

 

 

 

 

 

 

6.5 Kvalitetssäkring med avseende på duplicerade objekt 

Genomförandet av kontroll av duplicerade objekt i modellerna utfördes enligt följande steg: 

1. Då det i genomförandet endast var intressant att kontrollera om modellen innehöll 
duplicerade objekt, inaktiverades reglerna BSAB-koder och Projektspecifika littera i 
regelsamlingen Biomedicum. Detta gjordes genom att högerklicka på reglerna och välja 
Disable (se figur 28 på nästa sida). Under fliken Checking genomfördes kontrollen av 
duplicerade objekt genom att klicka på Check under fliken Checking. SMC granskade då 
modellen med avseende på att identifiera eventuellt duplicerade objekt.   

Figur 25 – Resultatsammanfattning av littereringsregel 

Figur 26 – Resultatpresentation om respektive avvikelse 

 

Figur 27 – Felaktigt littererat objekt 
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2. När granskningen var utförd visades det i vyn Checking (figur 29) att modellen innehöll 
duplicerade objekt. En röd varningstriangel visades i regeln Duplicering av objekt, vilket 
innebar att SMC hade identifierat att modellen innehöll mycket kritiska duplicerade 
objekt i modellen. 

 

  

 

 

  
  
  

  
 

3. Under Result Summary (figur 30) visade SMC antalet duplicerade objekt som programmet 
hade upptäckt. Exempelvis i denna modell upptäcktes en mycket kritisk duplicering. 
  
 

 

 

Figur 28 – Inaktivering av regler 

Figur 29 – Identifiering av duplicerade objekt 

Figur 29 – Resultatsammanfattning av de duplicerade objekten 
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Under Results (figur 30) visades de objekt som var duplicerade i modellen. Genom att klicka på 
dessa objekt kunde information av objeketen utläsas, samt att identiferingen av dupliceringen 
visades visuellet i 3D-vyn. En tydliggöring av identifieringen av de duplicerade objeketn i 3D-vyn 
utfördes genom att ändra visuella inställningen i modellen till transparent.       

 

 

 

 

 

 

4. Med transparent inställning gick det tydligt att se de duplicerade objekten i 3D-vyn. Figur 
31 visar resultatet från kontrollen som genomfördes av regeln Duplicering av objekt. 

  

Figur 30 – Identifiering av ett duplicerat objekt 

Figur 31 – Visualisering av ett duplicerat objekt 
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6.6 Kvalitetssäkring med avseende på våningstillhörigheter 

För att kontrollera att samtliga objekt i modellen hade rätt våningstillhörigheter, användes fliken 
Model, där det framgick vad modellen innehöll och vad som skulle visas i 3D-vyn. Figur 32 visar 
hur SMC ser ut i modelläget (Model), där det framgår vilken modell som används för granskning 
och dess struktur (Model Tree), en markeringskorg där markerade objekt som ska visas placeras i 
(Selection Basket), samt detaljerad information kring varje objekt (Info).  

För att granska modellen med avseende på hela våningar användes Containment Hierarchy (röd 
markering) som visade byggnadens struktur i vyn Model Tree (figur 33).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 32 – Översiktsvy av Model-läge 

Figur 33 – Struktur av Model Tree med våningarna separerade 
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Granskningen av ett specifikt våningsplan med avseende på rätt våningstillhörighet utfördes 
enligt följande steg:  

1. Det specifika våningsplanet som granskades markerades i Model Tree då Containment 
Hierarchy var aktiverat 

2. Våningsplanet lades till i Selection Basket genom att klicka på plustecknet (2) 
3. För att våningsplanet som placerades i Selection Basket skulle vara synlig i 3D-vyn 

klickades det på lika med-tecknet (4) 

 

Figur 34 – Illustrering av kontroll av våningstillhörigheter 
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En grundläggande förutsättning för att kontrollera att samtliga objekt hade rätt 
våningstillhörighet i modellen var att identifiera respektive våningshöjd. Genom att klicka på ett 
objekt visades det i Info-vyn flera flikar med information på objekten. Figur 35 visar under fliken 
Location i Info-vyn att den markerande väggen hade en våningstillhörighet på plan 2.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
För att kontrollera om väggen löpte över flera våningsplan ändras inställningen från Containment 
Hierarchy till Component Hierarchy (objektstruktur), se figur 36. 

 

 
 
Model Tree-strukturen såg annorlunda ut i Component Hierarchy. Genom att markera Slab (bjälklag) 
och klicka på plustecknet lades samtliga bjälklag till i Selection Basket och i 3D- vyn presenterades 
en tydlig vy över de objekt som löpte över flera våningsplan (se figur 37 och 38). 

 

Figur 35 – Identifiering av ett felmodellerat objekt 

Figur 36 – Component Hierarchy 

Figur 37 – Addering av objekt till selection basket 
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6.7 Resultat av fallstudien 

Följande resultat erhölls i fallstudien med avseende på de två olika modellerna, Modell A och 
Modell B. Resultatet i tabell 3 visar utfallet från respektive regelkontroll ur respektive modell. 

Modell A Kontrollerade objekt 
Antal 

Godkända objekt 
Antal 

Ej godkända objekt 
Antal 

Kvalitet 
(godkända / kontrollerade) 

BSAB-koder 1757 1569 188 89% 

Projektspecifika litteran 1757 0 1757 0% 

Dupliceringar 1757 1755 2 100% 

Våningstillhörigheter 1757 1342 415 76% 

     Modell B Kontrollerade objekt 
Antal 

Godkända objekt 
Antal 

Ej godkända objekt 
Antal 

Kvalitet 
(godkända / kontrollerade) 

BSAB-koder 2809 2388 421 85% 

Projektspecifika litteran 2809 2230 579 79% 

Dupliceringar 2809 2805 4 100% 

Våningstillhörigheter 2809  2411  398 86% 

 
  

Figur 38 – Visualisering av ett felmodellerat objekt 

Tabell 3 – Erhållna resultat från fallstudien 
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7. Analys 
Detta kapitel avser att analysera och diskutera resultatet av de metoder som har använts för att genomföra detta 
examensarbete.  

7.1 Fallstudie 

Analysen av fallstudien baseras på två olika modeller. Modell A och Modell B. Modell A 
publicerades på den gemensamma projektservern 2012-11-12 och Modell B publicerades 2013-04-
02. Att dessa två modeller har valts för att analysers är för att få ett begrepp om vad som har 
hänt med kvaliteten i modellerna under systemhandlingsskedet sedan det startade 2012-08-24.  

7.1.1 BSAB-klassificeringar 

Detta kapitel analyserar de resultat som erhölls från fallstudien, där modellerna kontrollerades 
utifrån att samtliga objekt hade korrekta BSAB-koder. Då Modell A, som totalt innehöll 1757 
objekt kontrollerades, upptäcktes det att totalt 188 objekt innehöll felaktiga BSAB-koder. Felen 
består först och främst av att objekten helt och hållet saknar BSAB-kod. Flertalet objekt är även 
felkodade enligt BSAB 96 (se diagram 1). Även Modell B, som upprättades vid ett senare skede i 
systemhandlingsskedet innehåller en mängd felaktigheter. Modell B innehåller visserligen fler antal 
objekt, men även fler antal fel. Endast 85 % av modellens 2809 objekt är korrekt betecknade. 

Anledningen till varför det har tillkommit drygt 1000 objekt från Modell A till Modell B är 
troligtvis på grund av de ändringar som har uppstått under projektets gång. Ändringarna görs 

Diagram 1 – Jämförelse mellan Modell A och Modell B med avseende på BSAB-klassificeringar 
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ständigt där objekten, ersätts, tas bort, modifieras etc. Att felmarginalen har ökat är däremot 
intressant. I Modell B har det påträffats många justeringar sedan Modell A upprättades. Att 
felmarginalen har stigit under tidsförloppet från 11 % till 15 % beror till stor del på att Modell B 
innehåller dräneringsrör, vilket inte Modell B gör. Dräneringsrören är modellerade i Revit med 
balkverktyget. Vad konstruktören på Tyréns troligtvis har gjort är att balkens tillhörande BSAB-
kod som finns fördefinierat i Revit har raderats. Konstruktören har förmodligen varit medveten 
om att BSAB-koden inte överensstämmer med dräneringsrörets. Däremot har inte den korrekta 
koden tillagts efter att ha koden har blivit raderad vilket resulterade i att objekten då saknade 
BSAB-koder.  

Kalkylatorn, som använder modellen för mängdavtagningar och kostnadskalkyler erhåller alltså 
en modell, där minst 15 % av den information som fanns i objekten med avseende på BSAB-
koder saknades, vilket medför problem vid upprättandet av kalkylen. Att det är minst 15 % och 
inte exakt 15 % av informationen som är felaktig påverkar, men är inte avgörande, för det 
slutgiltiga resultatet. Det visade sig att resultatet som framgick i SMC inte var helt sanningsenligt. 
Ett exempel på ett problem som programmet inte verkade kunna lösa var följande: 

Konstruktören modellerar en brunn i Revit. I Revit finns det ingen färdig funktion för att modellera brunnar, 
varpå konstruktören använder sig av verktyget som är avsett för att modellera pelare. Konstruktören anser att en 
pelare kan illustrera brunnen likaväl. När modellen sedan importeras som en IFC-fil till SMC, känner 
programmet av med vilka verktyg respektive objekt är modellerade med. SMC tror nu att brunnen är en pelare. 
När kvalitetskontrollen sedan utförs, uppmärksammas inte problemet, då programmet inte vet om att pelaren 
skall föreställa en brunn. Brunnen har även samma BSAB-kod som en pelare, vilket resulterar i att programmet 
tror att detta är korrekt.  

Ovanstående exempel är ett av de felen som har påträffats. Sådana typer av fel är inte många, 
men kan utgöra felaktigheter i kalkylarbetet, och därför är det viktigt att känna till att det är 
oerhört viktigt att använda sig av rätt verktyg när ett objekt modelleras. 

Ett annat problem för att kontrollera att samtliga objekt i modellen hade korrekta BSAB-koder 
visade sig vara följande: 

För att utföra denna typ av kontroll är det upp till användaren själv att definiera samtliga objekt 
som skall kontrolleras. Det kan tyckas enkelt, då modellen endast är uppbyggd av bjälklag, pelare, 
balkar, väggar etc. Men det visade sig i kontrollen att det var 9 st. objekt som inte kontrollerades. 
Och dessa objekt har heller inte lyckats definieras. Detta bör alltså beaktas, trots att det endast 
rör sig om ca 0,3 % av modellens samtliga objekt.  

7.1.2 Projektspecifika litteran 

Då modellerna kontrollerades utifrån de projektspecifika litteran påträffades det en stor skillnad i 
kvalitet mellan Modell A och Modell B, där den förstnämnda modellen var fullständigt bristfällig, 
och den sistnämnda var bättre, men långt ifrån fullständig. I diagram 2 visas skillnaderna på 
kvaliteten mellan de båda modellerna med avseende på de littera som är avsedda för att användas 
i projektet. 
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Att de två olika modellerna skiljer sig så pass kraftigt mellan varandra kan bero på en mängd 
olika parametrar. I början av systemhandlingsskedet när Modell A skulle upprättas, skapades 
modellen endast som en geometri för att illustrera den framtida konstruktionen. Trots att IT-
handledningen, och kapitlet som beskriver hur objekten skall littereras var upprättat långt innan 
att denna modell skapades, har littereringarna alltså utelämnats.  

En annan anledning till att modellerna skiljer sig så pass mycket från varandra kan bero på 
konstruktörens bristande vetskap om vad modellen är avsedd att användas till. Det är möjligt att 
konstruktören i det tidiga skedet inte kände till att modellen skulle utgöra ett underlag för 
kalkylering, och därför ansåg att det inte var värt att ödsla tid på detta. 

Att Modell A helt och hållet saknar beteckningar behöver möjligtvis inte utgöra ett problem för 
kalkylatorn så pass tidigt i systemhandlingsskedet. Men eftersom det har klargjorts i IT-
handledningen att samtliga objekt skall littereras, innebär det att i ett senare skede kommer leda 
till ett merarbete för konstruktören, då samtliga objekt måste kläs med ett projektspecifikt littera. 
Hade detta gjorts från början, hade det förmodligen varit möjligt att spara in tid i ett senare 
skede. 

Modell B, som är den slutgiltiga modellen i systemhandlingsskedet, innehåller alltså 21 % felaktigt 
littererade objekt. Detta resulterar i att det uppstår svårigheter för kalkylatorn när modellen 
används för upprättande av kalkyler. Enligt kalkylatorn i Biomedicum är risken stor att det då 

Diagram 2 – Jämförelse mellan Modell A och Modell B med avseende på projektspecifika litteran 
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uppstår felaktigheter i kalkylarbetet då kalkylatorn inte kan identifiera objekten, och därmed inte 
vet vad som skall prissättas. 

7.1.3 Duplicerade objekt 

Detta avsnitt analyserar de resultat som erhölls från fallstudien, där modellerna kontrollerades 
emot duplicerade objekt. Modell A innehöll två duplicerade objekt och Modell B innehöll fyra 
duplicerade objekt.  

 

Som det går att avläsa i diagrammen skiljer sig modellerna utifrån antalet kontrollerade objekt. I 
modell A var antalet objekt som kontrollerades 1757 st. Detta ska jämföras med 2816 
kontrollerade objekt i modell B. Att antalet innehållande objekt är mer i den senare utgivna 
modellen kan förklaras med att modellen blir mer detaljerad under projektets gång, då fler 
objekts läggs till. Vid analysering av en sådan kontroll är att det intressant att det fortfarande 
finns objekt som klassificeras som dubbletter i den senaste modellen, Modell B. Sett till antalet 
duplicerade objekt i procent av antalet kontrollerade objekt ligger båda modellerna mycket nära 0 
%.   

I den här fallstudien som genomfördes identifierade SMC att Modell A innehöll en dubblett av 
balkar, vilket inte är bra men får anses vara mindre kritiskt utifrån kalkylsynpunkt. Innan 
granskningen av modellerna utfördes med regeln Duplicering av objekt utfördes en visuell kontroll 
för att försöka se om eventuella dupliceringar kunde hittas i modellerna. I detta fall gick det inte 
att granska modellerna visuellt för att avgöra om det fanns duplicerade objekt. Ett problem som 

Diagram 3 – Jämförelse mellan Modell A och Modell B med avseende på dupliceringar 

 

2809 2805 
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uppstår i samband med att den ansvariga konstruktören utför modelleringsfel av duplicerade 
objekt är att det kan komma att få oönskade konsekvenser i kalkylarbetet i ett senare skede. I 
modell A var två till synes likadana balkar modellerade i programvaran Revit med exakt samma 
mått och material. Bilden nedan är hämtad från 3D-vyn i SMC för att visa problematiken kring 
att lösa detta problem visuellt. Balken är alltså duplicerad, men i 3D-vyn (se figur 39)ser det 
endast ut som att det är en enda balk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balken har av misstag modellerats två gånger i Revit, alternativt att den har kopierats och hamnat 
där av misstag. När modellen sedan exporteras till en IFC-fil och öppnas upp i SMC för en 
mängdavtagning blir mängduppgifterna felaktiga. Den vänstra tabellen i figur 40 visar på hur 
informationen skulle se ut om det inte existerade en duplicering, och den högra tabellen visar på 
den felaktiga informationen som kalkylatorn får ur SMC.  
 

Längd:  8,07 m 
  

Längd:  8,07 m 
Profilbredd: 250 mm 

  
Profilbredd: 250 mm 

Profilhöjd: 250 mm 
  

Profilhöjd: 250 mm 
Area:  1,84 m2  

 
Area:  3,68 m2 

Volym: 0,504 m3 
  

Volym: 1,01 m3 
 
 
I Modell B identifierade SMC två dupliceringar, d.v.s. det är fyra stycken objekt som är 
involverade i denna duplicering. Objekten var dubbletter av öppningar som skulle öppna upp en 
hissvägg i byggnaden. Problemet med detta är att det är ett modelleringsfel. Ur mängdnings- och 
kalkylsynpunkt är denna typ av dubblett egentligen inte av betydelse. Just i det här fallet 
upptäcktes det att där det var dupliceringar av öppningar fanns det ingen öppning i hissväggen. 
Även detta får anses vara mindre kritiskt ur mängdsynpunkt och kostnadskalkylering då det i 
detta fall endast är en yta på 2*2,3= 4,6 m2 som egentligen ska utgå från hissväggen.  

Figur 39 – Exempel på en duplicerad balk 

Figur 40 – Skillnader mellan korrekt och felaktig information i ett duplicerat objekt 
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Vid utförandet av en sådan regel som kontrollerar om modellen innehåller eventuella 
dupliceringar av objekt gäller det för den som utför kontrollen att vara uppmärksam på de 
resultat som SMC identifierar. Exempelvis i detta genomförande visar resultatet av duplicerade 
objekt en jämn felstatistik på båda modellerna. Visserligen är felstatistiken nära 0 % på både 
modell A och modell B, vilket inte är mycket, men vid kalkylarbete är modelleringsfelet i modell 
A av mer betydelse då modellen ska användas som underlag. I modell A är de duplicerade 
balkarna av större betydelse ur mängdnings- och kalkylsynpunkt. Det blir mängduppgifter av 
dubbel volym för denna balk som egentligen inte ska finnas i modellen. Eftersom testet av att 
försöka hitta dupliceringar i modellen visuellt inte gav något resultat är sannolikheten att denna 
mängduppgift från balkarna räknas med vid kalkylarbetet. Detta är en stor brist om projektörens 
modell används som underlag vid en kostnadskalkyl, vid jämförelse mot ett traditionellt 
kalkylarbete med 2D- ritningar. Vid modell B är resultatet av duplicerade objekt inte av samma 
betydelse då modellen ska användas som underlag för mängdavtagning i en kostnadskalkyl. En 
öppning är ett objekt i SMC som endast symboliserar en geometrisk form av en yta som har 
öppnats upp. I modell B skulle resultatet av denna duplicering kunnat vara på ytor som hade 
öppnats upp, vilket inte skulle få konsekvenser vid en mängdavtagning.  
  

7.1.4 Våningstillhörigheter 

Då Modell A och Modell B kontrollerades utifrån att samtliga objekt i modellerna hade rätt 
våningstillhörigheter erhölls följande resultat: 

 Diagram 4 – Jämförelse mellan Modell A och Modell B med avseende på objektens våningstillhörigheter 
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Som det går att avläsa i diagrammen ovan är båda modellerna bristande ur kalkyleringssynpunkt 
med avseende på objektens våningstillhörighet. I Modell A hittades 415 stycken objekt som inte 
hade rätt våningstillhörighet, vilket ger en kvalitet i modellen på endast 76 %. I Modell B var 
resultatet bättre, där identifierade SMC 398 stycken objekt som innehade fel våningstillhörighet, 
vilket ger en kvalitet i Modell B på 86 %. Detta är ett problem då modellerna ska användas som 
underlag för mängdavtagning och kostnadskalkylering eftersom varje våning då erhåller fel 
mängduppgifter. Eftersom kalkyleringen sker våningsvis i projektet Biomedicum är det viktigt att 
modellera som det är tänkt att byggnaden skall byggas, så att rätt mängder erhålls på respektive 
våning.  
 
I detta projekt Biomedicum är det ett flertal våningar som är identiska med varandra, vilket 
innebär att samma typer av väggar förekommer på flera våningsplan. Som konstruktör är det då 
smidigt att modellera en vägg som löper över dessa våningar, utan att separera väggen vid varje 
ny våning. Problemet är då att väggen får samma våningstillhörighet som den våning där väggen 
började modelleras från. Detta innebär att när kalkylatorn i projektet Biomedicum använder 
modellen för att kalkylera, hamnar all mängd från denna vägg på den våning som konstruktören 
startade att modellerade ifrån. Detta innebär att det inte finns någon vägg på de övriga 
våningarna då mängdavtagningen utförs från modellen. Det handlar om en modelleringsteknik 
som kan utföras på olika sätt. Trots att väggen skall se likadan ut över flera våningar är det alltså 
viktigt att väggen delas för varje ny våning som påbörjas. När kalkylatorn använder modellen för 
att plocka ut mängderna är väggen då fördelad över respektive våning. Detta problem med 
väggmodellering förekom mycket i både Modell A och Modell B. 
 
De modellerade pelarna har även de upptäckts ha modellerats på ett bristande sätt ur 
kalkyleringssynpunkt, precis som väggarna i modellerna. Samma sak gäller här då flera våningar 
är identiska, då förekommer samma typer av pelare på flera våningsplan i byggnaden 
Biomedicum. Pelarna får då samma våningstillhörighet som startpunkten av modelleringen av 
pelarna. Vilket innebär att när kalkylatorn använder modellen för mängdavtagning, hamnar all 
mängd från denna pelare på den våning som konstruktören startade att modellerade ifrån. Det 
innebär att på våningar högre upp i byggnaden finns det inga pelare när en mängdavtagning görs 
på dessa våningar. Trots att pelarna skall se likadan ut över övriga våningar är det alltså viktigt att 
pelarna splittas, precis som med väggarna för varje ny våning som påbörjas. När kalkylatorn 
använder modellen för att plocka ut mängderna är pelaren då fördelad över respektive våning. 
Detta problem med modellering av pelare förekommer mycket i både Modell A och Modell B, 
vilket har stor betydelse på kvaliteten i både Modell A och Modell B då modellerna innehåller 
många pelare. Det är precis som tidigare nämnts i detta avsnitt, och som även framgår i den 
projektspecifika IT-handledningen, att det är viktigt att modellera som det är tänkt att bygga om 
modellerna ska ligga som underlag för mängdavtagning och kostnadskalkylering 
 
Vid kontrollen med avseende på objekt med rätt våningstillhörigheter upptäcktes ytterligare ett 
tydligt problem i båda modellerna med objekt som hade fel våningstillhörigheter. Figur 41 visar 
en sektionsritning från Modell A i Biomedicum där det tydligt framgår våningsindelningen av 
byggnaden ur konstruktörens perspektiv, samt de diagonala dragstagen. 
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Vad denna sektionsritning från Modell A visar det att ett våningsplan ur konstruktörens 
perspektiv utgår från överkant bjälklag till överkant bjälklag. Vid varje våningsplan mellan 
bjälklagen och de horisontella balkarna går det diagonala dragstag för att stabilisera stommen. 
Nästintill samtliga dragstag i både Modell A och i Modell B är felmodellerade med avseende till rätt 
våningstillhörighet. Vid en mängdavtagning har dragstagen en våningstillhörighet på våningen 
under mot vad de befinner sig på. Detta skapar ett stort problem då dragstagen inte har rätt 
våningstillhörighet. Vid en mängdavtagning blir de mängder helt felaktiga eftersom 
mängduppgifterna från dragstagen från våningen ovanför inkluderas i mängdavtagningen för en 
specifik våning.  
 
Utifrån det som specificerades i den projektspecifika IT-handledningen för Biomedicum, vad 
gäller modellindelning, ska en våning löpa från underkant bjälklag till underkant bjälklag vid en 
våningsvis export.  

7.2 Intervjuer 

Ska 3D-modellerna användas för att utföra energianalyser, eller ska de användas i projektet för 
att ligga som underlag vid kalkylarbetet? Det är några av de frågor som bör besvaras i ett tidigt 
skede i ett projekt, och som även kan visa sig vara avgörande för hur modellerna byggs upp. Om 
det visar sig att 3D-modellerna skall användas under projektets gång för kalkylering, har det då 
visat sig i intervjuerna att det är oerhört viktigt att tidigt slå fast vad avsikten med modellerna är. 
Detta är dock ett problem som är svårt att lösa. I ett projekt är det inte säkert att kalkylatorn 
sitter med redan i ett tidigt systemhandlingsskede, och därmed inte kan vara med och ställa de 
kraven som behövs för att använda modellen för kalkylering. Då är frågan om konstruktören 
skall räkna kallt med att den kalkylator som senare upphandlas kommer att utföra kalkylerna med 

Figur 41 – Sektionsritning från Modell A 
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hjälp av 3D-modellerna, och därmed fylla modellen med mer information än vad som kanske 
visar sig vara nödvändigt. 

Att det råder delade meningar mellan konstruktören och kalkylatorn med avseende på vad en 
3D-modell i systemhandlingsskedet skall innehålla har visat sig vara ett övergripande problem. 
Detta är en av de stora anledningarna till varför modellerna inte uppfyller den kvalitet som 
förväntas av kalkylatorn. Eftersom konstruktören i det tidiga skedet inte har känt till de krav som 
finns från kalkylatorns sida, har därmed modellerna utformats därefter. Om det istället hade 
funnits en gemensam branschstandard för BIM-projekt, håller samtliga personer som har 
intervjuats med om att sådana här typer av problem skulle kunna undvikas. Där skulle det alltså 
kunna framgå att en 3D-modell i systemhandlingsskedet alltid skall innehålla en viss mängd 
information. Förmodligen skulle det kunna vara ett recept som hade löst problemet i detta 
projekt.  

Detta har även visat sig vara ett problem i projektet Biomedicum. Under ett 
samgranskningsmöte, där projektledaren, PIO:n, kalkylatorn, arkitekten och konstruktören 
deltog, framgick det efter en kort stund att parterna inte hade samma uppfattning om vad som 
bör ingå i modellen i ett systemhandlingsskede. Kalkylatorn, som arbetar åt beställaren, menade 
på att den information som finns att tillgå i den objektsbaserade modellen är alldeles för dåligt 
detaljerad för att det skall vara möjligt att upprätta en trovärdig systemkalkyl. Konstruktören 
däremot menade på att den information som modellen innehåller uppfyller gott och väl de krav 
som kan förväntas i en modell i systemhandlingsskedet. 

Om den intervjuade juristen visar sig ha rätt när denne spekulerar i att det i framtiden enbart 
kommer att användas 3D-modeller, och de traditionella 2D-ritningarna kommer att försvinna, 
betyder det att kalkylatorn enbart kommer att använda sig av den information som finns i 
modellerna för att utföra sina kostnadskalkyler. Det kommer alltså, om den teorin stämmer, att 
ställas enormt högra krav i framtiden på att 3D-modellerna är kvalitetssäkrade. Det kommer 
även att ställas enormt höga krav på den personen som utför modelleringen, då det är 
informationen i modellen som utgör det juridiska ansvaret. Om detta blir ett framtida sätt att 
arbeta på kommer det förmodligen att skapas diskussioner kring det ansvar som det juridiska 
ansvaret medför. Det förutsätter att modelleringstekniken i kombination med förståelsen för 
modellens framtida användning, är två fulländade parametrar.  

Ovanstående problematik skulle förmodligen inte uppstå om det från början hade funnits en 
gemensam branschstandard där det tydligt framgick vilken informationsnivå modellen bör ha i 
ett systemhandlingsskede. 
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8. Slutsats 
I slutsatsen presenteras svaren på frågeställningarna utifrån det syfte som examensarbetet har byggt på: 

Syftet med detta examensarbete var att, med hänsyn till mängdavtagning och 
kostnadskalkylering, undersöka möjligheterna med att kvalitetssäkra IFC-filer utifrån 
projektspecifika krav, och vad det finns för utvecklingsmöjligheter kring denna process hos 
Tyréns i framtiden. Men även att fastställa kvalitén på de modeller som har skapats i projektet 
Biomedicum. 

Under kapitel 6.7 Resultat av fallstudien presenteras det hur programvaran Solibri Model Checker 
identifierade de modelleringsbrister som påträffades, vilket innebär problem för kalkylarbetet i 
projektet Biomedicum. Utifrån resultatet från fallstudien, intervjuerna, och 
litteraturundersökningen diskuterads det sedan i analysen om vad dessa brister kunde bero på, 
och hur processen kring kvalitetssäkring av objektbaserade IFC-filer skulle kunna effektiviseras. 
Genom den fallstudie, litteraturundersökning och de intervjuer som har genomförts kan det 
anses vara viktigt för Tyréns att implementera ett nytt arbetssätt i projekteringsprocessen med 
avseende på kvalitetssäkring av IFC-filer. Eftersom Tyréns vill utnyttja den potential som finns 
med objektbaserad 3D-modellering, finns det stora möjligheter att försäkra kvalitén på hög 
detaljeringsnivå i modellerna genom att använda SMC. Detta skulle effektivisera och utöka 
kvaliteten på modellerna som skulle kunna vara en del av Tyréns utvecklingsarbete inom BIM. 
Nedan följer de svar som har erhållits utifrån de frågeställningar som rapporten har byggt på: 

1. Kan en IFC-fil kvalitetssäkras utifrån projektspecifika krav med hjälp 
av Solibri Model Checker? 

Utifrån den fallstudie som har genomförts har det bekräftats att Solibri Model Checker kan 
förbättra Tyréns strävan efter att nå förbättringar med att kvalitetssäkra det egna arbetet och 
innehållet i de objektbaserade 3D-modellerna. Det går att effektivisera kvaliteten i de 
objektbaserade 3D-modellerna som sedan exporteras till IFC-filer till Solibri Model Checker hos 
Tyréns. Men genom att kvalitetssäkra en objektbaserad IFC-fil utifrån projektspecifika krav kan 
det vara svårt att uppnå helt kvalitetssäkrade modeller då SMC har vissa brister vid en del 
kontroller. De brister som har påträffats i fallstudien är dels att SMC inte var svenskanpassat fullt 
ut efter de svenska regler som erhölls från Graphisoft Sverige. Reglerna kräver modifiering för 
att försäkra sig om att SMC utför de förväntade kontrollerna. Användaren i SMC måste definiera 
objekten i modellen själv med avseende på BSAB-kod. Användaren måste även känna till 
samtliga objekt som ingår i modellen, vilket kan vara svårt och ställer höga krav på användaren. 
En annan brist i programvaran är det inte finns någon regel som kan utföra kontroller för att 
kontrollera att objekten i modellen har rätt våningstillhörigheter. Detta var något som 
efterfrågades av Tyréns då det var en viktig del om modellerna ska användas som underlag för 
mängdavtagning och kostnadskalkyler. Detta får nu istället göras visuellt vilket tar mycket längre 
tid. 

De fördelar som har konstaterats med SMC för att utföra kvalitetssäkring av IFC-filer är 
framförallt att det överlag inte är tidskrävande att utföra regelbundna kontroller på modellerna. 
Bortsett från kontrollen med objekt som har rätt våningstillhörigheter går det fort att utföra 
övriga kontroller i SMC. Programmet har hög noggrannhet och redovisar tydliga resultat om det 
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finns några brister i modellen utifrån de regler som kontrolleras. Det är även bra att det enkelt 
går att lokalisera objekten som inte uppfyller kraven visuellt i modellen. Att det finns många olika 
regler som är förprogrammerade och parameterstyrda i SMC gör det enkelt då det endast behövs 
en modifiering för att uppfylla de projektspecifika kraven. Eftersom kraven på modellerna skiljer 
sig från projekt till projekt, gör SMC det möjligt att projektanpassa reglerna och kontrollerna till 
just det aktuella projektet. 

Att skapa en kvalitetssäkrad IFC-fil som uppfyller samtliga projektspecifika krav kan som sagt 
vara svårt. Men att använda SMC som utgångspunkt för kvalitetskontroller för projektspecifika 
krav under projektets gång kan underlätta projekteringsarbetet där modeller används som 
underlag för mängdavtagningar och kostnadskalkyler.  

2. Vilken kvalitet håller de objektbaserade 3D-modellerna i projektet 
Biomedicum ur kalkylsynpunkt? 

Utifrån de resultat som erhölls i fallstudien anses det att modellerna är av bristande kvalitet, för 
att användas som underlag för mängdavtagning och kostnadskalkylering. Den kvalitetskontroll 
som har varit mest avvikande och som har den största betydelsen för mängdavtagning och 
kostnadskalkylering är kontrollen med avseende på objekt med rätt våningstillhörigheter. 
Konstruktörerna har där frångått IT-handledningen för Biomedicum, där det tydligt framgår att 
konstruktören måste modellerna som det är tänkt att bygga i verkligheten. BSAB-kodning och 
litterera på objekten i modellen kan förbättras avsevärt av konstruktören som modellerar, vilket 
skulle öka kvalitén på modellerna och underlätta arbetet för kalkylatorn som utför 
kostnadskalkylerna. Den kvalitetskontroll som kan tyckas vara fullt godkänd i denna fallstudie är 
den som avser duplicerade objekt i modellen. Den ger en ytterst liten felmängd, vilket får anses 
vara av mindre betydelse vid kalkylarbetet.  

3. Vilka är de kritiska skedena i projekteringsfasen, och hur bör Tyréns 
arbeta i framtiden för att uppnå tydliga riktlinjer kring innehållet i en 
3D-modell? 

Eftersom att Tyréns inte arbetar med att kvalitetssäkra IFC-filer, uppstår det ett kritiskt skede i 
processen då 3D-modellerna skall ligga till underlag för kalkylering. Vid export till ett annat 
filformat, som i det här fallet är från .rvt till .ifc är det viktigt att konstruktören på Tyréns öppnar 
upp IFC-filen och utför kontroller för att säkerställa att kvaliteten i modellerna uppfylls. Denna 
process kring egenkontroll av modellerna utgörs idag inte på Tyréns, vilket bör utföras i 
framtiden i enlighet med företagets strävan efter att leverera kvalitativa produkter. 
Kvalitetssäkring av IFC-filer kommer ha stor betydelse i framtiden, då det inte är helt omöjligt 
att objektbaserade 3D-modeller endast kommer att utgöra underlaget från projekteringsarbetet. 
Om de objektbaserade 3D-modellerna endast kommer att utgöra underlaget från 
projekteringsarbetet kommer troligtvis många aktörer inom byggbranschen ställa krav på ett 
neutralt öppet filformat, d.v.s. IFC. Då dessa IFC-filer kommer att vara helt, eller delvis juridiskt 
bindande, kommer kvalitetssäkring av dessa filer ha en stor betydelse i framtiden. 

Det har tydligt framgått under intervjuerna som har utförts att det råder otydligheter om hur 
mycket information en objektbaserade 3D-modell ska innehålla i systemhandlingsskedet. De 
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slutsatser som kan dras utifrån detta är att det måste skiljas på informationsfrågor och 
projekteringsfrågor i systemhandlingsskedet. Att kalkylatorn från Skanska uttrycker sin 
frustration över att de objektbaserade 3D-modellerna innehåller bristande information, med 
avseende på kostnadskalkylering, har mer att göra med projekteringsnivån i projektet och inte 
informationsnivån i modellerna. Det gäller istället att klargöra detaljeringsgraden för 
projekteringen i systemhandlingsskedet. En slutsats utifrån de förutsättningar som berör 
konstruktören i projektet, är att det finns en del otydligheter i IT-handledningen med avseende 
på modellernas detaljeringsgrad i samband med kostnadskalkylering. Detta problem skulle 
förmodligen kunna lösas om det finns ett tydligt kravställande i den projektspecifika IT-
handledningen. Kalkylatorn från Skanska anser sig själv ha kommit in för sent i processen för att 
ställa den krav på information i modellerna som behövs för att upprätta tillförlitliga 
kostnadskalkyler. Skanska har rätt att ställa dessa krav då de är upphandlade tidigt i 
projekteringsprocessen för att komma med tidiga synpunkter och förslag på lösningar som kan 
påverka kostnadsstyrningen av projektet. Det bör även framgå i IT-handledningen vad 
modellerna är tänkta att användas för. Det framgår inte att de objektsbaserade 3D-modellerna 
skall ligga som underlag vid kalkylarbetet. Detta är något som måste preciseras om modellerna 
har till syfte att utgöra underlag för mängdavtagningar och kostnadskalkyler. Förutsättningarna 
för konstruktörens modelleringsteknik skulle underlättas och förbättras, då konstruktören har 
tydliga riktlinjer att jobba emot.  Ett annat kritiskt skede i systemhandlingsskedet är då 
projekteringsnivån av systemhandlingen bestäms i projektet. Här bör Skanska ge sina synpunkter 
på den planerade projekteringsnivån för att tillfredsställa deras egna kalkylprocess. 

Problem av ovanstående karaktär med otydliga krav i BIM-projektering kan även ha att göra med 
avsaknaden av en gemensam branschstandard i Sverige, vilket förmodligen skulle lösa den 
problematik som finns i detta projekt och är en kritisk del i projekteringsfasen. Genom den 
litteraturstudie som har genomförts har det konstaterats att våra nordiska grannländer Norge och 
Finland har tydliga och strukturerade riktlinjer i varje skede i byggprocessen om hur BIM-
strukturen i projekten ska läggas upp. En gemensam branschstandard skulle troligtvis även lösa 
de juridiska svårigheterna, då det är viktigt att avtala om modellernas användning i framtiden.   
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9. Rekommendationer 
Mot bakgrund av hur Tyréns arbetar idag, och av vad som framgår ur denna rapport, beskrivs i detta kapitel 
rekommendationer för framtida förändringar i det nuvarande arbetssättet. 

o Att kvalitetssäkra modellerna i Solibri Model Checker behöver inte ta lång tid. Desto 
oftare det görs desto tidigare upptäcks de fel som i slutändan kan visa sig vara 
mödosamma att åtgärda. Om Tyréns väljer att arbeta på detta sätt i framtiden råder vi 
därför projektören att med jämna mellanrum utföra kontrollerna, och samtidigt justera de 
avvikelserna som påträffas. 
 

o Det har under arbetets gång visat sig att projektets IT-Handledningen skulle kunna 
utföras mer detaljerad för att klargöra vad en 3D-modell i respektive skede bör innehålla 
för typ av information. Samt vikten av att den informationen är korrekt. Ett förslag är att 
höra med en kalkylator vilken information som behövs i modellen, och väga det emot 
konstruktörens önskemål och åsikter för att åstadkomma en IT-handledning som är 
anpassad efter bådas önskemål, och därmed undvika att meningsskiljaktigheter uppstår 
under projektets gång. 
 

o För att få en välstrukturerad och projektanpassad IT-handledning, rekommenderar vi 
Tyréns att använda sig mer av den finska BIM-manualen COBIM, den norska manualen 
från Statsbygg, samt Locum’s riktlinjer för BIM-projektering. Detta är 3 olika typer av 
manualer där nyttig information finns att tillgå och som även kan vara applicerbart i de 
egna IT-handledningarna. 
 

o Handledningen som bifogas till rapporten är avsedd för att på ett tydligt och smidigt sätt 
användas då projektören på Tyréns skall kvalitetssäkra sitt eget arbete. Därför 
rekommenderar vi att denna används som en grund, då en 3D-modell skall 
kvalitetssäkras mot BSAB-koder, projektspecifika litteran, dupliceringar och 
våningstillhörigheter. 
 

o Om handlingarna i ett projekt i framtiden endast utgörs av 3D-modeller kommer det 
ställas enormt höga krav på projektören, och framförallt juridiska krav. Därför vill vi 
belysa vikten av att modellerna är fullständigt kvalitetssäkrade innan de skickas iväg till 
kunden. Här bör företaget även vara noggranna med att se över avtalen i projektet kring 
de digitala leveranserna för att försäkra sig om att dessa inte utgör något juridiskt ansvar 
som företaget inte har räknat med.  
 

o Att leverera en kvalitetssäkrad produkt kan anses vara en konkurrensfördel. Därför 
tycker vi att Tyréns bör köpa in Solibri Model Checker, eller någon annan liknande 
produkt, för att ligga i framkant vad gäller BIM och 3D-modellering.  
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Bilagor 
Nedan presenteras övriga dokument som har varit av betydande vikt för att genomföra rapporten. 

Intervju 1 

Datum: 2013-04-03  
Intervjuobjekt: BIM-koordinator   
 

o Vad är Skanskas roll/uppdrag/ansvar i Biomedicum? 
 

o Hur har upphandlingen gått till och hur långt sträcker sig kontraktet med Biomedicum? 
 

o Hur tidigt kom Skanska in processen? Har ni haft möjlighet att ställa krav på 
utformningen av IT-handledningen? 
 

o Vad anser du att IT-handledningen saknar för att göra den komplett ur kalkylsynpunkt? 
 

o Hur ser avtalet kring handlingarna ut? Är det 2D-ritningar eller 3D-modeller som 
levereras? 
 

o I vilken grad har ni rätt att ställa krav på modellerna? 
 

o Hur bristande ur kalkylsynpunkt har modellerna varit som har levererats till er? 
 

o Hur många gånger måste modellen bearbetas innan den anses vara fulländad för 
kostnadskalkylering? 
 

o Vem står för kostnaderna vad gäller revidering av modellerna? 
 

o Tror du att projekteringsprocessen skulle kunna förkortas om ni från första början fick 
en modell som inte behövde bearbetas? (dvs. den är kvalitetssäkrad från Tyréns sida 
innan den levereras till er). Om JA, i vilken utsträckning? 
 

o Hur skiljer sig uppfattningen angående informationsnivån i en systemhandling från 
projekt till projekt? 
 

o Kvalitetssäkrar Skanska själva sina modeller, och hur gör ni det? 
 

o Uppstår det en tidsförskjutning i projekteringsprocessen pga. att de objektsbaserade 3D-
modellerna inte uppfyller de givna kraven med avseende på dess informationsnivå? Om 
JA, uppskattningsvis hur mycket? 
 

o Hur ser det juridiska ansvaret ut i projektet gällande de objektsbaserade 
konstruktionsmodellerna? 
 



II 
 

o Vem ansvarar för eventuella felaktigheter som påträffas i modellerna? 
 

o Inom vilka processer i projektet tror du att en gemensam branschstandard skulle 
underlätta? 

Intervju 2 

Datum: 2013-05-08 
Intervjuobjekt: Kalkylator   

o I vilken utsträckning använder ni 3D-modellerna ur kalkylsynpunkt i Biomedicum. 
Används de endast som ett komplement till 2D-ritningarna? 
 

o Tycker du att Skanska har kommit in så pass tidigt i processen, för att kunna vara med 
och ställa krav på den information som bör finnas med i 3D-modellerna för att det skall 
vara möjligt att upprätta trovärdiga kalkyler med hjälp av 3D-modellerna? Om NEJ, när 
tycker du Skanska ha borde ha kommit in? 
 

o Vilken kvalitet tycker du att 3D-modellerna (Konstruktionsmodellerna) generellt håller i 
Biomedicum ur kalkylsynpunkt? Vad är bra och vad kan förbättras? 
 

o Vilken typ av information behöver du tillgång till i en konstruktionsmodell för att kunna 
upprätta en trovärdig kalkyl i systemhandlingsskedet? 
 

o Kvalitetssäkrar ni 3D-modellerna innan mängdavtagningarna görs ur modellen? Om JA, 
vilka parametrar är då viktiga vid kvalitetskontrollen? 
 

o Vilken funktion fyller BSAB-koderna ur kalkylsynpunkt? 
 

o I ett projekt används ofta projektspecifika litteran för att beteckna olika objekt. Vilka 
problem medför det för en kalkylator då beteckningarna visar sig vara felaktiga?  
 

o IT-handledningen, Bilaga H, i Biomedicum presenterar förslag på hur objekten skall 
specificeras. Om ett objekts littera (type) inte finns med på listan, vilka problem uppstår 
då vid kalkylarbetet?  
 

o Varför är det viktigt att objekten innehar korrekta våningstillhörigheter och inte sträcker 
sig över flera våningar, gör man kalkylen i Biomedicum våningsvis? 
 

o Hur tror du att man i framtiden kommer att utföra kalkylerna, kommer dessa enbart att 
göras utifrån 3D-modeller? 
 

o Det juridiska ansvaret kring en 3D-modell är i dagsläget ganska komplext, och 
modellerna används sällan som juridiskt bindande handlingar. Vilka problem kan 
medfölja, om ni har räknat fel på någonting där felet är relaterat till 3D-modellen? Är det 
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enbart 2D-ritningen som utgör det juridiska ansvaret? 
 

o  Om man använder 3D-modellerna för mängdavtagningar och kostnadskalkyler, hur 
viktigt tror du då att det är att modellerna är kvalitetssäkrade innan kalkylen upprättas? 
 

o Om en viss mängd har visat sig vara felaktig, och resulterat i en felaktig kalkyl. Låt säga 
att felet beror på att handlingarna har varit bristande. Vem blir då ekonomiskt ansvarig 
för de felkostnaderna som dyker upp? 
 

o Hur pålitlig skulle en kalkyl bli om du enbart använde 3D-modellen för att upprätta 
kalkylen? 
 

o Anser du att du har rätt att ställa krav på krav på detaljeringsnivån i 
konstruktionsmodellerna i Biomedicum? Om NEJ, varför inte? 

Intervju 3 

Datum: 2013-05-08 
Intervjuobjekt: Kalkylator   

o I vilken utsträckning utför ni mängdavtagningar och kostnadskalkyler utifrån 3D-
modeller? Använder ni endast 3D-modellen som ett komplement till 2D-handlingen för 
att kontrollera de manuellt uppmätta mängderna? 
 

o Vilken information krävs i en 3D-modell (på objektsnivå) för att en fullständig kalkyl 
skall kunna upprättas? Tänker främst på BSAB-koder, projektspecifika litteran, korrekta 
våningstillhörigheter etc. 
 

o Kvalitetssäkrar ni 3D-modellerna innan mängdavtagningarna görs ur modellen? D.v.s. 
kontrollerar ni att samtliga objekt innehåller korrekta BSAB-koder eller att inga 
modelleringsfel existerar i modellen (dubbletter, nivåtillhörigheter etc.)?  
 

o Vilken funktion fyller BSAB-koderna ur kalkylsynpunkt? 
 

o I ett projekt används ofta projektspecifika litteran för att beteckna olika objekt. Vilka 
problem medför det för en kalkylator då beteckningarna visar sig vara felaktiga?  
 

o Är det vanligt att man utför kalkylerna våningsvis (i ett större bostadsprojekt t.ex.), eller 
utför man en enda kalkyl för hela byggnaden? 
 

o Hur tror du att man i framtiden kommer att utföra kalkylerna, vilka typer av handlingar 
kommer att ligga som underlag vid upprättandet av kalkylerna? 
 

o Det juridiska ansvaret kring en 3D-modell är i dagsläget ganska komplext, och 
modellerna används sällan som juridiskt bindande handlingar. Vilka problem kan 
medfölja, om ni har räknat fel på någonting där felet är relaterat till 3D-modellen? Är det 
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enbart 2D-ritningen som brukar utgöra det juridiska ansvaret? 
 

o  Om man använder 3D-modellerna för mängdavtagningar och kostnadskalkyler, hur 
viktigt tror du då att det är att modellerna är kvalitetssäkrade innan kalkylen upprättas? 
 

o Om en viss mängd har visat sig vara felaktig, och resulterat i en felaktig kalkyl. Låt säga 
att felet beror på att handlingarna har varit bristande. Vem är det då som blir ekonomiskt 
ansvarig för dessa felkostnader? 
 

Intervju 4 

Datum: 2013-05-08 
Intervjuobjekt: Kalkylator 

o Varför följer inte beteckningarna i modellen de beteckningar som används i IT-
handledningen, t.ex. Bjälklag i modellen kallas BJL, och i IT-handledningen kallas de 
BJK. 
 

o Gör du någon form av kvalitetssäkring på modellerna innan du skickar iväg dessa? Om 
JA, hur går denna process till? 
 

o Hur tycker du att IT-handledningen bör formuleras för att det tydligt skall framgå vilken 
information objekten bör ha i modellerna? 
 

o Varför det skiljer det sig från projekt till projekt vad gäller informationsnivån i t.ex. en 
systemmodell? 
 

o Hur mycket information anser du skall ingå i en modell i systemskedet? 
 

o Vad tycker du skall finnas med i IT-handledningen för att det inte skall uppstå 
missförstånd kring informationsnivån i modellerna? 
 

o Kalkylatorn (Skanska), tycker att modellerna är bristfälliga med avseende på dess 
informationsnivå. Har kalkylatorn rätt att ställa krav på att modellerna skall innehålla mer 
information än vad de i dagsläget gör? 
 

o Gör du några särskilda inställningar när du exporterar modellen från Revit till IFC. 
Varför t.ex. finns det två flikar med Identity data? 
 

o Hur viktigt tror du att det i framtiden kommer att bli att kvalitetssäkra en 3D-modell? 
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Intervju 5 

Datum: 2013-05-16 
Intervjuobjekt: Jurist med kunskap om sektorns standardavtal 

o Vem äger normalt nyttjanderätten till 3D-modellerna? 
 

o Vem ansvarar för att innehållet i modellen är korrekt? 
 

o Hur viktigt är det att kunna spåra modellerna? 
 

o Hur arkiverar man en modell? 
 

o Kan en projektör bli skyldig för eventuella fel som finns i modellen? 
 

o Tror du att en gemensam branschstandard skulle underlätta vid de juridiska problemen i 
ett BIM-projekt? 
 

o Vilka regelverk reglerar juridiken kring de digitala handlingarna idag? 
 

o I vilket skede är det viktigt att klargöra de juridiska förutsättningarna? 
 

o Vad anser du saknas för att lösa de juridiska problemen i ett BIM-projekt? 
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Förord 
Denna handledning är framtagen av Filip Johansson och Sam Gustavsson på KTH. 
Handledningen är avsedd att vägleda de anställda på Tyréns AB vid framtida arbeten av 
kvalitetssäkring av objektbaserade 3D-modeller. Handledningen kan ses som ett snabbåtkomligt 
verktyg i det dagliga arbetet, och hanterar de mest användbara funktionerna i Solibri Model 
Checker med avseende på kvalitetssäkring. Denna handledning förutsätter att en 
svenskanpassning finns installerad i programmet. 
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Programöversikt 
I Solibri Model Checker är det möjligt att visuellt granska modellen i 
en 3D-vy, att kontrollera att modellen uppfyller kraven utifrån de 
regler som har valts, att skapa presentationsunderlag för t.ex. 
samordningsmöten och att göra mängdavtagningar.  

 

1.  

Under fliken File utförs de grundläggande inställningarna. Här 
öppnas modeller, skapas Roles, modifierar regler, hanteras 
programinställningar m.m.  
 

2.  

Model används för att navigera runt i modellen ur ett 3-
dimensionellt perspektiv. I detta perspektiv är det möjligt att 
släcka ner objekt som inte önskas att visas. Här är det även 
möjligt att visa våningsplanen separerade, för att t.ex. 
identifiera objektens våningstillhörigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  

I Checking utförs kvalitetskontrollerna. I denna vy presenteras 
även resultaten av de genomförda kontrollerna.    
 

4.  

Communication är en funktion som inte har använts i 
examensarbetet. Denna funktion gör det möjligt att presentera 
avvikelserna som har påträffats i kontrollerna i Checking. Detta 
är en användbar funktion som är särskilt användbar inför 
samgranskningsmöten. 
 

5.  

Den femte och den sista funktionen i Solibri Model Checker är 
Information Takeoff (ITO). Det är denna funktion som gör det 
möjligt till mängdavtagningar ur modellen. 
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Öppna en fil 
En fil kan öppnas på flera olika sätt i Solibri Model Checker. Dock 
endast i ifc- och dwg-format. 

 

1. Detta är ett sätt att öppna en fil på. Under fliken Model är det 

möjligt då programmet har startats upp att klicka på Click to 

open model… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ett annat sätt är att använda sig av funktionen som finns i det 

startläge som visas vid en uppstart av programmet. Under 

fliken Recent visas de senaste använda filerna. Finns inte den 

önskade filen med här går det även klicka på Open längst ner i 

fönstret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Om det ofta är en och samma modell som används i 

programmet, är det möjligt att rangordna modellerna efter de 

som är mest önskvärda. Detta görs med knappnålarna. 

= Överst i listan 

= Underst i listan 

  



 

3 
 

Skapa ett Ruleset 
För att kontrollera att modellen uppfyller de förväntade kraven, är det 

lämpligt att skapa ett Ruleset. Detta gör det möjligt att samla de valda 

reglerna på ett gemensamt ställe, för att snabbt kunna utföra 

kvalitetskontrollen. Följande arbetsgång är lämplig att följa: 

 

1. Ett Ruleset skapas under fliken File, och genom att klicka på 

Ruleset Manager. (Se röd markering) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inne i Ruleset Manager skapas ett nytt Ruleset genom att klicka på 

den rödmarkerade knappen.

 
 

3. När detta har skapats är det möjligt att fylla det skapade Ruleset 

med information. Informationen gör det möjligt för andra 

användare att förstå syftet med det Ruleset som har skapats. 
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4. Ett Ruleset är funktionslöst så länge det inte innehåller några 

Rules. Därför måste användaren själv välja vilka regler som skall 

finnas med. En eller flera Rules, utgör alltså det Ruleset som skall 

användas. Under fliken Ruleset Folders finns programmets 

samtliga regler tillgängliga. Här väljer alltså användaren fritt 

vilka regler som skall användas. Att importera en regel görs 

lättas med drag and drop. Regeln dras in till Ruleset. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Det rekommenderas att varje regel som importeras döps om, 

för att användaren snabbt skall förstå vad regeln är avsedd att 

användas till. Även en utförlig beskrivning bör läggas till för att 

precisera ändamålet med regeln. 

6. När samtliga regler som skall användas har importerats är det 

viktigt att spara det Ruleset som har skapats. Detta görs under 

Workspace genom att klicka på Save Ruleset. 
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Skapa en Role 
En roll är en uppsättning med olika resurser som Rulesets, Classifications 

och Information Takeoff Definitions. Syftet med en Role är att ge 

användaren en uppsättning lämpliga resurser för en given uppgift. När 

en användare väljer en roll, och importerar en IFC-/DWG-fil öppnas 

dessa inställningar automatiskt vid programstart.  

1. En ny Role skapas under fliken Roles (röd markering).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I Rulesets, Classifications och Information Takeoff Definitions väljs de 

egenskaper som den nye rollen skall ha. Som Ruleset väljs det 

som tidigare skapats. Classifications väljs lämpligtvis till BSAB 

byggdelar SWE, och som Information Takeoff Definitions väljs 

förslagsvis Antal Byggnads Element. 

 

 

 

3. När rollen har tilldelats de egenskaper som önskas är det viktigt 

att spara den för att den alltid skall användas automatiskt vid en 

uppstart.  

 
 

 
4. Även fler Rulesets kan användas i en och samma Role. Vilka av 

dessa som skall vara aktiverade bestäms genom att aktivera den 

tillhörande stjärnan.  

     = Aktiverad 
    = Inaktiverad 
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Modifiera regler 
De regler som finns att använda sig av i programmet kan behöva 

modifieras innan de används. Här beskrivs det hur BSAB-regeln, 

littereringsregeln och dupliceringsregel modifieras för att uppfylla de 

projektspecifika kraven. 

BSAB-regel 
 

1. En regel kan antingen modifieras under Ruleset Manager eller 

direkt under fliken Checking. Här beskrivs endast det senare 

alternativet då det anses vara smidigast. Genom att högerklicka 

på regeln och sedan välja Rule Parameters är det möjligt att 

modifiera denna. Den regel smidigast används för detta 

ändamål är SOL/9/2.2. 

 

 

2. I parameterläget sätts Discipline till Structural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nu är det upp till användaren att avgöra vilka objekt som skall 

kontrolleras. Till att böra med väljs de komponenter som skall 

kontrolleras. 

 

 

4. När en komponent har valts är det viktigt att definiera var i 

objektets information kontrollen skall genomföras. När det 

gäller BSAB-koderna väljs Property till Identity Data. 
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5. Det sista som görs är att välja ett accepterat värde som måste 

uppfyllas i kontrollen. Värdet i detta fall är alltså BSAB-koden, 

varpå ett accepterat värde exempelvis kan vara 27.E. 

 

 

6. När samtliga objekt har tilldelats dess eftersökta egenskaper har 

det skapats en lång lista. Denna lista kan i omfattande projekt 

bli oerhört omfattande. Därför kan det då vara lättare att skapa 

listan i Excel, för att sedan importera den direkt in till SMC. 

Listan byggs upp på samma sätt som den struktur som bildas 

när listan skapas manuellt i programmet. Genom att klicka på 

den gröna knappen är det möjligt att genomföra importen. 

7. För att listan som har skapats i Excel skall kunna importeras 

måste den struktureras enligt följande exempel: 

 

 

 

 

Littereringsregel 
För att kontrollera att modellens samtliga objekt har korrekta littreran 
används lättast samma regel som kontroller BSAB-koderna. Steg 1-3 
under föregående avsnitt gäller även för denna modifiering.  

1. Se modifiering av BSAB-regel 

2. Se modifiering av BSAB-regel 

3. Se modifiering av BSAB-regel 

4. När komponenten har valts är det viktigt att definiera var i 

objektets information kontrollen skall genomföras. När det 

gäller litteran väljs Property till Type. 

 

 
5. Det sista som görs är att välja ett accepterat värde som måste 

uppfyllas i kontrollen. Värdet i detta fall är alltså objektets 

littera, varpå ett accepterat värde exempelvis kan vara BB*. En 

asterisk används för att infånga samtliga löpnummer som 

litterat kan ha. 
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6. När samtliga objekt har tilldelats dess eftersökta egenskaper har 

det skapats en lång lista. Denna lista kan i omfattande projekt 

bli oerhört omfattande. Därför kan det då vara lättare att skapa 

listan i Excel, för att sedan importera den direkt in till SMC. 

Listan byggs upp på samma sätt som den struktur som bildas 

när listan skapas manuellt i programmet. Genom att klicka på 

den gröna knappen är det möjligt att genomföra importen. 

 

 

 

7. För att listan som har skapats i Excel skall kunna importeras 

måste den struktureras enligt följande exempel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupliceringsregel 
Dupliceringsregeln gör det möjligt att kontrollera att det inte 

förekommer några duplicerade objekt i modellen. En regel som 

rekommenderas för att utföra denna kontroll är SOL/1/3.0.  

1. Modifieringen av denna regel görs lättast under fliken Checking, 

och sedan genom att högerklicka på regeln och välja Rule 

Parameters. 

 

 

 

 

 

 

2. För att endast modifiera regeln så att den enbart kontrollerar 

att det inte existerar dupliceringar i modellen kryssas rutan 

Duplicate i. Sedan är det upp till användaren att bestämma vilka 

objekt som skall kontrolleras mot varandra. För att kontrollera 

att det inte förekommer någon som helst duplicering i 

modellen väljs samma inställningar under Component 1 och 
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Component 2. State väljs till Include och Component väljs till Any. 

Genom att välja Any, slipper användaren själv avgöra vilka 

objekt som skall kontrolleras, och därmed undviks det att vissa 

komponenter går okontrollerade i kontrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll - modifierade regler 
När samtliga regler har modifierats är det dags att kontrollera att 

modellen inte innehåller några felaktigheter. Kontrollen utförs under 

fliken Checking. Kontrollen startas sedan genom att klicka på Check. 

Om det inte är intressant att utföra kontrollen av samtliga regler kan de 

oönskade reglerna inaktiveras genom att klicka på dessa och välja 

Disable. 
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Kontroll - våningstillhörigheter 
För att kontrollera att modellens samtliga objekt tillhör korrekta 

våningar, finns det ingen regel att tillgå som kan utföra denna kontroll 

på ett fullständigt sätt. Däremot går detta problem att lösa visuellt 

genom att granska modellen i 3D-vyn. Nedan följer en förklaring till 

hur detta löses på ett snabbt och smidigt sätt. 

1. I fliken Model är det möjligt att granska modellen våningsvis. 

Genom att klicka på modellfilens +-tecken visas modellens alla 

våningar i en lista. 
 

 

 

2. Genom att klicka på en av våningarna, och sedan klicka på =-

tecknet, visas endast den valda våningen i 3D-vyn. Nu visas 

enbart de objekt som endast tillhör våning 4.  
 

 

 

 

 

 

 
3. När våningen och dess samtliga objekt visas i 3D-vyn, är det 

lätt för användaren att se om något objekt tillhör fel våning, 

eller om det sträcker sig över flera våningar.  
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Tolka Resultatet 
När kontrollen har utförts erhålls ett resultat. 

1. Under fliken Result Summary, ges en snabb sammanställning om 

antalet fel, samt hur allvarliga dessa fel är.  

 

2. I ovanstående vyn går det inte att identifiera vilka felen är. 

Detta görs istället i fönstret Results. Genom att klicka på dessa 

mappar är det snabbt möjligt att få reda på var i modellen de 

olika avvikelserna har uppstått. 

 

 

 

3. Genom att dubbelklicka på det felaktiga objektet i Results, går 

det snabbt att identifiera avvikelsen i 3D-vyn. 
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4. En annan användbar metod för att skapa sig en uppfattning 

om hur många fel det har påträffats i modellen är att skapa en 

Report. Genom att klicka på denna knapp skapas en lista i Excel 

med information om kontrollen, där det framgår hur många 

objekt som har kontrollerats, hur många objekt som är 

godkända respektive icke godkända, samt hur allvarliga dessa 

avvikelser är. 
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