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Sammanfattning 
I dagens byggprocess läggs enormt mycket tid och resurser på hantering av pappersritningar 
och andra utskrivna dokument som är nödvändiga för att produktion och förvaltning ska 
fungera. Vid stora projekt kan det handla om tusentals olika ritningar och dokument som ska 
hanteras och dokumenteras vilket kan vara oerhört omständligt, inte minst när revideringar 
måste utföras.  

När ett BIM-projekt utförs idag så tappas en hel del av den information som modellen 
innehåller till följd av att det ska skrivas ut på en pappersritning, vilket i sin tur gör att mycket 
av informationen inte kommer till sin rätt. I dagsläget finns ett flertal programvaror med syftet 
att hantera BIM-modeller och andra dokument rent digitalt i datorn eller i surfplattan. Här har 
man kommit en bra bit på vägen mot ett ritningsfritt projekt men det finns mycket kvar att 
arbeta vidare med. 

Sweco Architects och NCC påbörjade under 2012 ett projekt vid namn ”Det ritningsfria 
projektet” som till en början delvis gått ut på att kartlägga vilka problem som kan uppkomma 
vid övergången till ett ritningsfritt projekt. Utifrån författarnas egna funderingar och dessa 
frågeställningar har examensarbetet formats. 

Med detta examensarbete vill författarna belysa att det i dagsläget finns ett flertal olika 
verktyg för hantering av BIM-modeller i byggprocessens olika led även om de inte är fullt 
utvecklade ännu. Genom att själva testa programmen utifrån given frågeställning kan 
svagheterna och styrkorna med programvaran kartläggas. Detta är viktigt för att vidare 
utveckling av programmen och de nya arbetssätt som dessa medför ska kunna ske. 
Förhoppningsvis leder examensarbetet till vidare arbete mot ett ritningsfritt projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: BIM, BIM-projektering, Ritningsfritt, Autodesk Navisworks, Bentley Navigator, 
Solibri Model Checker, Bentley Navigator Mobile, Autodesk BIM 360 Glue, Adobe Reader 
3D-PDF. 
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Abstract 

In the building process today, an enormous amount of time and resources are sacrificed to 
the management of paper drawings and other printed documents, which are all necessary for 
the production- and management-phases to work. In large projects this could mean 
thousands of drawings and documents that have to be managed and documented. This can 
be extremely tedious, especially when revisions need to be made. 

When BIM-projects are being performed today a lot of the information that the model 
contains are lost just because it has to be printed as a paper drawing. This makes it 
redundant to fill the model with that much information in the first place. As of today there are 
several software programs whose purpose are to handle BIM-models and other documents 
entirely digitally on the computer or on a tablet device. These software programs have 
contributed a lot to the movement towards the drawing free project, but there is still a long 
way to go. 

In 2012 Sweco Architects and NCC began a project named “Det ritningsfria projektet” which 
initially passed on to identify the problems faced in the transition to a drawing free project. 
Based on the author’s own thoughts and these identified problems the thesis has been 
formed. 

With this thesis the authors want to highlight that there are a number of tools for managing 
BIM-models today in the various stages of the building process, even though they all need 
further development. By testing the software available today based on the given issues the 
weaknesses and strengths can be highlighted and mapped. This is very important for further 
work with the software and the new work procedure that the software provides. Hopefully the 
thesis will lead to further work towards a drawing free project.  
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1 Inledning 

1.1 Begreppsförklaring 
BIM Building Information Modeling eller 

Byggnadsinformationsmodellering. 

Autodesk, Bentley, Solibri Aktörer inom CAD-mjukvara.  

iOS   Apples mobila operativsystem. 

Android   Googles mobila operativsystem. 

CAD   Computer Aided Design 

Plotta   Ta fram 2D-ritningar ur en 3D-modell. 

Molntjänst En tjänst som möjliggör lagring av filer på en server 
istället för egen hårddisk. (t.ex. Dropbox, iCloud) 

Viewer Program där målet är att utforska modeller som 
exempelvis Autodesk Navisworks eller Bentley 
Navigator. 

IFC Industry Foundation Classes, ett internationellt 
filformat för 3D-modeller. 

HTML/.html HyperText Markup Language, språk för att skapa 
hemsidor där .html är filändelsen. 

XML/.xml Extensible Markup Language, ett format för 
dokument som består kod som ger direktiv till ett 
annat program som visar det rent grafiskt. Här är 
.xml är filändelsen. 

.overlay-fil Filändelsen för filer som har skapats i Bentley 
Navigator. 

Remote desktop En applikation som gör det möjligt att se och styra 
en PC trådlöst via Internet. 
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1.2 Bakgrund 
Mycket av den tid som finns tillgänglig för projektering går idag åt till att plotta och skriva ut 
pappersritningar vilket är mycket kostsamt. När pappersritningar ska tas fram går mycket av 
informationen som modellen bär förlorad.  

Kostnaden idag för att hålla ritningar uppdaterade kan ses som mycket stor och onödig. Här 
syns inte bara papperskostnader utan även det rent administrativa, att se till att ritningarna 
hela tiden är uppdaterade, kräver också mycket tid. Det är inte heller säkert att företaget har 
tillgång till en kopiator som klarar av pappersmängden och således kan de behöva ta hjälp 
av ett externt företag eller hyra in utrustning.  

En annan kostnad är för den tid det tar att hämta ut aktuella ritningar på byggarbetsplatsen 
då dessa inte alltid finns tillgängliga för personen som behöver dem. I Swecos projekt för 
Facebooks nya serverhallar har en del ungefärliga siffror kunnat hämtas på vad 
pappersritningarna har kostat. För det första behövdes en kopiator hyras in för ca 16,000:- 
per månad. För att alla ritningar och ritningsgalgar skulle vara uppdaterade hela tiden 
behövdes en heltidsanställd person vars enda uppgift var att hålla dessa uppdaterade. Om 
en totalkostnad räknas ut visar det sig att den uppgår till nästan 100,000:- per månad enbart 
för kopiering och hantering av papper. (Bilaga 8) 

I ovan nämnda stycken är det viktigt att poängtera att direkta projekteringskostnader för att 
skapa korrekta pappersritningar inte beaktats.  

Ovanstående kostnader kan till stor del elimineras om papperet skulle ersättas av digitala 
motsvarigheter som exempelvis iPads. 

När Sweco Architects och NCC påbörjade ”Det ritningsfria projektet” kartlagdes olika 
problem som behöver lösas innan en BIM-modell kan ersätta pappersritningen. Ett av dessa 
problem var hur BIM-modeller kan hanteras i produktionen där de flesta är vana vid ordinära 
pappersritningar och det är framförallt detta problem som har format examensarbetet. 

Modeller och informationen som dessa bär kan hanteras relativt bra av de flesta i 
projekteringsskedet men i såväl produktions- som förvaltningsskedet är det inte självklart att 
alla berörda kan hantera en BIM-modell. För att kunna ersätta pappersritningen behövs en 
programvara som är enkel att förstå och hantera samtidigt som all väsentlig information ska 
finnas tillgänglig i den. 

 

1.3 Problemformulering 
Med examensarbetet vill författarna undersöka eventuella brister och fördelar med utvalda 
verktyg som i dagsläget finns för hantering av BIM-modeller. Fokus i detta examensarbete 
ligger i framförallt i nedanstående frågor: 

• Hur redovisas ritningstypisk information i en modell? 
- Att redovisa mått i exempelvis en planritning är praxis men frågan är hur 

dessa ska redovisas i en modell.  
- För att de som projekterar ska slippa sätta ut alla mått och dylikt måste dessa 

kunna hämtas ut direkt från modellen. 
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- För att slippa plotta ritningar är det viktigt att det går att plocka ut diverse snitt, 
detaljer och sektioner direkt ur modellen. 

- För att kommunikationen på byggarbetsplatsen ska fungera måste det gå att 
lämna notiser och kommentarer i modellen 

• Hur markeras revideringar i en modell? 
- Det finns metoder för att markera en revidering på en pappersritning men 

frågan är hur detta ska tillämpas i en modell. 

Med det här examensarbetet vill författarna belysa att det idag finns ett flertal metoder för 
hantering av BIM-modeller och hitta förbättringsåtgärder i ett steg mot det ritningsfria 
projektet. Målet är att få en konservativ bransch att blicka framåt. 

 

1.4 Avgränsningar 
För att säkerställa att uppgiften var genomförbar under loppet av 10 veckor har den 
begränsats till ett bestämt antal program. Programmen valdes dels baserat på sin 
marknadsposition men också möjligheten till support. Utifrån ett antal givna punkter testades 
alla program. I examensarbetet kommer enbart mobila applikationer för operativsystemet 
iOS att utredas. Detta beror dels på att författarna enbart har tillgång till iPad men också på 
grund av att en studie av andra operativsystems applikationsbibliotek visat att bra 
applikationer för ändamålet inte finns att tillgå. De applikationsbibliotek som studerats är 
förutom App Store även Google Play och Windows Phone Store. 
 
 
1.5 Lösningsmetoder 
För att prova programmen har en mall tagits fram vars syfte är att behandla de punkter som 
tidigare ställts upp. Tanken var från början att testa alla program med en och samma modell 
då det skulle resultera i ett rättvisare resultat. Detta upptäcktes dock vara en omöjlighet då 
mycket information försvann i samband med de olika exporterna och resultatet visade sig 
istället bli mycket orättvist. Med detta i åtanke användes modeller som var skapade i 
motsvarande modelleringsprogram för att uppnå det bästa möjliga resultatet. 

Intervjuer har använts för att få en inblick i vad branschen har för erfarenheter av och tankar 
om ett ritningsfritt projekt. Intervjuerna kommer dels från personer som har provat en 
liknande arbetsmetodik, men också människor som starkt förespråkar virtuellt byggande. 
Som ett tillägg till detta valdes det också att intervjua utvecklarna av de programvaror som 
testats i examensarbetet. Allt för att få en inblick i hur och om de arbetar för att realisera ett 
ritningsfritt projekt. 
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Sweco idag 
Sweco är ett av Europas största teknikkonsultföretag med en mängd olika kompetenser. Här 
samarbetar arkitekter och ingenjörer för att skapa en positiv utveckling. 

I dagsläget bedriver Sweco filialer i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Estland, 
Lettland, Litauen, Bulgarien, Polen, Tjeckien och Slovakien. Huvudkontoret är lokaliserat i 
Stockholm. 

Swecos slogan är "Sustainable Engineering and Design" och den återspeglas i deras 
mission och vision där det förstnämnda är att bidra till en hållbar utveckling av samhället och 
det sistnämnda att bli Europas mest respekterande kunskapsföretag inom teknik, miljö och 
arkitektur [1]. 

Idag sysselsätter Sweco 7800 personer varav 3400 av dessa är lokaliserade i Sverige. Inom 
dessa 3400 finns det arkitekter, ingenjörer och miljöexperter som arbetar med en mängd 
skilda projekt inom miljö, infrastruktur samt byggproduktion. 

Sweco består av 6 olika affärsenheter som är uppdelade i respektive land- eller affärsregion. 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Definitionen av ett ritningsfritt projekt  
Ordet ritningsfritt kan definieras på flera olika sätt. Det kan röra sig om att 2D-ritningar 
saknas överhuvudtaget eller att dessa enbart finns i digital form. För att undvika eventuella 
missförstånd följer härefter författarnas definition av ett ritningsfritt projekt där det fetstilta är 
nyckelord. 

Eftersom att modellen kan innehålla all information som behövs i ett projekt kan själva 
ritningsplottandet ses som ett extra och onödigt steg då det egentligen inte bidrar med 
någonting. Genom att sälja modellen i sin helhet säkerställs att all information följer med. 
Det gör också att inga regelrätta ritningar behöver upprättas av projektören utan denne kan 
istället spara ner färdiga vyer i modellen som sedan kan avläsas på en iPad eller liknande. 

 

3.2 BIM - Building Information Modeling 
BIM, Building Information Modeling, är nästa steg i den digitala projekteringen. Här blandas 
ett I in i processen vilket står för information. Det innebär enkelt att information knyts till 
objekten som bygger upp modellen [2]. Den informationen kan antingen vara i form av 
leverantörer, pris, mått och info om byggnadsdelar. En tidplan kan också läggas till vilket 
resulterar i 4D-projektering [3], läggs även en kalkyl till kallas det 5D-projektering [4]. 

Idag är det väldigt vanligt att BIM misstas för vanlig 3D-modellering. Många kunder säger sig 
vilja ha ett BIM-projekt men det visar sig sedan att de inte är villiga att betala för den 
eventuellt extra detaljeringsgraden och att de i själva verket söker en 3D-modell, eller helt 
enkelt en visualisering av sitt projekt. 

När det kommer till möjligheterna med BIM så är de i stort sett oändliga. Teoretiskt är det 
möjligt att lägga in hur mycket information som helst i en BIM-modell men det handlar om att 
ha rätt information, inte all information [5]. Att direkt i projekteringen kunna genomföra 
kollisionskontroller och övriga besiktningar innan huset är färdigställt är av högsta värde för 
att den kommande produktionen ska flyta på smärtfritt.  

Vid ett BIM-projekt ändras arbetssättet från det att alla aktörer arbetar från olika håll till att de 
arbetar synkroniserat genom hela projekteringen och det är av denna anledning BIM ibland 
uttalas som Building Information Management [6]. Genom att arbeta på detta sätt upptäcks 
krockar och dylikt disciplinerna emellan i ett tidigt skede innan de hinner bli större och dyrare 
problem. 

Genom att simulera byggnadens resande kan det säkerställas att rätt material anländer till 
byggarbetsplatsen i rätt tid för att minska spill, stölder och hanteringskostnader. 

Bara 10% av kostnaden vid ett projekt går till projektering och produktion. De resterande 
90% går till förvaltningen och därför är det förvaltaren som gör den största vinsten vid ett 
BIM-projekt [7]. Om förvaltaren har tillgång till modellen kan denne sedan enkelt gå in i den 
och hitta beteckningar, leverantörer och annan väsentlig information på allt som har 
placerats i huset som exempelvis armaturer, dörrar etc. Dels för att slippa inventering men 
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också för att enkelt kunna beställa hem nya eller ersättande produkter om något går sönder 
eller av annan anledning behöver bytas ut. 

Allt detta förutsätter att det redan i projekteringsstadiet väljs att det ska BIM-projekteras vilket 
kräver en betydligt högre detaljeringsgrad. Det finns inga genvägar vid ett väl genomfört BIM-
projekt utan allt som ska finnas i den kommande byggnaden måste också finnas i modellen 
vilket är extra viktigt vid ett ritningsfritt projekt. 

 

3.3 Författarnas bakgrund 
Sedan år 2010 har författarna på heltid studerat byggteknik och design på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Haninge. Utbildningen har gett författarna en mycket god helhetssyn på hela 
byggprocessen och även en bra förståelse och respekt för olika aktörers arbetsuppgifter och 
yrkesroller vilket har varit till stor betydelse vid utförandet av detta examensarbete. 

I slutet av utbildningen gavs författarna möjligheten att välja inriktning. Här valdes då 
inriktningen ”Arkitektur för byggnadsingenjörer” och genom denna har författarna genomfört 
ett flertal projekt inom ämnena husbyggnad och arkitektur. Detta har medfört förståelse för 
arkitektens och andra projektörers uppdrag, verktyg och arbetssätt. Tack vare kurserna 
AF1730 (Building Information Modeling), och AF272V (BIM 2 projektering, installation och 
samordning) har författarna fått en bra inblick i vad BIM-projektering innebär och vilka 
fördelar som medföljer och problem som kan uppstå vid ett BIM-projekt. 

Utbildningens alla projekteringsövningar har präglats av verktyg som exempelvis Revit 
Architecture, Navisworks och MagiCAD. Detta har i sin tur medfört god kunskap och 
förståelse för hur en modell ska uppföras och hanteras. 

Med denna bakgrund har författarna kunnat genomföra intervjuer med rätt frågeställning och 
programtester med vikt på faktiska problem. 

 

3.4 Verktyget iPad 
iPad är företaget Apples första surfplatta/tablet som har uppdaterats ungefär 1 gång per år 
sedan den första modellen lanserades i april 2010 [8]. Den är i dagsläget den tablet som har 
vunnit störst andelar på sin marknad [9]. 

En av anledningarna till sin starka marknadsposition kan ligga i enkelheten att hantera 
produkten. Att iPad har en enkel mappstruktur med rader och kolumner och enbart en fysisk 
knapp på framsidan gör att den, med sin enkelhet, kan tilltala en större publik. 

Med den femte upplagan av det mobila operativsystemet iOS introducerade Apple en tjänst 
vid namn iCloud. Precis som namnet antyder är detta en tjänst för att dokumentera filer i 
molnet [10]. 

Apple har ett låst system där användarna ska göra som det är tänkt och egna lösningar är 
ingenting som lyfts fram. Ett stort problem är filhanteringen. I iOS finns det ingen möjlighet att 
leta bland filerna likt Windows Utforskaren eller OSX Finder. Här är användaren istället låst 
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till att använda respektive applikation för att öppna och ändra filer. Önskas att lägga till en fil 
till någon enhet är dem enda vägarna att gå antingen via programvaran iTunes eller någon 
form av molntjänst, exempelvis Dropbox. Härifrån går det sedan att välja vilken applikation 
som ska användas för att öppna filen. Problemet är att sistnämnda arbetsmetodik alltid 
kräver internetuppkoppling vilket inte kan förutsättas ute på en byggarbetsplats.  

Många av utvecklarna av mobila hjälpmedel för hantering av BIM-modeller har därför valt att 
använda sig av egna molnlösningar. Autodesk erbjuder en tjänst vid namn ”Autodesk 360” 
för att få över filer till sin applikation ”BIM 360 Glue” [11] och Bentley erbjuder sin tjänst 
”ProjectWise” för sin applikation ”Navigator Mobile”. [12] 

 

3.5 Det ritningsfria projektet 
Att framställa ritningar tar lång tid och mycket av tiden går åt till att ta reda på vilka ritningar 
som ska framställas. När ritningarna tas fram ur modellen försvinner mycket av den 
information som objekten i modellen bär och den används heller inte fullt ut. Istället kan 
modellen säljas i sin helhet tillsammans med utvalda sparade vyer där övriga vyer kan tas ut 
i efterhand. 

Huvudsaken är inte att korta ner själva projekteringstiden utan snarare att utnyttja den på 
effektivaste sätt vilket ger bättre och mer detaljerade modeller. I och med detta minskar 
förhoppningsvis felen ute på byggarbetsplatsen. En mer detaljerad modell krävs också för att 
korrekt information ska kunna hämtas ur den. 

Anna-Brita Krakenberger, arkitekt på Sweco Architects har varit drivande i "Det ritningsfria 
projektet" där Sweco Architects tillsammans med NCC har kartlagt vilka problem som kan 
uppkomma vid övergången till ett ritningsfritt projekt. För att kunna plocka fram all väsentlig 
information direkt ur modellen krävs en betydligt högre detaljeringsgrad än den som råder 
idag. Med detta i åtanke har Sweco Architects skapat en modell där allt är modellerat in i 
minsta detalj. Det här visar på att det inte är i projekteringen problemet ligger då det är fullt 
möjligt att skapa en tillräckligt detaljerad modell för att ersätta pappersritningen.  

Följande problemformulering presenterades för NCC vid första mötet: 

• Certifiering av modellen 
• Att presentera information så att den blir sökbar. Hur hittar man i en modell utan 

ritningar? 
• Beskrivningar 
• Förfrågningsunderlag/Kalkyl/Anbud 
• Hur markerar man revideringar? 
• Inköp 
• Arbetsberedning 
• Produktion 
• Bygglov, Relationshandling 

En av de största utmaningarna med att övergå till modellorienterad produktion ansågs vara 
att lära personer i alla led att hantera 3D-information.  
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Sweco var här också tydliga med att de ville skapa en process som är helt oberoende av 
programvara. Processen ska vara tillämpbar på olika programvaror både idag och i 
framtiden. 

NCCs roll i projektet var att identifiera vad personerna på byggarbetsplatsen behöver för 
information och i vilka skeden informationen behövs. Sweco ska här presentera lämpliga 
metoder, verktyg och hjälpmedel för att tillfredsställa dessa behov. 

Presentationen återfinns i sin helhet som bilaga 9. 

[13] [14] [15] 
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4 Genomförande 

4.1 Intervjuer 
Inför examensarbetets början förbereddes frågeställningar som var helt unika för respektive 
intervju just för att resultatet av dem skulle ge så mycket väsentlig information som möjligt. 
Eftersom att alla personer som intervjuats har olika erfarenheter måste frågeställningen skilja 
sig för att frågorna över huvud taget ska vara applicerbara och möjliga att svara på. 
Resultatet av intervjuerna kan dels läsas av i bilagorna men också i examensarbetets övriga 
delar då det har format författarnas syn på och förståelse för problematiken vid ett ritningsfritt 
projekt. 

Nedan följer en lista på vilka som har intervjuats samt en kort beskrivning av varför. 

Oskar Nilsson (projektledare) och Jan Stenmark (VD), Prefabsystem AB. De har gått över 
till att använda iPads istället för pappersritningar produktionen. Dessutom håller de även på 
att utreda möjligheterna att övergå till helt modellorienterad produktion. 

Viktor Davidov (teknisk specialist VDC), NCC. Viktor har skrivit ett exjobb om iPads på 
byggarbetsplatsen och var även delaktig i ”Det ritningsfria projektet”. 

Ulf Thorell (BIM-koordinator), Skanska. Ulf har skrivit förstudien ”BIM på bygget” och är en 
stark förespråkare av virtuellt byggande. 

Rogier Jongeling (VD), PlanB AB samt projektledare för branschinitiativet openBIM. Rogier 
har sedan länge drivit BIM frågan i Sverige framåt.  

Magnus Söderström (AEC Industry manager) Autodesk, Jonas Wahlberg (Application 
Engineer Building) Bentley Systems och Jaakko Jauhiainen (Sales Director) Solibri, för att 
höra vad utvecklarna tycker och tror om framtiden. 

Intervjuer och företagsbesök har skett dels i Stockholms stad men också i Uppsala. 
Sammanställningen av intervjuerna har ägt rum på Swecos huvudkontor i Stockholm. 

 

4.2 Test av program 
För att besvara frågeställningen som redovisas i examensarbetets inledande del har 
författarna tagit fram en mall (Kapitel 5.1) som har använts för att testa utvalda program. 
Utifrån given frågeställning har frågorna formats för att ge ett så rättvist och givande resultat 
som möjligt. Resultatet av programtesterna kan läsas under kapitel 5 och 6. 

Utförandet av programtesterna och sammanställningen av resultatet och har ägt rum på 
Swecos huvudkontor. 

 

4.3 Litteraturstudie och informationssökning 
Eftersom att området som hanteras i examensarbetet är så pass outforskat har det varit svårt 
att hitta relevant tryckt information. Därför har författarna under hela examensarbetets 
fortskridande aktivt sökt sådan i form av exempelvis forskningsrapporter, bloggar, äldre 
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examensarbeten samt deltagande på openBIMs konferens ”BIM-kraven är här – från era 
kunder och medarbetare”. 

Resultatet av informationssökningen kan avläsas i examensarbetets alla kapitel och 
sammanfattas i kapitel 6. 
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5 Analys 

5.1 Hjälpmedel för hantering av BIM-modeller 
Utefter tidigare framställd frågeställning har en mall för att prova programmen tagits fram 
enligt följande: 

• Hur fungerar det att navigera i programmet? 
• Hur hanterar programmet måttsättningar? 
• Hur hanterar programmet vyer? 
• Hur hanterar programmet byggdelsinformation? 
• Hur hanterar programmet kommentarer? 

Följande program har testats: 

• Bentley Navigator 
• Autodesk Navisworks 
• Solibri Model Checker 
• Adobe Reader (3D-PDF) 
• Bentley Navigator Mobile (iPad) 
• Autodesk BIM 360 Glue (iPad) 

 

5.1.1 Bentley Navigator 
Bentley Navigator är en del av Bentleys ProjectWise svit [16] och kan användas för att titta 
på, analysera och utöka 3D-modeller [17]. I Bentley Navigator kan kollisionskontroller 
utföras, tidsplaner skapas och måttsättningar tas ut [17]. Förutom detta finns många fler 
funktioner vilka delvis kommer redovisas i nedanstående text. 

 

5.1.1.1 Hur fungerar det att navigera i programmet? 
Navigeringen i programmet är enkel att förstå sig på och principerna är likadana som i vilket 
annat CAD-program som helst. I programmet finns möjligheten att antingen gå, flyga eller 
panorera runt i modellen.  

Det finns kortkommandon för i princip varje funktion vilket bidrar till snabb navigering så fort 
de vanligaste kommandona är inlärda. För att markera ett objekt visuellt används verktyget 
”Element Selection”. När ett objekt är markerat finns möjligheten att ta fram information om 
det vilket kommer att redovisas mer ingående senare i texten. 

Det går att få upp en ruta som heter ”Items” (figur 1). I denna syns 
”trädet” av byggnadsdelarna som finns i modellen. Här är det möjligt 
att klicka sig fram till det som söks då det är sorterat efter funktion så 
som t.ex. fönster eller dörr. När någonting i ”trädet” markeras ges 
flera alternativ. Information om objektet kan visas, objektet kan lysas 
upp, det kan isoleras eller zoomas in till för att det ska gå att hitta 
objektet rent visuellt. Det finns här också en funktion för att söka efter Figur 1 - Items 
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specifika byggnadsdelar genom att ge sökningen olika kriterier som funktion, mått eller 
material med mera vilket i sin tur gör det möjligt att kategorisera flera objekt samtidigt i ”Item 
sets” som kommer beskrivas senare i texten. 

 

5.1.1.2 Hur hanterar programmet måttsättning? 
För att ta fram mått i Bentley Navigator används verktyget ”Measure 
distance” som automatiskt låser sig fast på hörn och kanter vilket 
markeras med ett hårkors (figur 2). I verktygsfältet för mätverktyget 
är det möjligt att välja vilken metod som ska användas vid 
mätningen. Här väljs om mätningen ska ske genom att mäta mellan 
två punkter, längsmed ett objekt, kortaste respektive längsta 
avståndet mellan två objekt eller vinkelrätt. Förutom dessa verktyg 
finns det möjlighet att mäta vinkel, radie, area, volym eller längd på 
ett valt objekt. Måtten redovisas inte visuellt i modellen utan i en 
separat ruta (Figur 3). Där syns dels det faktiska avståndet men 
också det projicerade samt det totala avståndet om flera sträckor 
har mätts upp. 

Måttverktyget i Bentley Navigator fäster automatiskt på hörn och dylikt. Om kortkommandona 
som tidigare nämnts används effektiviserar det hela processen. Det finns däremot ingen 
möjlighet att direkt i programmet spara måtten för senare redovisning. För att samordningen 
ska fungera och Bentley Navigator ska kunna ersätta pappersritningen krävs det att mått går 
att spara. 

 

5.1.1.3 Hur hanterar programmet vyer? 
I programmet finns en funktion för att plocka ut sektioner där ett sektionsplan skapas och 
skär modellen på önskat sätt. När en sektionsruta har skapats kan kameran anpassas efter 
hur sektionslinjen är dragen. Vyn som nu har skapats är relativt lik en traditionell ritning 
(Figur 4). Denna metod fungerar i alla riktningar vilket betyder att även sektioner och dylikt 
kan tas fram. Vyerna går sedan att spara och namnge för att vara tillgängliga vid ett senare 
tillfälle. Det går att visa vilka vyer som finns sparade rent visuellt i modellen genom att en 
ikon visas. 

 

Figur 2 – Ett hårkors 
indikerar att verktyget låser 
sig fast. 

Figur 3 – Mätverktygets 
verktygsfält. 

 

Figur 4 – Vy skapad med hjälp av Navigators 
sektionsverktyg 



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  15   

Att måttsätta dessa vyer sker på samma sätt som tidigare beskrivits och med samma 
verktyg. Dock är det även här omöjligt att spara måtten för framtida redovisning. 

Som tidigare nämnts finns det någonting som heter ”Item sets” (figur 5) vars uppgift är att 
gruppera objekt. Exempelvis kan en grupp skapas för alla dörrar och en annan grupp för alla 
fönster. Det finns flera olika metoder tillgängliga för att skapa grupper varav ett är att rent 
visuellt välja vilka objekt som gruppen ska innehålla. Ett annat sätt är att använda tidigare 
nämnda kommando för att söka efter objekt. Här väljs olika kriterier som exempelvis ”Alla 
dörrar bredare än 1 meter” och sedan läggs dessa i en grupp. 

 

 

 

 

 

5.1.1.4 Hur presenterar programmet byggdelsinformation? 
För att få fram all information som är knuten till ett visst objekt kan 
verktyget ”Element information” väljas. Till följd av detta kommer det 
upp en ruta med samma namn (Figur 6) som visar all information som 
finns tillgänglig för det valda objektet. Figur 6 visar också att det är 
mycket information som är helt irrelevant för personerna på 
byggarbetsplatsen och därför behövs ett mer städat alternativ till detta. 

 

 
 

 

5.1.1.5 Hur hanterar programmet kommentarer? 
I programmet finns det någonting som heter ”Markups” (markeringar), vilket är ett sätt att 
lämna kommentarer och dylikt i modellen. När en markering skapats väljs namn, prioritering 
samt vilken vy som ska vara kopplad till den. Efter detta kan den ges exempelvis 
kommentarer, deadline, prioritet, status, beskrivning och vem den är ämnad för med mera. 
Alla skapade markeringar presenteras sedan i listform på ett och samma ställe (Figur 7) och 
därifrån är det sedan möjligt att exportera dessa som PDF:er. 

Markeringar kan också hämtas från ”Clash detection” vilket är en funktion som hittar 
kollisioner i modellen. Funktionen för att exportera en markering till en PDF är bristfällig då 
den endast visar en bild följt av markeringens tidigare valda namn och inte alla andra data. 
Markeringar är också möjliga att se rent visuellt i modellen och då i form av ikoner som visas 
på de ställen markeringar har skapats. 

Figur 5 – Lista över skapade item sets 

Figur 6 – Presentation 
av det markerade 
objektets egenskaper. 
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Det är också möjligt att sätta ut s.k. ”Flags” vilket innebär att en ikon placeras ut i modellen 
följd av valfri text. Dessa är svåra att sätta ut då de kan hamna i princip vart som helst i 
modellen de är också svåra att hitta då de inte är möjliga att lista på samma sätt som 
markeringarna i figur 7. 

 

 

  

Figur 7 – Lista över alla skapade markeringar. 
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5.1.2 Autodesk Navisworks 
Navisworks är Autodesks programvara för projekthantering [18] som lämpar sig bäst för att 
hantera modeller från Autodesk egna modelleringsprogram. Autodesk Navisworks är 
tillgänglig i versionerna Simulate, Manage och Freedom [18] där Manage är fullversionen 
som kan utföra kollisionskontroller vilket inte Simulate kan [19]. Freedom är gratisversionen 
där det i princip bara går att titta på modellen [20].  

 

5.1.2.1 Hur fungerar det att navigera i programmet? 
Navigeringen i programmet fungerar i princip på samma sätt som i vilket annat CAD-program 
som helst. Det kan vara till stor fördel om erfarenhet av autodesks andra programvaror finns 
då layouten i stort sett är densamma.  

För att navigera runt i modellen ges flera olika alternativ. Antingen att gå, flyga, panorera 
eller rotera, där alla olika varianter är nödvändiga för att kunna utforska hela modellen.  

I programmet finns en funktion som gör det möjligt att sortera byggdelar i ”sets” (grupper) 
vilket kan jämföras med Bentley Navigators funktion för ”Item sets”. Här går det att lägga 
valfria byggnadsdelar i olika grupper för att kunna markera flera objekt av samma typ direkt 
för vidare arbete. Detta är en nödvändig funktion vid större projekt för att det ska vara möjligt 
att hålla reda på modellens alla delar. 

Dessa grupper kan användas för att simulera byggnadens resande i form av en ”Timeline”. 
Denna Timeline kan, om den är väl utförd, ersätta dagens metod för tidsplanering. 

 

5.1.2.2 Hur hanterar programmet måttsättning? 
I Autodesk Navisworks är det möjligt att måttsätta direkt i modellen 
genom att använda verktyget ”Measure” (Figur 8). Ett mycket stort 
problem med denna funktion är att den inte hjälper till att skapa raka 
mått, dvs. den som måttsätter måste på egen hand se till att det blir ett 
rakt mått. Detta gör funktionen mycket opålitlig och det blir svårt att 
bygga efter de mått som tas fram. Verktyget fastnar automatiskt på 
hörn och kanter vilket gör det enklare att mäta. 

Det är möjligt att mäta det kortaste avståndet mellan två objekt vilket i 
vissa fall kan fungera bra (Figur 9). Om någonting sticker ut från 
objektet, som i figur 10 där handtaget sticker ut, uppstår problem 
eftersom måttet som ges är den kortaste sträckan mellan objekten. 

Måttsättningarna visas alltid visuellt men försvinner så fort vyn ändras. 
Det går att spara dessa mått i form av en sparad vy, en s.k. 
”Viewpoint”. 

 

Figur 8 – De olika 
mätverktygen. 
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5.1.2.3 Hur hanterar programmet vyer? 
Genom att skapa ett sektionsplan kan valfria sektioner tas direkt ur modellen. Precis som 
figur 11 redovisar är det möjligt att lägga sektionsplanen på valfri nivå för att få ut den sektion 
som är av intresse.  

 

Figur 11 – Sektionsplanen skär modellen i önskad riktning. 

Förutom att använda dessa sektionsplan kan en sektionsbox användas som fungerar på 
samma sätt som sektionsplanen med den skillnaden att boxen, med sina sex plan skär 
modellen och enbart visar det som ligger innanför planen (Figur 12).  

Figur 9 – Mätning mellan två 
objekt 

Figur 10 – Mätning mellan två objekt fungerar inte alltid 
bra 
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Figur 12 – Sektionsboxen visar bara det som befinner sig innanför dess avgränsningar. 

Det finns inget optimalt sätt för att plocka fram planvyer ur programmet utan den enda 
möjlighet som ges är att välja en vy rakt uppifrån och manuellt gömma de objekt som inte 
ska synas. Det är omöjligt att skapa en enkel tvådimensionell planvy som inte är renderad 
vilken ger bäst överblick. 

På samma sätt som måttsatta vyer kan sparas till ”Viewpoints” kan även sektioner sparas 
ner. Dessa ”Viewpoints” kan sedan exporteras till en vanlig bild, en XML-fil eller en HTML-fil. 
När någon av ovanstående exporter gjorts följer skapad måttsättning med vilket inte är fallet 
om en renderad bild istället tas fram.  

 

5.1.2.4 Hur presenterar programmet byggdelsinformation? 
I Autodesk Navisworks kan mycket objektsinformation redovisas. Dock kan det ibland visas 
mycket onödig information och det hela skulle kunna redovisas på ett sätt som gör det 
enklare att förstå. All information som det markerade objektet innehåller sorteras under ett 
antal flikar beroende på vad det är för typ av information. 

 

5.1.2.5 Hur hanterar programmet kommentarer? 
Det går att sätta ut taggar i modellen som sedan kan fyllas med kommentarer (Figur 13). 
Dessa taggar sparas på samma sätt som måttsättningar med mera i form av en ”Viewpoint” 
som sedan kan exporteras ut. Det går att växla mellan taggarna för att se var de ligger 
någonstans i modellen.   
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När en tagg exporteras blir det en .html där alla bilder hamnar länkade till den. Här visas 
innehållet i kommentaren, tillsammans med vem som lämnade den samt dess status. 

 

 

Det går också att skriva rent grafiskt i modellen (figur 14). Texten kan sedan kompletteras 
med handritade pilar för att visa vilket objekt kommentaren berör. Text och eventuell 
kompletterande pil eller dylikt sparas som vanligt i en egen vy. På samma sätt som tagarna 
går denna vy att exportera.  

 

  

Figur 14 – En s.k. Markup kan ritas ut direkt i modellen. 

Figur 13– Taggar kan sättas ut i modellen för att skriva kommentarer och tilldela dem status. 
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5.1.3 Solibri Model Checker 
Solibri är en mycket välanvänd programvara för såväl validering av BIM-modeller som 
samordning [21]. Solibris programvara finns tillgänglig i två olika versioner [22] varav den ena 
är gratis och går under namnet Solibri Model Viewer. Även om dessa två program ser, rent 
visuellt, i princip likadana ut så är skillnaderna dem emellan stora. Den kanske största 
skillnaden mellan dessa programvaror är att det i Solibri Model Checker är möjligt att utföra 
så kallade kollisionskontroller och mängdavtagning [21] vilket inte är möjligt i Solibri Model 
Viewer. Båda versioner är anpassade för såväl Mac OSX som Windows [23] [24]. Vidare 
finns det även andra stora skillnader programmen emellan var av några redovisas i 
kommande text där det, om inte annat anges, syftas på Solibri Model Checker. 

 

5.1.3.1 Hur fungerar det att navigera i programmet? 
Navigering i såväl Solibri Model Viewer som Solibri Model Checker sker i princip på samma 
sätt som i vilket annat CAD-program som helst. De flesta av programmets funktioner går att 
hitta på samma sätt som i många andra Windowsbaserade program, dvs. genom att 
högerklicka med musen eller genom att leta i menyn upptill. 

Förutom att navigera genom panorering och rotering går det också att använda sig av 
antingen ”Walk” eller ”Game”. Dessa sätt att navigera är lite svårare att bemästra och det 
kräver lite mer träning. Funktionen kan vara användbar för att titta inne i ett rum eller 
liknande. 

Det är också möjligt att skapa egna layouter i programmet i form av flikar. Flikarna går sedan 
att personifiera för att skapa en personligt anpassad programmiljö. 

 

5.1.3.2 Hur hanterar programmet måttsättning? 
I Solibri Model Checker finns möjlighet 
att välja verktyget ”Dimension” med 
vilken avstånd mellan ytor, objekt, hörn 
eller bara fria punkter kan mätas. 
Verktyget fastnar automatiskt på ytor, 
hörn och objekt vilket gör det enkelt att 
få korrekta mått. Tas istället mått mellan 
ytor så blir det automatiskt rät vinkel på 
måttet. Det finns också möjlighet att 
välja ”Show dimension options” vilket 
gör att en ruta (figur 15) kommer upp 
efter att ett mått har satts ut. I denna 
ruta väljs om måttet ska tas mellan de 
exakta markerade punkterna, mellan 
valda ytor eller mellan valda objekt. Dessa tre alternativ kan kombineras fritt för att få fram 
önskat resultat. Som figur 15 visar ges möjligheten att redovisa det horisontella- eller 
vertikala måttet. 

Figur 15 – Dimension options 
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Ett problem med denna funktion är att måtten ibland 
kan hamna mitt i en byggnadsdel (figur 16) vilket gör 
dem helt omöjliga att läsa av. Detta problem kommer 
till följd av att det inte är möjligt att välja vart själva 
måttsättningen ska placeras, istället placeras den ut 
helt automatiskt. För att möjliggöra avläsning av 
dessa måttsättningar krävs att byggnadsdelar som är 
i vägen göms med kommandot ”Hide”. Denna metod 
är inte helt optimal utan behöver absolut vidare arbete 
för att fungera. En annan nackdel med funktionen är 
att det inte är möjligt att plocka bort ett (1) av måtten 
som har satts ut utan den enda funktionen som finns 
är ”Remove dimensions” vilket resulterar i att alla 
utsatta mått försvinner.  

Det går att spara mått men inte direkt i modellen. Om modellen måttsätts på olika ställen och 
sedan sparas kommer inte dessa måttsättningar finnas kvar när modellen öppnas igen. För 
att redovisa mått för ett senare tillfälle krävs att en s.k. ”Presentation” skapas vilket kan 
jämföras men en Powerpointpresentation. I presentationen kan mått, vyer och kommentarer 
redovisas, där varje vy får en egen ”Slide” vilket kan jämföras med en bild med den 
skillnaden att det är en 3D-modell (Figur 17). Denna kan sedan exporteras som ett 
Exceldokument eller som en PDF för vidare arbete av andra. Det är endast möjligt att skapa 
presentationer i Solibri Model Checker men det går att titta på presentationer och lämna 
kommentarer i såväl Solibri Model Checker som Viewer.  

 

Figur 17 – Presentations är Solibris metod för att spara vyer och dylikt. 

Figur 16 – När måtten hamnar mitt i en 
byggnadsdel är de omöjliga att läsa av. 
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5.1.3.3 Hur hanterar programmet vyer? 
Genom att använda verktyget ”Sectioning” kan valfria sektioner tas fram. Här väljs en yta 
vars förlängning kommer att bli ett sektionssnitt (figur 18). Efter det att sektionen skapats kan 
sektionen flyttas för att visa efterfrågat snitt.  

 

På samma sätt som med måttsättningen är det inte möjligt att spara en sektion för senare 
bruk utan det krävs även här att en presentation skapas.  

I Solibri är det möjligt att exportera planvyer genom att välja ”Export floorplan” (figur 19 är en 
exporterad planvy). Programmet känner själv av vad som är väggar och vad som är 
inredning och tar då bort det som inte är relevant att visa på en planvy. Taggarna från det 
modelleringsprogram som använts är möjliga att visa i vyn tillsammans med exempelvis 
namn, nummer och area. Det är dock inte möjligt att lägga till egna taggar direkt i 
programmet. De mått som satts ut kommer att visas i den exporterade bilden. Hela exporten 
sker ganska smidigt men det fungerar inte helt perfekt. I exportens sista steg väljs filformat 
och det är där bara möjligt att välja komprimerade format vilket resulterar i oskarpa bilder. 
För att vyerna ska vara användbara krävs vektorbaserade bilder exempelvis i form av en 
PDF. 

Figur 18 – Sektionsplan som skär längsmed vald yta. 
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5.1.3.4 Hur presenterar programmet byggdelsinformation? 
Då en byggnadsdel är markerad visas all dess information i 
en ruta (figur 20). Detta kan upplevas som ett logiskt sätt att 
redovisa informationen på eftersom att de flesta program av 
samma art använder sig av liknande metoder. Trots det kan 
det hela uppfattas som rörigt om byggnadsdelen i fråga 
innehåller mycket information då det blir många flikar att hålla 
reda på. Ibland kan det här även visas flikar som inte har 
någon information under sig.  

 

 

 

 

 
Figur 20 - All information om ett 
markerat objekt presenteras här. 

Figur 19 – En planvy exporterad direkt ur Solibri Model Checker. 
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5.1.3.5 Hur hanterar programmet kommentarer? 
På samma sätt som mått kan redovisas i modellen gör verktyget ”Markup” det möjligt att 
skriva text, rita bubblor osv. Detta fungerar bra men det är inte möjligt att koppla en 
kommentar till ett specifikt objekt utan det blir helt enkelt bara ren 2D-text i modellen (figur 
21). För att visa vilket objekt det syftas på måste pilar ritas in vilket inte är så smidigt som det 
skulle kunna vara.  

Precis som tidigare beskrivits är det inte möjligt att spara kommentarer och notiser här heller 
utan en presentation måste skapas. 

 
  

Figur 21- 2D-markup 
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5.1.4 Adobe Reader 
Adobe Readers 3D-PDF är ett av de mest avskalade och simpla verktygen för hantering av 
BIM-modeller. Här finns bara de mest nödvändiga verktygen tillgängliga. Adobe Reader är 
gratis [25] och det är litet till storleken vilket gör det enkelt för vem som helst att ladda hem 
det från internet. 

 

5.1.4.1 Hur fungerar det att navigera i modellen? 
Navigeringen fungerar i princip på samma sätt som i de andra testade programmen. Ett 
problem som kan uppkomma är att modellen helt enkelt tappas bort, men en knapp finns 
tillgänglig som gör att en förinställd hemvy visas. Det finns olika verktyg för att navigera runt i 
modellen och de är att antingen gå, flyga, panorera, snurra eller rotera.  

I verktygsfältet går det att hitta sparade vyer, välja bakgrundsfärg, perspektiv/ortografisk 
projektion och modellåtergivningsläge, dvs. renderingsmetod. 

Genom att markera ett objekt blir en del alternativ tillgängliga som bl.a. att gömma objektet, 
isolera det eller att zooma in till det. 

Det går också att få upp ett modellträd (figur 22) i PDF: en. Detta träd visar modellens alla 
beståndsdelar i textform och möjliggör att släcka och tända lager på ett smidigt sätt. Under 
modellträdet visas alla sparade vyer (figur 23) som dessutom kan namnges och sorteras.  

 

5.1.4.2 Hur hanterar programmet måttsättning? 
Det fungerar bra att ta ut mått ur en 3D-PDF. Verktyget fastnar 
automatiskt på hörn och kanter vilket gör det enkelt att ta korrekta 
mått. När mätverktyget har valts kommer en ruta upp (figur 24) som 
visar vilka olika alternativ för mätning som finns. Här är det möjligt 
att välja om mätverktyget ska fastna på kantslutpunkter, linjära 
kanter, radiella kanter, silhuetter eller plana ytor. Olika mätalternativ 
kan också väljas som att mäta antingen punkt till punkt, vinkelrätt, 
radiellt eller vinklar. 

Figur 22 – Modellträdet listar modellens 
beståndsdelar. 

Figur 23 – Sparade vyer. 

Figur 24 - Mått redovisas på 
ett logiskt sätt. 
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Själva måttet redovisas sedan grafiskt i modellen (figur 25) på ett logiskt sätt. Måtten visas 
alltid vinkelrätt mot kameran vilket gör det enkelt att läsa av värdena. Det går också att välja 
om måttsättningarna ska redovisas i millimeter, centimeter eller meter. 

 

Figur 25 - Mätverktygets olika inställningar 

Måtten går att spara genom att "Måttmarkeringar" aktiveras. Att dessa är aktiverade 
indikeras dels genom att måttsättningarna är gröna istället för röda men också genom att de 
kan placeras ut på valfri plats. När måttmarkeringar är aktiverat kommer måtten inte längre 
visas rakt framifrån utan de är nu anpassade till x-, y- och z-planen. När ett eller flera mått 
har satts ut sparas det i form av en vy som återfinns i vylistan (Figur 23). 

 

5.1.4.3 Hur hanterar programmet vyer? 
Precis som figur 23 redovisar kan de sparade vyerna hittas i rutan med samma namn. De 
kan också hittas i en rullgardinsmeny som finns tillgänglig i programmets verktygsfält. Detta 
gör det enkelt att titta på de vyer som tidigare skapats i modelleringsprogrammet och de vyer 
som skapats i Adobe Reader. När en vy har måttsats skapas också en vy som är tillgänglig 
på samma sätt. 

Någonting som programmet saknar är förinställda vyer som ser modellen från alla ortogonala 
vyer. Dessa förinställda vyer skulle vara till stor hjälp vid navigeringen då det sparar mycket 
tid. Det går att skapa sådana vyer på egen hand vilket inte är svårt men det kan ses som 
onödigt och tidsödande. För att skapa en egen vy används ”Kameraegenskaper” (Figur 26). 
Härifrån ställs önskade värden in vilket formar en vy som sedan kan sparas. 

I programmet går det att aktivera ”Tvärsnitt” vilket 
är Adobe Readers verktyg för att skapa sektioner. 
En ruta kommer upp där olika alternativ för 
tvärsnittet kan väljas. Här är det möjligt att välja om 
tvärsnittet ska följa X-, Y- eller Z-axeln. Tvärsnittet 
kan också följa en yta i modellen som väljs ut eller 
så kan det skapas genom att tre punkter väljs ut. I 
samma ruta är det möjligt att välja vart och vad 
sektionsplanet ska skära med mera. En funktion 
som är värd att lyfta fram är ”Justera kameran med 
skärande plan” vilken gör att kameran tittar rakt 
emot det som skurits och det börjar likna en 
traditionell sektion (Figur 27) som går att måttsätta 
på samma sätt som tidigare beskrivits. 

Figur 26 - Kameraegenskaper 
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5.1.4.4 Hur presenterar programmet byggdelsinformation? 
Då ett objekt är markerat listas informationen om detta i den ruta som visas i figur 28. Om så 
önskas kan all information om objektet redovisas här. Vid exporten till 3D-PDF går det att 
välja vilken information som ska visas om objekten och på så sätt kan problemet med 
irrelevant information som tidigare tagits upp undvikas. 

Figur 2 – Inställningar för tvärsnitt. 

Figur 27 – Sektion framtagen med hjälp av sektionsverktyget. 

Figur 28 – Här listas all information om det markerade objektet. 
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5.1.4.5 Hur hanterar programmet kommentarer? 
Det går att lämna ”3D-kommentarer” (figur 29) i modellen 
som redovisas på samma sätt som de måttsättningar som 
har beskrivits tidigare. När en kommentar lämnas sparas 
en vy och 3D-PDF:en kan skickas vidare. Näste person 
som öppnar modellen kan sedan se vilka kommentarer 
som har lämnats, svara på dem, ge dem en status samt se 
när dessa skapades och av vem.  

Det finns en ruta vid namn ”Kommentarlista” som, precis 
som namnet antyder, listar alla lämnade kommentarer. 
Detta gör det enklare att vara uppdaterad och se vilka 
kommentarer som behöver uppmärksamhet. 

  

Figur 29 – 3D-kommentar 
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5.1.5 Bentley Navigator Mobile 
Bentley Navigator Mobile är iPad-versionen av Bentley Navigator där det är möjligt att titta på 
och navigera runt i s.k. ”Mobile i-models” [26]. Applikationen är gratis [27] och vem som helst 
med tillgång till en iPad kan hämta hem den och öppna sina egna modeller. För att ladda 
över filer till iPad behövs ett program som heter Navigator Mobile Publisher och ett program 
för att föra över filen, exempelvis iTunes eller någon valfri molntjänst [26]. 

 

5.1.5.1 Hur fungerar det att navigera i modellen? 
Genom att använda fingret på skärmen styrs blicken, två fingrar används för att panorera och 
för att zooma används en nyprörelse.  När ett objekt markeras med fingret visas automatisk 
objektsegenskaperna på ett överskådligt sett. Här kategoriseras informationen under rubriker 
vilket gör det lätt att hitta.  

För någon som kan hantera en surfplatta är det inte svårt att förstå navigeringen i 
programmet. De verktyg som finns visas med tydliga symboler vilket gör det lätt att hitta 
tillgängliga funktioner. Det är möjligt att gå runt i modellen, mäta samt att välja förinställda 
vyer. När ett objekt markeras kan det gömmas undan. Det är också möjligt att med ett objekt 
markerat låta programmet automatiskt hitta liknande objekt och markera dem också. På så 
sätt kan flera objekt gömmas samtidigt. 

Walk-kommandot för att gå runt i modellen tar fram två joystickar, en kompass samt ett 
reglage för att justera höjd (Figur 30). En av joystickarna styr blicken och den andra styr 
fötterna. I walk-läget går det inte att markera objekt direkt utan att först gå ur kommandot. En 
fördel här är att vyn inte ändras efter att kommandot avslutas. Den sista vy som syns efter att 
walk-kommandot använts är alltså den som visas även när det avslutats.  

Figur 30 – Verktyg som visas när walk-kommandot är aktiverat. 
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Programmet är dock ganska hackigt när det ska användas till en större modell vilket får ses 
som något negativt. Det gör det inte obrukbart men bidrar väl till en sämre upplevelse. 

5.1.5.2 Hur hanterar programmet måttsättning? 
Det finns ett inbyggt måttverktyg som är enkelt att hantera. När måttverktyget är aktiverat 
väljs helt enkelt två punkter som önskas mäta mellan. Verktyget fungerar på så sätt att om 
fingret hålls mot skärmen så kommer ett förstoringsglas upp, vilket personer som är vana vid 
iOS känner igen. I det förstoringsglaset finns ett hårkors som automatisk snappar tag i hörn 
och kanter. En nackdel här är att det inte går att välja plana vyer direkt i modellen och därför 
måste mätningen ske i 3D-vyn.  

Ett annat alternativ för att få ut mått är helt enkelt att 
markera det objekt där måtten är av intresse, 
exempelvis ett fönster, och sedan använda objektets 
egenskaper där måtten finns listade. Måtten 
redovisas rent grafiskt i modellen (Figur 31) men kan 
inte sparas. Det är heller inte möjligt att ta ut flera 
mått samtidigt. 

 

5.1.5.3 Hur hanterar programmet vyer? 
Det är inte möjligt att plocka fram egna vyer eller sektioner utan dessa måste läggas till på en 
PC och sedan går det att växla emellan dem i den mobila applikationen (Figur 32). Det 
saknas helt möjlighet att välja ortogonala vyer, exempelvis ”Top”, ”Bottom” osv. Allt visas 
även i perspektivvy. 

 

 

Figur 32 – Alla vyer och filer som är kopplade till den mobila i-modellen listas här. 

Figur 31 – Mått redovisas med en linjal rent 
grafiskt i modellen. 
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5.1.5.4 Hur presenteras byggdelsinformation? 
Då ett objekt markeras visas den ruta som redovisas på figur 33. Här är det möjligt att se den 
information som objektet innehåller. 

 

 

5.1.5.5 Hur hanterar programmet kommentarer? 
Det är inte möjligt att läsa, svara på eller lägga till kommentarer i Bentley Navigator Mobile. 
Att det är omöjligt att öppna .overlayfiler som har skapats i Bentley Navigator gör att de 
kommentarer som lagts till inte kan föras över till Mobile-versionen av programmet. 

  

Figur 33 – All information om det markerade objektet listas här. 
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5.1.6 BIM 360 Glue 
BIM 360 Glue är en gratisapplikation från Autodesk som gör det möjligt att titta på BIM-
modeller i iPad. Antingen förs filerna över via iTunes eller så öppnas dem från valfri 
molntjänst [28]. Det är möjligt att öppna över 50 olika format i BIM 360 Glue och till skillnad 
från Bentley Navigator Mobile behövs inget extra program för att skapa filer som fungerar i 
applikationen [28].  

 

5.1.6.1 Hur fungerar det att navigera i modellen? 
Applikationen är uppbyggd på så sätt att en joystick och diverse 
siktverktyg används för att navigera (Figur 34). I samma vy finns 
de olika verktygen som applikationen erbjuder.  

Navigeringen är enkel och fungerar som i princip vilken 
applikation som helst. Ett finger används för att snurra runt och 
två fingrar för att panorera. För att zooma används en nyprörelse 
med två fingrar. 

Finns tidigare erfarenhet av en smartphone eller surfplatta är 
navigeringen inte svår att förstå sig på. 

En nackdel är att programmet är ganska hackigt och inte särskilt 
följsamt och därför känns det inte som en färdig version. Detta 
märks framförallt när en större, mer avancerad modell laddas in. 

För att gå/flyga runt i modellen finns en joystick till förfogande 
som är enkel att förstå sig på. När navigering sker med 
joysticken används det andra fingret för att styra blicken i 
modellen. Det är även möjligt att stänga av gravitationen för att 
på så sätt alternera mellan att flyga eller gå i modellen. 

Det finns även en möjlighet att använda surfplattans inbyggda 
gyro för att titta runt i modellen. Riktas surfplattan i olika 
riktningar ändras också blicken i modellen. 

Markeras ett objekt ges ett antal alternativ däribland att isolera 
just det objektet för vidare måttsättning på detaljnivå (Figur 35).  

I Autodesk BIM 360 Glue återfinns också en knapp för att öppna 
den förinställda hemvyn likt Adobe Reader. 

 

 

 

 

 

Figur 34 – Joystick. 

Figur 35 – Isolerat objekt. 
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5.1.6.2 Hur hanterar programmet måttsättning? 
Det måttverktyg som finns erbjuder två alternativ. Dels är det möjligt att mäta från yta till yta 
eller från punkt till punkt. Vid mätning från punkt till punkt visas ett hårkors som kan snappa 
tag i (fastna) på olika kanter. Likt Bentley Navigator Mobile har Autodesk BIM 360 Glue 
också anammat iOS metod med förstoringsglaset. Hålls fingret stilla på skärmen ett tag 
dyker förstoringsglaset upp vilket gör det enklare att träffa. Måtten visas dels som en klassisk 
måttsättning där ett streck visas mellan de valda punkterna och ett mått ovanför. Samtidigt 
visar den även det vinkelräta måttet i x-, y- och z-led. Det innebär att ett mått som inte är rakt 
visas som en triangel mellan de båda punkterna eller objekten där alla triangelns längder 
finns utsatta. (Figur 36, Figur 37). 

 

 

Måtten går dock inte att spara utan är bara redovisade direkt efter mätning. Här skapas inte 
en egen vy vilket Pc-versionen Autodesk Navisworks gör utan måttet fastnar i den vy som är 
aktiv. Panoreras kameran följer även måttet med. Det går alltså inte att ta ut flera mått 
samtidigt. 

 

Figur 36 – Mått i X-, Y- och Z-led redovisas 

Figur 37 – Mått i X-, Y- och Z-led redovisas 
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5.1.6.3 Hur hanterar programmet vyer? 
Det är inte möjligt att spara egna vyer direkt i applikationen. 
Den klassiska vykuben som är vanligt förekommande i 
Autodesks övriga programvara, vilken möjliggör ett sätt att 
byta vyer efter förbestämda axlar, saknas också.  

Istället visar BIM 360 Glue på ett överskådligt sätt de redan 
framtagna vyerna från Navisworks (Figur 38). Då dessa kan 
kategoriseras och sorteras i flera olika mappar och steg är 
det enkelt att hitta rätt vy. 

 

5.1.6.4 Hur presenteras byggdelsinformation? 
När ett objekt markerats visas rutan "Properties" (Figur 39) som redovisar all information som 
finns tillgänglig om objektet som exempelvis material eller namn. 

 

 

5.1.6.5 Hur hanterar programmet kommentarer? 
Det är inte möjligt att lämna kommentarer eller notiser direkt i 
applikationen. Navisworks ”Tags” (Taggar), som har beskrivits 
tidigare, går inte att avläsa i applikationen. Däremot är 
applikationen kapabel att avläsa ”Markups” som skapats i 
Navisworks vilket visas i figur 40.  

 

Figur 38 – De redan framtagna vyerna 
presenteras här. 

Figur 39 – Isolerat objekt med tillhörande information. 

Figur 40 – 2D-Markup skapad i 
Navisworks. 
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5.2 Revideringar 
När det projekteras idag är målet givetvis att underlagen ska vara helt felfria. Dock är detta 
inte riktigt realistiskt utan det landar alltid i att revideringar måste genomföras förr eller 
senare. Ju längre projektet har pågått, desto mer omständligt blir det att utföra dem. Om de 
sker tidigt i processen räcker det med att de olika projektörerna talar med varandra och 
kommer överens om en lösning på problemet. Om de däremot måste ske då produktionen är 
i full gång blir det hela betydligt mer tidskrävande och kostsamt.  

5.2.1 Dagens metod för att markera revideringar 

 

Figur 41 – Revideringar idag måste markeras på flera olika ställen. Grafik: Edgar Svensson & Jannis Turac. 

Idag när en revidering utförs så redovisas det på ett flertal olika ställen. Dels redovisas det 
rent grafiskt på ritningen genom att ett moln ritas runt det som har ändrats. Bredvid detta 
moln sätts en ifylld pil och en bokstav som gör det möjligt att hänvisa till den i andra 
dokument. I ritningsstämpeln ska det också förklaras vad som har gjorts med en mycket kort 
beskrivning. I ritningsförteckningen listas revideringen där det också hänvisas vidare till ett 
tillhörande reviderings-PM. I PM:et går det att läsa närmare om vad som har ändrats på 
ritningen. Om det visas flera revideringar på samma ritning indikeras den aktiva med att pilen 
är ifylld enligt figur 41. Förutom alla dessa moment krävs det i vissa fall också en notis till alla 
berörda om att en revidering kommer att utföras. 

Utöver alla steg som utförs för att redovisa revideringen krävs det att någon hanterar 
ritningarna och dokumenten som måste skrivas ut och levereras till byggarbetsplatsen vilket 
nämns i examensarbetets inledning. När de nya ritningarna väl har kommit fram till 
byggarbetsplatsen måste de sorteras och stämplas för att sedan ersätta de ritningar som inte 
längre är aktuella. De ritningar som inte längre är aktuella kastas helt enkelt vilket inte är bra 
varken ur ett ekologiskt eller ekonomiskt perspektiv. [29] 
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5.2.2 Hur kan revideringar markeras i en modell? 

 

Figur 42 – Hur en revidering kan markeras i en modell med hjälp av en sfär. Grafik: Edgar Svensson & Jannis 
Turac. 

Att revideringar måste ske går, i dagsläget, inte att utesluta genom en modellorienterad 
produktion dock kan revideringsprocessen förenklas avsevärt. Tidigare i rapporten har det 
redovisats att det är det fullt möjligt att lämna kommentarer och notiser direkt i modellen 
oavsett vilken av de testade PC-programvarorna som används. Förutom detta finns ett flertal 
andra metoder för att markera dem direkt i modellen. 

Skanska har testat några olika metoder för att markera områden direkt. En av dessa metoder 
var att rita ut en transparent sfär runt det som ska visas [30] (Figur 42). Detta kan ses som 
en 3D-version av dagens metod som beskrivits tidigare. Eftersom det oftast inte bara är en 
revidering åt gången som är aktuell kan detta resultera i en stökig modell med allt för många 
sfärer. På Prefabsystem AB använder de sig av vanliga skärmavbilder som sedan mailas till 
de berörda med tillhörande text [31]. Denna metod fungerar bra vid mindre projekt men när 
en eller flera revideringar ska redovisas i ett större projekt krävs en betydligt smidigare och 
mer pålitlig metod. 

I både Autodesk Navisworks och Bentley Navigator går det att skapa så kallade ”Sets” 
(grupper) som kan användas för ändamålet. Genom att lägga objekten som har ändrats i ett 
en egen grupp med passande namn kan de enkelt markeras och lysas upp utan att modellen 
blir stökig på samma sätt som om sfärer används. Här går det också att lägga kommentarer 
tillhörande varje grupp som skulle kunna fungera som ersättning för dagens kortare 
förklarande text som nämndes ovan.  Fortfarande behövs här någonting som motsvarar ett 
reviderings-PM då det skulle bli mycket svårt att lägga till all den texten som en kommentar. 
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Det är fullt möjligt att ha ett dokument separerat från modellen som hänvisar till revideringen 
på i princip samma sätt som det görs idag med den skillnaden att det sker rent digitalt. 
Önskvärt vore dock att detta dokument har en direkt koppling till modellen för att det ska gå 
snabbt att ta fram all information som behövs gällande revideringen.  

I Solibri Model Checker är det inte möjligt att på liknande sätt skapa grupper men däremot 
går det att skapa så kallade ”Presentations” som beskrivits tidigare under kapitel 5.1.3.2. 
Fördelen med denna metod är att de kan delas med personer som har gratisversionen av 
Solibri och även personer som inte har Solibri installerat överhuvudtaget. Här kan då 
revideringar redovisas i form av sparade vyer med tillhörande kommentarer på samma sätt 
som tidigare beskrivits. 

I alla provade program går det att lämna så kallade ”Markups” (markeringar) i modellen vilket 
skulle kunna fungera som en metod för att redovisa revideringar. Här måste revideringen 
namnges för att det ska vara möjligt att hänvisa till revideringen på samma sätt som det sker 
i dagens revideringsprocess. Det som saknas här för att processen ska bli smidigare är 
möjligheten att koppla en markering till ett objekt för att komma ifrån den gamla metoden 
med hänvisningar och istället automatiskt länka till reviderings-PM och andra väsentliga 
dokument. 

Alla program som testades har sin egen metod för att skapa markeringar eller dylikt i 
modellen men ett problem är att det inte går att läsa in kommentarer från ett program till ett 
annat. Det går till exempel inte att läsa av kommentarer tillagda i Navisworks i något annat 
program som exempelvis Solibri. Vid ett större projekt när flera olika programsviter används 
av olika aktörer kan detta vara ett problem och en rekommendation är då att använda en 
programvara som är gratis exempelvis 3D-PDF:er. Det möjliggör i sin tur att ingen behöver 
betala för nya licenser för samordningens skull. 
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6 Slutsatser 

6.1 Hur fungerar hjälpmedlen idag? 
Utifrån framarbetad programtestmall klarar alla PC-baserade program alla punkter. Dock är 
användarvänligheten och framförallt enkelheten att utföra dem inte tillräckligt bra för att 
fungera som ett långvarigt substitut till det nuvarande arbetssättet. Någonting som fungerar 
bra idag är att låta iPad ersätta det traditionella papperet, dvs. att använda den för att titta på 
samma ritningar och dokument rent digitalt vilket sedan kan kombineras med att titta på 3D-
modeller i någon av de testade applikationerna. 

Det är viktigt att inte 2D glöms bort utan snarare kombineras med 3D även om det inte 
behöver vara i form av regelrätta ritningar. För att redovisa mått på tydligaste sätt behövs 
enkla vinkelräta vyer som inte är renderade eller skuggade. Detta fungerar olika bra i de 
testade programmen men det största problemet är att det inte alls är möjligt i de mobila 
applikationerna.  

För att kommentarer ska kunna lämnas på ett smidigt sätt måste det vara möjligt att arbeta 
mot samma fil. I dagsläget måste filen sparas ner tillsammans med eventuella kommentarer 
och sedan skickas i sin helhet. Det saknas också en funktion för att skicka kommentarer från 
en viewer till ett modelleringsprogram vilket skulle underlätta kommunikationen mellan 
exempelvis en BIM-samordnare och konsulterna. Önskvärt vore också ett sätt att 
implementera kommentarerna i en IFC för att göra det möjligt att avläsa dem i olika 
programvaror. I dagsläget är detta inte möjligt utan för att kunna kommunicera krävs att alla i 
projektet använder samma programvara. 

En fördel är att navigering i de flesta CAD-mjukvarorna eller viewers i övrigt fungerar på 
ungefär samma sätt. Omställningen från att titta på en modell i ett program till att göra det i 
ett annat är inte allt för avancerad. Det möjliggör att basala saker som ska visas eller provas i 
modellen kan fungera oberoende av programvara så länge personen som utför det har 
erfarenhet av något CAD-program.  

 

6.2 Problem vid övergången till ett ritningsfritt projekt 
Övergången till ett ritningsfritt projekt måste ske i flera olika steg. Först måste personerna i 
produktionen få vänja sig vid att använda en iPad genom att använda samma 2D-ritningar 
som idag, fast digitalt. Nästa steg är att ge tillgång till modellen samtidigt som alla 2D-
ritningar fortfarande går att nå. Detta för att kunna härleda hur 2D-ritningarna hör ihop med 
modellen. Sista steget är att successivt plocka bort de traditionella 2D-ritningarna för att 
byggarbetaren själv ska få hämta ut samma information vid behov.  

På en ritning kan statusen enkelt redovisas i ritningsstämpeln, vilket är viktigt för att veta om 
det är en färdig bygghandling eller om den fortfarande är under uppbyggnad. Detta är 
betydligt svårare att redovisa i en modell vilket är ett problem som både Ulf Thorell på 
Skanska och Jonas Wahlberg på Bentley Systems tar upp. Det är mycket viktigt att statusen 
går att redovisa då personen som bygger efter ritningen eller modellen inte ska behöva ta 
ansvar för att den stämmer.  
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6.2.1 Ökad detaljeringsgrad 
Att öka detaljeringsgraden till en nivå som passar för projektet är inte ett problem och 
projektörerna idag kan modellera betydligt mer avancerat än vad som i dagsläget behövs. 
När efterfrågan är minimal är det inte ekonomiskt försvarbart att både göra en väl detaljerad 
och informationsrik modell för att sedan bryta sönder modellen och informationen till 
pappersritningar.  

En annan mycket viktig aspekt är möjligheten för rätt person att få ut rätt information ur 
modellen. Att arbeta helt i en modell till skillnad från pappersritningar gör att det alltid finns 
tillgång till allt material. Lager kan släckas för att gömma vissa delar som inte är av intresse 
men all information följer ändå alltid med. Mycket av informationen är inte heller till för 
människor utan snarare för att hjälpa programmen att kommunicera med varandra. Här visas 
en stor brist i alla testade programvaror då dessa listar all information rangordnade under 
flikar varav få av dem faktiskt är information av värde vilket redovisas i figur 20. Det är 
egentligen ett av de största problemen, att alla berörda parter måste kunna hantera en 3D-
modell utan några problem 

 

6.2.2 Utvecklarnas problematik 
Många av de tillfrågade företagen har ingen direkt utstakad strategi för hur de ska få sina 
modellfiler ut till alla som är i behov av dem. De har heller inte någon direkt metod för att 
markera en revidering eller lämna kommentarer. Prefabsystems Oskar Nilsson använder sig 
av en enkel metod där han skickar skärmavbilder med tillhörande text i ett email och får 
således information om att någonting behöver ändras. Vid större revideringar används istället 
Dropbox, men även här är det en skärmavbild som används. [31] 

Denna problematik kan eventuellt härledas till det faktum att utvecklarna av programmen inte 
har en utstakad väg för hur programmen ska användas och inte heller hur de inbyggda 
funktionerna kan tillämpas i arbetssättet. Jonas Wahlberg på Bentley Systems hävdar att det 
heller inte är meningen vid utvecklingen av ett program eller verktyg. Det är först när 
kunderna använder produkterna som feedback och kritik bidrar till vidareutveckling för att 
bättre passa kunderna. Det hela handlar mycket om ”Learning by doing” vilket kan vara på 
både gott och ont enligt Jonas. Problemet är att det tar tid att förstå hur vissa basala saker 
ska fungera, framförallt hur information från exempelvis en PC till en iPad ska föras över. 
Även Magnus Söderström från Autodesk säger att de flesta nya funktionerna som tillkommer 
till programvaran kan härledas till kritik och önskemål från användarna. 

Ett annat problem för hanteringen eller framförallt förståelsen för hur arbetet med en 
surfplatta ska gå till är att det inte likt till PC:n finns en applikation som kan göra många saker 
bra utan här görs istället en applikation för varje syfte. Det hela resulterar i att det ofta 
behövs flera applikationer för, exempelvis, synkningen av modellen, kommunikation genom 
modellen samt att faktiskt titta på modellen. Rogier Jongeling, planB AB, fyller här på med att 
dagens mobilapplikationer är för dumma för att kunna användas i större utsträckning. Dem är 
bara viewers av förutbestämt underlag och måste förbättras avsevärt för att kunna vara av 
något värde. Det är lika viktigt att kunna skicka informationen tillbaka och inte ha 
mobilapplikationen som en återvändsgränd för informationen. 
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Att iPad tillhör Apple och inte Microsoft kan enligt Viktor Davidov på NCC vara ett stort 
problem då supporten på stora företag inte vill stödja ännu ett system. De flesta större 
företagen har valt att använda Microsofts Windows och inte Apples OSX då många av de 
PC-baserade programmen för modellering och dylikt helt enkelt inte finns tillgängliga för 
OSX. 

 

6.2.3 Manual 
Ulf Thorell på Skanska nämner i intervjun att en av hans arbetsuppgifter är att i början av 
varje projekt, upprätta en CAD-manual. Det går inte att likställa en CAD-manual med en 
regelrätt BIM-manual men det ger i alla fall en fingervisning av vad projektörerna har för krav 
på sig vad gäller 3D-projekteringen. Att upprätta ett liknande dokument är någonting som 
måste göras, framförallt vid ett så pass nytt arbetssätt med så många olika 
tolkningsriktningar som ett BIM-projekt kan ha. Någon typ av standardisering vore självklart 
att föredra men i dagsläget hade det räckt med att upprätta ett liknande dokument i början av 
varje projekt för att alla projektörer ska hålla samma detaljeringsgrad. 

Enligt Rogier Jongeling är det viktigt att vara konsekvent i arbetssättet och hela tiden se till 
att veta vad som syns i modellen. Skulle arbete enbart med modeller utföras är det omöjligt 
att säga om det är hela modellen som syns eller om det exempelvis är modellen utan 
konstruktionsdelen. I dagsläget har ritningar en högre status än modeller och kommer 
troligen fortsätta ha det om inte modellerna får någon typ av praxis som säger hur de ska 
arbetas med och vad som behöver finnas med för att en modell ska kunna sägas vara 
komplett. 

  

6.2.4 Förvaltning 
En vanlig missuppfattning idag är att hela modellen följer med hela vägen in i 
förvaltningsskedet men så är inte fallet. Modellen som lämnas av konsulterna är inte den 
primära informationsmodellen som används i förvaltningsskedet utan istället lägger 
förvaltaren in informationen från modellen i sitt egna system. [32] 

 

6.2.5 Ett neutralt format 
Ett annat problem är det faktum att det inte finns någon formatneutral applikation för 
surfplattor. För att kommunikationen ska fungera genom notiser och kommentarer direkt i 
modellen så förutsätter det i dagsläget att ”rätt” programvara används för att titta på modellen 
med tillhörande information i sin platta. Med ”rätt” programvara menas att alla som vill få ut 
information i form av kommentarer, notiser och mått behöver använda samma programvara 
som de först är uttagna ur precis som figur 43 redovisar. Det idag neutrala formatet IFC 
(Industry Foundation Classes) fungerar bra för att titta på modeller och ta ut information 
knutna till objekt, men information som lagts på modellen (mått och dylikt) i andra 
programvaror går inte att visa i en IFC. Här behövs något liknande Solibri även för mobila 
plattformar. Enligt Rogier Jongeling behövs en typ av säkerhet för att den information, eller 
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det objekt som syns faktiskt ser ut på samma sätt och visar samma typ av information som 
den gör i den programvara den är framställd i. 

Det som figur 43 vill redovisa är att det idag saknas en mobil applikation från en erkänd 
utvecklare som har IFC som huvudformat. För PC är Solibri den programvara som fungerar 
bäst för hantering av IFC och som neutral programvara. I dagsläget har Solibri inga planer på 
att utveckla någon sådan applikation för vare sig iOS eller Android [33] utan de hävdar 
istället att det fungerar bra genom att använda så kallade ”Remote desktops” (t.ex. Citrix). 
Det finns idag applikationer för iPad som stödjer IFC men som tidigare nämnts vill företagens 
IT-support inte behöva stödja fler programsviter [34]. 

 

Figur 43 – Sambandet mellan de olika programmen. 

Utvecklarna ser gärna att användare nyttjar deras programsvit genom hela arbetsprocessen 
Det är dock viktigt att det finns neutrala programvaror som exempelvis Solibri för att 
utvecklingen inte ska begränsas. Ofta nämns att en viss programsvit är bäst för en viss 
disciplin som exempelvis att Tekla är bäst för konstruktörer och MagiCAD är bäst för 
installationskonsulter och för att ett projekt ska fungera måste alla discipliner kunna arbeta i 
den programvara som fungerar bäst för ändamålet. Av denna anledning är det viktigt att det 
finns programneutrala viewers för att titta på modellerna. För att föra över CAD-information 
mellan olika aktörer i projekteringen används IFC [35] och som nämnts ovan fungerar det bra 
för att föra över rena objekt men för information som är utvecklarspecifik finns ingen 
möjlighet att tillgodogöra sig den utan den faktiska programvaran. Med utvecklarspecifik 
menas exempelvis Bentley Systems ”Hypermodels” som är en funktion för att visa 2D-
information i sitt sammanhang direkt i modellen. 
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6.2.6 Moment 22 
Ett av de största problemen idag kan vara att det saknas efterfrågan för program som ska 
ersätta pappersritningen. Utvecklarna skapar det branschen vill ha samtidigt som branschen 
använder det som utvecklarna skapar. Bra exempel på detta är visualisering, 
kollisionskontroller, simulering och mängdavtagningar med mera som är väldigt utvecklade 
funktioner just för att branschen har efterfrågat det. Så länge inte någon ber om bättre 
verktyg som skulle kunna ersätta pappersritningen kommer ingen vilja finansiera 
utvecklingen av dem [7] [12].  

 

6.2.7 Konservatismen i branschen 
Sedan länge har den Svenska byggbranschen kritiserats för att vara konservativ och trög 
[36] vilket kan vara på både gott och ont. En förklaring till detta är att de projekt som utförs 
ofta innefattar väldigt mycket pengar. När någonting har provats i flera projekt och bra 
resultat har redovisats går spridningen snabbt men det är i det tidiga skedet något företag 
måste våga kliva fram för att testa den nya metoden. 

Rädslan för förändring kan ses som ett av de största problemen vid övergången till ett 
ritningsfritt projekt men samtidigt är denna rädsla inte bara negativ. En byggnad ska 
användas under lång tid och därför kan inte branschen följa alla trender som kommer och 
går utan allt måste ses ur ett långsiktigt perspektiv. Innan någonting nytt provas måste det 
vara väl genomtänkt och det bör testas på flera småprojekt innan det testas på någonting 
större. 

Enligt arkitekten och bloggaren Yves Chantereau behöver byggbranschen en aktör som 
förändrar en hel del på kort tid. En person eller ett företag som inför nya sätt att resonera 
genom att vända ut och in på det som sedan länge varit självklarheter. I artikeln frågar Yves 
sig vem som blir byggbranschens Steve Jobs och vilket företag som blir byggbranschens 
Ryan Air [37]. 

Människor väljer gärna den vägen som har minst motstånd och så länge ingen tvingar fram 
ett nytt arbetssätt kommer det se ut som det alltid har gjort. [32] 

 

6.3 Hur nära är ett ritningsfritt projekt? 
I dagsläget ställer bland annat NCC krav på att ritningarna i alla projekt ska vara en spegling 
av modellen. Samtidigt använder sig Skanska av någonting som de kallar för BIM Baspaket 
vilket innebär att alla projektörer ska projektera i 3D samt att kollisionskontroller ska kunna 
utföras. Idag används modellen mer och mer för bland annat mängdavtagningar, 
kollisionskontroller samt visualisering. Detta tyder på att en bättre, mer detaljerad och 
framförallt mer informationskorrekt modell är på framfart. Med informationskorrekt menas 
alltså inte bara det faktum att det går att knyta mycket information till en modell utan det är 
framförallt att knyta rätt information som är nyckeln. 
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Av samtliga intervjuade personer kan dock utläsas att ett helt ritningsfritt projekt inte är inom 
direkt räckhåll utan kräver mycket mer arbete. Ritningarna kommer att minska radikalt men 
inte ersättas helt av modeller inom en snar framtid. 

 

6.4 Drömscenariot vid ett ritningsfritt projekt 
Utifrån utfört arbete med programtester samt intervjuer har författarna sammanställt följande 
punkter som ska sammanfatta ett idealiskt ritningsfritt projekt. 

BIM-samordnare  

En arbetsuppgift som tillkommer vid ett ritningsfritt projekt är någon typ av BIM-samordnare 
som får i uppgift att samordna alla modellfiler till en enda modell. Här gäller det att denne 
fungerar som en sorts länk mellan arbetsplatsen och konsulterna samt konsulterna emellan. 
Denna bör också tidigt i processen upprätta en sorts BIM-manual som ska innehålla en plan 
över vad som kommer krävas av alla delaktiga för att projektet ska fungera. Det kan vara 
krav som exempelvis vilka vyer som ska tas fram, vilka mått som behöver mätas ut samt 
vilken detaljeringsgrad som modellen behöver ha. 

Tydliga krav 

Sverige har till skillnad från sina grannländer Norge, Finland och Danmark inget BIM-mandat 
eller tydlig kravställning på vad det är som ska levereras digitalt. Detta är viktigt för att 
beställaren ska veta vilka krav som är rimliga att ställa och för att alla ska veta vad som kan 
förväntas av ett BIM-projekt. Här spelar de större företagen Skanska, NCC och Sweco en 
betydande roll i den framtida utvecklingen då de är verksamma i ovan nämnda länder. 

Mjukvara som klarar av att hantera ritningstypisk information 

För att ett ritningsfritt projekt ska fungera måste programmen klara av alla punkter uppställda 
i kapitel 5.1. I dagsläget fungerar många av funktionerna men inget av de testade 
programmen klarar av samtliga punkter tillräckligt bra. Här behövs ett program som klarar av 
alla punkter problemfritt. 

Möjlighet att sätta status på delar av modellen 

Eftersom att en modell är under kontinuerlig uppbyggnad så är det viktigt att veta vilken 
status olika byggnadsdelar har dvs. om de är en systemhandling eller en färdig 
bygghandling. Mer om detta har nämnts i kapitel 6.2. 

Möjlighet att skicka information åt alla håll 

I dagsläget finns det möjlighet för projektörerna att lämna kommentarer till personerna i 
produktionen på ett relativt smidigt sätt. Det är möjligt om än väldigt omständligt att lämna 
kommentarer åt andra hållet då en tredje applikation måste användas. Det bör vara lika 
enkelt för personer i produktionen att lämna kommentarer som för projektörerna. Här måste 
den sömlösa integrationen som BIM sägs medföra utvecklas.  

Neutralt filformat 
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Det måste vara möjligt att samla all information från alla discipliner oavsett vilken 
programvara som använts för att kommunikation och samordning ska fungera. Med all 
information menas förutom en modell och dess information också kommentarer och 
markeringar. Mer om detta har nämnts i kapitel 6.2. 

Personer i alla led klarar av att hantera 3D-information 

Klarar inte personerna i alla led av att hantera informationen de tilldelas kommer det inte att 
fungera. Det gäller att se till att alla från början kan hantera 3D-information innan det blir en 
del av det dagliga arbetssättet. 

 

6.5 Synen på framtiden 
Vid intervjuer av personer som faktiskt använder sig av ren digital produktion är det svårt att 
inte se ett intresse för vad framtiden har att erbjuda. Framförallt vad gäller 3D- och BIM-
modellers förmåga att öka förståelsen för hur ett färdigt projekt kommer att se ut. Oskar 
Nilsson vid Prefabsystem nämner bara fördelar med att använda iPads i produktionen. Vad 
som kan ses med hänsyn till intervjuresultat är dock att det här inte kommer ske över en natt 
och inte heller inom en snar framtid. En viss entusiasm är absolut möjlig att utläsa vad gäller 
framtiden för modellorienterad produktion.  

Under openBIM-seminariet på Clarion Hotel Arlanda visade Rogier Jongeling upp 
applikationen Locum AR vilket visar på fördelarna med att använda exempelvis en iPad för 
att titta på byggnader. Applikationen använde sig av enhetens kamera för att känna av en 
streckkod som hörde till en specifik ritning. När ritningen visades genom enhetens kamera 
presenterades istället modellen likt ett hologram på pappret. Här var det sedan möjligt att 
zooma in och ut, tända och släcka lager och i övrigt navigera runt. Möjligheterna med detta 
arbetssätt kan ses som oändliga då det bland annat kan användas av en byggherre för att 
fysiskt gå runt i sitt hus innan det är färdigställt. Under förvaltningsskedet är det möjligt att 
förenkla reparationer genom att exempelvis titta på en vägg och genast få upp information 
om vad för installationer som går i väggen. 

De mobila applikationerna är helt klart ett prioriterat område för utvecklarna på Bentley 
Systems och även för Autodesk. Främst på grund av att det ligger så pass rätt i tiden. I och 
med de mobila plattformarnas framfart så är det en självklarhet att vara med på en ny och 
relativt outforskad marknad. [12] [7] 

 

6.5.1 iPad som verktyg 
En intressant iakttagelse är att av de intervjuade personerna så belyser nästan alla 
problemet med att surfplattor och framförallt iPads är ömtåliga och således inte skulle 
fungera att använda på en byggarbetsplats. Med detta i åtanke är det väldigt intressant att 
konstatera att Prefabsystem, som har använt iPads de senaste åren inte har några som helst 
problem med att de skulle vara ömtåliga och gå sönder. Det finns i dagsläget gedigna och 
fungerande skal som kan skydda en produkt med en stor glasskärm från att gå sönder på en 
byggarbetsplats. För att ge det hela siffror berättade Prefabsystem att de under fyra projekt 
använt iPads och att inte en enda gått sönder. Här kan en tydlig parallell dras till branschens 
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konservatism. Att en produkt av glas och metall är ömtålig och inte platsar på en 
byggarbetsplats är lätt att tänka sig men det är inte förrän det faktiskt prövas som det går att 
utesluta. Det är helt enkelt ett lätt problem att se men samtidigt är det lika lätt att lösa.  

Jonas Wahlberg säger i intervjun ”Det är inte i hårdvaran problemen ligger, utan snarare i 
mjukvaran”. Att det exempelvis fungerar utmärkt att använda en iPad 2 (idag är fjärde 
generationens iPad ute på marknaden) [7] till de applikationer som finns tillgängliga idag 
visar på att hårdvaran ligger före i utvecklingen. 

Rogier Jongeling hävdar att användningen av en iPad som ritningssubstitut skulle fungera i 
dagsläget då det handlar om ett mindre hopp. Många är idag vana vid någon typ av 
surfplatta och rädslan för att prova någonting nytt bör inte infinna sig om det istället handlar 
om en produkt där vanan att använda den redan finns. 

 

6.5.2 Kombinationen 3D och 2D 
En åsikt som framförs från både utvecklare och företag är att ingen egentligen tror att 2D-
ritningarna helt kommer dö ut. Istället hävdas att 3D-modellerna kommer bli ett större och 
bättre komplement till ritningen idag. En sorts implementering nämns av Ulf Thorell där han 
tror att en typ av BIM-kiosk kan vara bra. Detta fungerar som en stor skärm med tillhörande 
skrivare som placeras på arbetsplatsen. Härifrån är det möjligt att själva titta på modellen 
och sedan skriva ut den ritning eller vy som är av intresse [38]. 

En modell som faktiskt går att ta på och röra sig runt i själv och samtidigt få ut mycket 
information ur direkt ökar förståelsen något enormt på ett sätt som 2D-ritningar aldrig 
kommer att göra. Nästkommande steg är att våga försöka. Oskar Nilsson berättade vid 
intervjun att även de har provat någonting liknande den BIM-kiosk Ulf Thorell pratade om. De 
hade med sig en stor skärm till byggarbetsplatsen och gick igenom modellen med 
byggarbetarna och visade även hur de själva kunde navigera runt och ta ut information. Det 
hela var mycket uppskattat men utrustningen användes inte mer sedan den första gången. 
Rogier Jongeling tycker istället här att det inte räcker att ta med sig en dator eller dylikt med 
en modell till byggarbetsplatsen och snabbt visa hur ritningar skrivs ut. Istället är det viktigt 
att det arbetas in i det dagliga arbetssättet. Att bara visa hur det fungerar på kort sikt är inte 
värt att ta till sig. Viktor Davidov säger att ett stort problem vid övergången till ett ritningsfritt 
projekt är att modellen inte anses vara lika pålitlig som en 2D-ritning.  

 

6.5.3 Modellens syfte 
En stor vinst med att använda modellen i produktionen är enligt Ulf Thorell att enkelt kunna 
se vart vilken disciplin ska börja arbeta och när. Det här leder till ett bättre arbetsflöde och en 
mycket mer tidseffektiv produktion då personerna på byggarbetsplatsen inte behöver stå och 
vänta på varandra. En annan stor fördel är enligt Ulf Thorell att mer och mer kunna börja 
använda mängdavtagningar direkt ur modellen, d.v.s. att exempelvis sortera ut alla fönster i 
Solibri för att sedan koppla direkt till ett kalkylprogram.  

Att göra någon typ av ekonomisk eller tidsmässig uppföljning av ett BIM-projekt är väldigt 
svårt. Vilket dels beror på att inget projekt är det andra likt och att det helt enkelt inte finns 
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möjlighet att projektera två gånger bara för att kunna jämföra arbetssätten. Trots 
svårigheterna att jämföra dessa kan Prefabsystem AB berätta att de sedan de övergick till 
iPads har de märkt en förbättring. Dels rent ekonomiskt men framförallt med avseende på fel 
i produktionen även om inga exakta siffror har kunnat tas fram. 
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7 Rekommendationer 
För att möjliggöra ett ritningsfritt projekt krävs mycket vidare arbete i området. Under 
examensarbetets gång har författarna stött på problem som inte är relevanta för den här 
rapporten. Utifrån detta har följande punkter tagits fram. 

Hur ska en modell kunna representera en bygghandling 

En modell är inte, och kan inte heller vara juridisk bindande, vilket omöjliggör en faktisk 
övergång till ett ritningsfritt projekt i dagsläget. Då modeller olikt ritningar är under konstant 
uppförande under projekteringstiden måste det möjliggöras att endast delar av modellen når 
bygghandlingsstatus under uppförandetiden. För att tidsoptimera byggprocessen måste 
projektering- och produktionstid överlappa varandra. Av den anledningen kan inte hela 
modellen klassas som bygghandling på en gång då det inte är försvarbart rent 
tidsekonomiskt. Därför behövs en metod för att sätta status på byggdelar i modellen. 

I dagsläget håller ritningar högre status än modeller och det kan mynna ur en hel del olika 
faktorer. En av dessa kan vara ritningars juridiska status kontra modellers. En modell måste 
få högre juridisk status för att överhuvudtaget kunna bli ett substitut för ritningar. 

Ett optimalt arbetsflöde för ett ritningsfritt projekt 

Idag finns inget arbetsflöde för hur ritningsfri projektering ska gå till. Det finns inget som 
säger vilka programvaror som är bäst för vilka saker samt hur de ska användas för ritningsfri 
projektering. En utredning bör här göras där en manual tas fram som stegvis tar upp det 
bästa arbetsflödet. Här kan de olika programsviterna undersökas i sin helhet, alltså från 
modelleringsprogram till portabel viewer. Det borde också göras en utredning om hur 
programmen hanterar varandras information. Det kan ske i form av ett gestaltningsuppdrag 
där det redan från början väljs att projektera ritningsfritt. 

Detaljeringsgrad i modellen 

Konsulter idag är kapabla att modellera betydligt mer detaljrikt än vad som i dagsläget 
behövs. Här måste en avvägning göras för att se vad som är lönsamt. En tabell borde tas 
fram med olika nivåer av detaljering där antingen beställaren eller entreprenören sätter en 
detaljnivå för hela projektet redan i början och att denna sedan följs av alla inblandade 
parter. 

Kravställning  

Idag är det få byggherrar som vet vilka krav de egentligen kan ställa vad gäller BIM-
projektering. Då BIM är ett relativt flyktigt utryck som egentligen kan ha många innebörder så 
räcker det inte att kräva BIM utan specificering. För att kvalitén på projekten ska öka måste 
byggherren kunna ställa tydliga krav. Önskvärt vore om dessa krav skulle kunna mynna ur 
en kravlista eller liknande. 

Workshop 

För att inte bli för enspårig krävs en dialog mellan entreprenör, projektör och förvaltare av 
den anledningen att alla olika parter har olika intressen och olika nytta av modellen. En 
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workshop eller annan typ av samling med alla olika parter representerade, kan resultera i ett 
bättre arbetssätt. 

 

Jämförelse mellan länder 

En fallstudie kan här göras där det utreds varför Sverige ligger så pass långt efter sina 
grannländer i just BIM-frågan. Det finns idag inget direkt politiskt drivande initiativ för att 
främja BIM:andets utveckling i Sverige medan det exempelvis i Storbritannien har beslutats 
på riksdagsnivå. [39] 

Informationssortering 

Mycket av den information som idag finns i modeller är onödig och inte heller läsbar för 
människor. En typ av standard bör tas fram med vilken information en modell ska innehålla 
för att få fungera som ritningssubstitut. Exempelvis vilka discipliner som ska ha tillgång till 
vilken information och i vilket skede. 

Förvaltarens informationssystem 

I dagsläget använder förvaltare egna informationssystem där exempelvis areor och annat 
från modeller eller ritningar läses in. Varför har inte detta arbetssätt anammats tidigare i 
projekteringen? Modellen från projekteringsfasen är inte densamma som följer med hela 
vägen till förvaltningsskedet. Kan det här göras en typ av avvägning där förvaltarnas sätt att 
arbeta implementeras tidigare i processen för att undvika onödiga arbetssteg?  

Visa implementering av BIM 

BIM bör arbetas in i företagets process och så även hjälpmedel för ett ritningsfritt arbetssätt. 
För att arbetssättet ska vinna någon form av mark bör företagen få reda på vad de har att 
vinna av att arbeta ritningsfritt och hur det ska fungera med just deras arbetsmetodik. Något 
som visats i intervjuer är att BIM behöver implementeras i företags specifika arbetssätt för att 
det ska användas. Det räcker inte att visa ett företag en iPad och förklara att de här kan titta 
på sin modell utan det måste implanteras tydligare. 

 

  



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  51   

Muntliga källor 
Anna-Brita Krakenberger, Sweco Architects 

Josefin Nilsson, Sweco Architects 

Fredrik Axelson, Sweco Architects 

Jonas Wahlberg, Bentley Systems 

Oskar Nilsson, Prefabsystem 

Jan Stenmark, Prefabsystem 

Ulf Thorell, Skanska 

Viktor Davidov, NCC 

Zeev Bohbot, KTH  

Magnus Söderström, Autodesk 

Rogier Jongeling, PlanB/openBIM 

Samtliga refererade källor redovisas med sitt referensnummer i litteraturförteckningen. 

  



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  52   

  



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  53   

Litteraturförteckning 
 

[1]  Sweco, ”Sweco, Vision och mission,” Sweco, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.sweco.se/sv/Sweden/om-Sweco/Vision-och-mission/. [Använd 26 03 2013]. 

[2]  Sweco, ”BIM - Ett smartare sätt att jobba,” Sweco, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/. [Använd 25 04 2013]. 

[3]  C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks and K. Liston, BIM Handbook, second edition, 
Hoboken, New Jersey: John Wiley & sons, Inc., 2011.  

[4]  VICO Software, ”3D-4D-5D BIM Services,” VICO Software, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.vicosoftware.com/3D-4D-5D-BIM-Modeling-
Services/tabid/79439/Default.aspx. [Använd 25 04 2013]. 

[5]  M. Malmqvist, Skribent, "BIM-kraven är här - från era kunder och medarbetare". 
[Performance]. Trafikverket, 2013.  

[6]  Skanska, ”BIM - Building Information Management,” Skanska, 07 09 2012. [Online]. 
Tillgänglig: http://www.skanska.se/sv/bygg-och-anlaggning/bygg-och-
fastigheter/installationer/sa-genomfors-projekten/bim/. [Använd 25 04 2013]. 

[7]  M. Söderström, Interviewee, AEC Industry Manager. [Intervju]. 03 05 2013. 

[8]  Apple, "Apple Launches iPad," Apple, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.apple.com/pr/library/2010/01/27Apple-Launches-iPad.html. [Accessed 26 03 
2013]. 

[9]  IDC, ”Tablet Shipments Soar to Record Levels During Strong Holiday Quarter, 
According to IDC,” IDC, 31 01 2013. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23926713#.UVFcMcu9KSO. [Använd 
26 03 2013]. 

[10]  Apple, ”Apple launches iOS 5,” Apple, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.apple.com/se/pr/library/2011/10/04Apple-Launches-iPhone-4S-iOS-5-
iCloud.html. [Använd 26 03 2013]. 

[11]  Autodesk, ”Autodesk BIM 360 Glue,” Autodesk, [Online]. Tillgänglig: 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=21318325&siteID=123112. [Använd 
15 05 2013]. 

[12]  J. Wahlberg, Interviewee, Application Engineer Building. [Intervju]. 04 04 2013. 

[13]  A.-B. Krakenberger, Interviewee, Arkitekt. [Intervju]. 06 05 2013. 

[14]  S. Josefin Nilsson, Interviewee, Arkitekt. [Intervju]. 06 05 2013. 



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  54   

[15]  S. Fredrik Axelson, Interviewee, Arkitekt. [Intervju]. 06 05 2013. 

[16]  Bentley Systems, ”ProjectWise Navigator is now Bentley Navigator,” Bentley Systems, 
[Online]. Tillgänglig: http://www.bentley.com/en-
US/Products/ProjectWise+Navigator/Bentley+Navigator.htm. [Använd 12 04 2013]. 

[17]  Bentley Systems, ”View, Analyze, and Augment Project Information,” Bentley Systems, 
[Online]. Tillgänglig: http://www.bentley.com/sv-
SE/Products/ProjectWise+Navigator/Product-Overview.htm. [Använd 12 04 2013]. 

[18]  CAD-Q, ”Autodesk Navisworks,” CAD-Q, [Online]. Tillgänglig: http://www.cad-
q.com/sv/Produkter1/Produkter/Autodesk-NavisWorks/. [Använd 12 04 2013]. 

[19]  Autodesk, ”Compare Products,” Autodesk, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/compare. [Använd 12 04 
2013]. 

[20]  Autodesk, ”Autodesk Navisworks Freedom,” Autodesk, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/autodesk-navisworks-
freedom. [Använd 12 04 2013]. 

[21]  CAD-Q, ”Solibri Model Checker,” CAD-Q, [Online]. Tillgänglig: http://www.cad-
q.com/sv/Produkter1/Produkter/Solibri-Model-Checker/. [Använd 12 04 2013]. 

[22]  ”Licensing,” Solibri, [Online]. Tillgänglig: http://www.solibri.com/solibri-model-
checker/licensing.html. [Använd 12 04 2013]. 

[23]  Solibri, ”Solibri Model Viewer,” Solibri, [Online]. Tillgänglig: http://www.solibri.com/solibri-
model-viewer/overview.html. [Använd 12 04 2013]. 

[24]  Solibri, ”System Recommendations,” Solibri, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.solibri.com/solibri-model-checker/system-recommendations.html. [Använd 12 
04 2013]. 

[25]  Adobe, ”Adobe Reader - Nedladdning,” Adobe, [Online]. Tillgänglig: 
http://get.adobe.com/se/reader/?promoid=DINRW. [Använd 12 04 2013]. 

[26]  Bentley Systems, ”Navigator Mobile,” Bentley Systems, [Online]. Tillgänglig: 
http://www.bentley.com/en-US/Free%20Software/Navigator%20Mobile/. [Använd 17 04 
2013]. 

[27]  Bentley Systems, ”iTunes Preview, Bentley Navigator Mobile,” Apple, 20 02 2013. 
[Online]. Tillgänglig: https://itunes.apple.com/us/app/bentley-navigator-
mobile/id590877763?mt=8. [Använd 17 04 2013]. 

[28]  Autodesk, ”iTunes Preview, Autodesk BIM 360 Glue,” Apple, 28 04 2013. [Online]. 
Tillgänglig: https://itunes.apple.com/us/app/autodesk-bim-360-glue/id554629830?mt=8. 



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  55   

[Använd 17 04 2013]. 

[29]  K. Zeev Bohbot, Intervju, Arkitekt. [Intervju]. 23 04 2013. 

[30]  S. Ulf Thorell, Intervju, [Intervju]. 04 04 2013. 

[31]  P. A. Oskar Nilsson, Intervju, Projektledare. [Intervju]. 03 04 2013. 

[32]  R. Jongeling, Intervju, CEO PlanB AB. [Intervju]. 06 05 2013. 

[33]  S. Jaakko Jauhiainen, Intervju, Sales director. [Interview]. 24 04 2013. 

[34]  N. Viktor Davidov, Intervju, Teknisk specialist VDC. [Intervju]. 28 03 2013. 

[35]  U. Nordstrand, Byggprocessen, Stockholm: Liber AB, 2009.  

[36]  M. Ingemansson, ”Att bygga förnyelse - Hur byggbranschen förnyas,” Sveriges 
byggindustrier, 01 01 2012. [Online]. Tillgänglig: 
http://publikationer.bygg.org/Userfiles/Info/818/Att%20bygga%20förnyelse%20-
%20Hur%20byggbranschen%20förnyas.pdf. [Använd 25 04 2013]. 

[37]  Y. Chantereau, ”Vem blir byggbranschens Steve Jobs?,” Teknik & Designbloggen, 31 10 
2013. [Online]. Tillgänglig: http://std.almegabloggar.se/2012/10/31/vem-blir-
byggbranschens-steve-jobs. [Använd 29 04 2013]. 

[38]  DPR Innovation, ”Youtube,” DPR Innovation, 12 12 2011. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.youtube.com/watch?v=x9BZHueEb78. [Använd 29 04 2013]. 

[39]  S. Åkerlund, ”Byggindustrin,” Byggindustrin, 24 04 2013. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.byggindustrin.com/ledare/en-allians-for-bim__10404. [Använd 23 05 2013]. 

 

 

  



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  56   

  



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  57   

Bilagor 
 

 



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  1   

Bilageförteckning 

BILAGA 1 – Intervju med Magnus Söderström, Autodesk………………...…………………..2 

BILAGA 2 – Intervju med Jonas Wahlberg, Bentley Systems…………………….………....5 

BILAGA 3 – Intervju med Ulf Thorell, Skanska……………………...………………………….9 

BILAGA 4 – Intervju med Oskar Nilson & Jan Stenmark, Prefabsystem……….…………13 

BILAGA 5 – Intervju med Rogier Jongeling, PlanB AB & OpenBIM……………………..18 

BILAGA 6 – Intervju med Viktor Davidov, NCC………………………….………………….21 

BILAGA 7 – Intervju med Jaakko Jauhiainen, Solibri………………………………………24 

BILAGA 8 – Källa för kopieringskostnader…….……………………………………………..26 

BILAGA 9 – Swecos presentation av ”Det ritningsfria projektet” för NCC.………….27



Hjälpmedel	  för	  hantering	  av	  BIM-‐modeller	  
Ett	  steg	  mot	  det	  ritningsfria	  projektet	  

 

  2   

Bilaga 1 – Intervju med Magnus Söderström, Autodesk 

Vad är din definition av BIM? 

Det är ganska brett. Många kunder tror att det räcker med att köpa programvaran och sen är 
man ”BIMad” men så är självklart inte fallet. BIM är rent generellt intelligent data men det är 
också en processförändring. BIM ska inte bara kopplas rent IT-mässigt utan det ska kopplas 
till företagets nyckeltal. 

När man har hela buildingsviten t.ex. så kan man, om man gör det på rätt sätt, köra 100 % 
BIM men man måste också förändra sin process och bestämma vilken nivå man ska ner i 
(3D, 4D, 5D).   

Det är också viktigt att data är tillgänglig i alla miljöer och på alla typer av teknologier från 
dator och läsplatta till enkla webgränssnitt. 

 

Har ni som mål att modeller ska ersätta pappersritningen? 

Autodesk sätter inga mål utan tillhandahåller bara tekniken både för pappersritningen och 
även för den senare teknologin. Det är marknaden som driver och vi lyssnar på marknaden. 
Med de senaste versionerna kan du välja om du vill titta på 3D eller 2D så någon som känner 
sig mer hemma med en 2D-ritning kan titta på den och någon som känner sig mer hemma 
med en modell kan använda den. 

 

Vad ser ni för problem vid övergången till ett ritningsfritt projekt idag? 

Det är svårt att argumentera för att ha papper när det digitala ger så mycket mervärde. Det 
finns ingenting i pappersväg som kan ge lika mycket säkerhet som att exempelvis gå runt 
och skanna in streckkoder på det som levererats till byggarbetsplatsen. Med tanke på 
säkerhetstänket som bygg och anläggningsföretag har så är det bättre att använda den 
teknologi som finns. 

 

Hoppas ni på en standardisering av filformat (t.ex. IFC) för ett enklare samarbete 
mellan konsulter osv.? 

Autodesk är högst inblandade i IFC-grupper för att titta på hur export från Revit till IFC och 
tvärtom ska fungera på bästa sätt. Många säger att man kan tappa 30 % av informationen 
vid export till IFC och så kan det givetvis inte vara för då är hela BIM-idén borta direkt. Det är 
inte så att Autodesk vill att .dwg ska bli något monopolformat men det kommer inte heller att 
försvinna och därför arbetar vi med att exporter ska fungera bättre. 

En intressant sak är att IFC bara finns här, i USA har man inte alls lika stor kunskap om det. 
Det är troligtvis beroende på marknadsandelar då Revit är mycket starkt i USA. 
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Hur mycket tid/resurser lägger ni i dagsläget på att utveckla BIM 360 Glue? 

Det finns ingen exakt siffra på det men Autodesk lägger mellan 500 och 600 miljoner dollar 
på utveckling varje år och det är stor fokus på de mobila plattformarna. Det kommer komma 
mycket mer nyheter och nu har Autodesk gått över från att släppa en ny version om året till 
att släppa en varje kvartal. 

Många av de nyheter som kommer till Revit och Autocad är tankar och idéer från användare. 
Autodesks utvecklare sitter mycket vid forum och ser saker som användarna påpekar och på 
så sätt utvecklas programmen. 

 

I hur stor utsträckning används idag BIM 360 Glue för mobila enheter i förhållande till 
Navisworks för PC? 

Det används mycket och de stora aktörerna som Skanska och NCC och andra liknande 
företag har börjat använda det. Dock är det mycket i pilotstadiet bara för att testa om det är 
någonting som är värt att satsa på. 

Tanken är att BIM 360 Glue ska fungera som en förlängd arm till Navisworks vilket har att 
göra med att modellen ska vara tillgänglig för alla discipliner och man ska var som helst 
kunna arbeta med den. Det finns egentligen ingen som använder BIM 360 Glue men inte 
använder Navisworks idag men vi kanske kommer dit i framtiden men i dagsläget finns det 
många fler funktioner i Navisworks som inte finns i Glue. 

 

Vilken inställning har era kunder till de nya möjligheterna som kommer med BIM 360 
Glue? 

Det går mycket hand i hand med vilken mognadsnivå kunden har och om ett ledningsbeslut 
om att BIM måste användas har tagits. Det är också baserat på vilken personal man har då 
nyexaminerade ser det mer intressant än de som inte ännu har börjat använda modernare 
teknologi. 

 

Tror ni att de verktyg (iPads osv.) som finns i dagsläget är tillräckligt bra för att 
programvaran ska kunna utvecklas fullt ut? 

Om man tittar på de senaste releaserna och på de aktörer som är mest mogna i branschen 
så ligger vi nog på samma nivå. Om releaser släpps allt för ofta finns det dock en risk att 
hårdvaran inte hänger med men i dagsläget fungerar Autodesks funktioner på iPad 2 så det 
är inte ett problem idag. 
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Hur vill ni att arbetsflödet ska fungera om man går från PC -> ex iPad eller vice versa? 
Dvs. synkning mellan enheter. 

I dagsläget är det PC:n som är central då det är på denna allting kan utföras. Sen är BIM 360 
Glue som sagt den förlängda armen som gör att man kan bli mobil och fortfarande ha tillgång 
till all data.  

Vi har flyttat vissa uppgifter som rendering och dylikt till vår 360-tjänst för att avlasta 
arbetsstationen och för att det ska gå snabbare. 

 

Apples iOS är ju, jämfört med Googles Android, låst på så sätt att filhantering i princip 
inte är möjligt. Är detta någonting som bromsar er utveckling av programvaran för 
iPad? 

Eftersom att våra iPad-applikationer bara ska fungera som en förlängd arm och då behövs 
inte en utforskare för att öppna filer. 

Någonting som är bra med Apples ”låsta” system är att alla applikationer som skickas in till 
App Store blir granskade och på så sätt kan man lita på dem. 

 

Föredrar ni molnbaserade lösningar eller lokala filer?  

Vi arbetar mycket med vår molntjänst 360 och att all data ska vara tillgänglig för alla 
discipliner utan gränser förutom de gränser man sätter själv. Dock är det många kunder idag 
som har singellicenser och därför satsar vi på både lokala och molnbaserade lösningar men 
det går mer och mer mot molnbaserade. 

 

Vilka plattformar utvecklar ni för? 

Några av de mobila applikationerna finns tillgängliga för Android men vi har valt att primärt 
fokusera på Apples iPad då vi anser att den plattformen är mest stabil. Det är dock ingen 
omöjlighet att vi i framtiden går över till andra plattformar. 
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Bilaga 2 – Intervju med Jonas Wahlberg, Bentley Systems 

Hur definierar ni BIM? 

Det finns två svar, det ena är Building Information Modeling och det andra är verbet 
Modeling, dvs. att det handlar mer om processen. Det handlar inte bara om modellen utan 
snarare om allt som berör projektet såsom dokument och dylikt. Man måste se ett större 
perspektiv istället för bara en modell utan alla delar måste tas med. Det börjar gå upp nu för 
många att det är så mycket mer än bara en modell. Det var inte så stor skillnad när man gick 
från handritat till 2D-cad utan det är ett betydligt större steg att gå från 2D till 3D. Man kan 
inte se BIM som ett isolerat fenomen, som en isolerad modell. 

 

Har ni som mål att modeller i framtiden ska ersätta pappersritningen? Om ni har det, 
hur går ni tillväga för att närma er det målet? 

Nej, vi har inte som mål att ersätta pappersitningen men för dem som vill jobba mer eller 
mindre papperslöst så är vi såklart med och stödjer det. Vi ser till att vara med när/om den 
dagen kommer. Vi lyssnar på våra användare, branschföreträdare, forskare och olika aktörer 
och skapar teknologier som t.ex. i-models med hypermodels som är ett sätt att kombinera 
2D-information (som ritningar) med 3D-modeller där man kan se 2D-information i sitt rätta 
sammanhang. Även om pappersritningen kanske försvinner så är jag inte så säker på att 
ritningen i sig försvinner. 

  

Vad ser ni för problem vid övergången till ett ritningsfritt projekt idag? 

Det största problemet är nog fortfarande ”status”, dvs. att veta i vilket skede modellen eller 
delar av modellen befinner sig. Måttsatta ritningar har ju den finessen att, förutom status tala 
om var det är viktigast att måttkedjorna fungerar, visa var det finns möjlighet att ta upp 
toleranser och mindre avvikelser. Vi har ju dock idag möjligheten att lägga in den 
informationen men ett annat problem kan ju vara att visualisera de olika typer av information 
som ritningar är bärare av, t.ex. tillverkningsritningar och monteringsanvisningar. Det är ju 
väldigt sällan som en BIM är modellerad till ”as built”. I de flesta byggprojekt idag levererar 
totalentreprenaden eller underentreprenörer andra lösningar eller enheter än de som är 
modellerade/föreskrivna. Viss information är svårt att lägga in i ett objekts egenskaper i 
modellen. Det är ett sammanhållet system som ska ha en viss status. Det räcker inte att 
märka upp en pelare och säga ”den här är en bygghandling och de andra är i en sorts 
skissfas”. Utan de måste samagera på något sätt vilket är vad ritningen hjälper till med.  

Det finns ju också olika ritningar med olika syfte exempelvis monteringsritningar och 
tillverkningsritningar. Dessa måste ju få olika uttryck i en modell. För en tillverkningsritning så 
behöver tillverkaren av delen inte ha en aning om hur projektet ser ut utan denne vill ju 
enbart se sin del måtsatt. 
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Hoppas ni på en standardisering av filformat (t.ex. IFC) för ett enklare samarbete 
mellan konsulter osv? 

Naturligtvis så hoppas vi på att några av Bentleys format blir standard men i den mån en 
branschstandard finns och är tillräckligt spridd så stödjer vi den. Vi på Bentley är måna om 
att alla ska kunna jobba ihop och det behöver nödvändigtvis inte vara med just 
Bentleyprogramvara. Intågen av ny hårdvara som surfplattor och smartphones har öppnat 
upp för ännu fler format. Därför har det blivit betydligt mer komplext att få alla format att prata 
med varan. IFC är absolut ett alternativ och om någon standard dyker upp så kommer vi 
såklart stödja den. Men tyvärr så ser vi inte detta inom en snar framtid då det är svårt att få 
fram ett filformat som stödjer alla funktioner i alla olika program som t.ex. hypermodels. 
Problemet är framförallt att om en tillverkare tar fram ett filformat så kan det utvecklas 
ganska fort för att fungera bra. Om man istället försöker ta fram en öppen standard så 
hamnar det lite i skymundan. IFC har funnits relativt länge men utvecklingen går inte speciellt 
fort framåt. Det svårt att hitta ett format som kommer stödja alla tillverkares olika funktioner. 

 

Hur mycket tid/resurser lägger ni i dagsläget på att utveckla Bentley Navigator 
Mobile? 

Vi har ingen direkt koll på tid och resurser men det är ett prioriterat område. Det har även 
Greg Bentley sagt, att det är någonting som är på väg att hända just nu vi vill vara med. 

 

Tror ni att ni i framtiden kommer lägga mer fokus på Bentley Navigator Mobile? 

Ja definitivt, på alla mobila lösningar för alla plattformar. Man hör det tydligt på utvecklarna 
som varit med länge, att det känns som innan Windowsdagarna när man var tvungen att 
utveckla för 10 olika operativsystem. Idag behöver man utveckla för iOS, android, Windows 
mobile osv. som man måste stödja samtidigt. Men frågan om mobilitet är väldigt viktigt för 
Bentley. 

 

I hur stor utsträckning används idag Bentley Navigator Mobile för iPad i förhållande till 
Bentley Navigator för PC? 

Det är också mycket svårt att säga men om man kollar på antal nedladdningar så är 
Navigator för PC fortfarande dominerande. Det kan ha att göra med att de flesta sitter med 
en PC då alla idag inte har tillgång till en surfplatta som man kan provköra på och alla 
mobiltelefoner är inte tillräckligt stora eller tydliga för att man ska kunna röra sig runt i 
modellen. 
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Vilken inställning har era kunder till de nya möjligheterna som kommer med Bentley 
Navigator Mobile? 

De visar ett mycket stort intresse men samtidigt mycket osäkerhet om vart det är på väg. 
Man kan dra paralleller med när internet kom. Man kunde maila och man kunde surfa, men 
man kunde inte hitta information så lätt då inga sökmotorer existerade. Det finns idag ingen 
direkt manual för hur man kan använda produkterna. Det är lite min roll, vi utvecklar, säljer 
och supportar mjukvaran men det är inte alltid vi har en klar tanke på hur kunderna vill 
använda dem. Vi ger dem ett bra verktyg och sedan kommer kunderna tillbaka med 
feedback på vad de vill kunna göra med dem och så försöker vi anpassa oss. Genom att jag 
kommer från verkligheten kan jag komma med synpunkter på hur arbetsflödet bör fungera. Vi 
har några idéer om hur man bör använda alla våra programvaror. 

 

Tror ni att de verktyg (iPads osv.) som finns i dagsläget är tillräckligt bra för att 
programvaran ska kunna utvecklas fullt ut? 

Ja, hårdvaran är inte begränsningen utan snarare mjukvaran. Ett problem kan vara att 
iPaden är lite ömtålig. Rent prestandamässigt vad gäller processorkraft så ser vi egentligen 
inga problem utan det är snarare i mjukvaran man måste förfina det. 

 

Hur vill ni att arbetsflödet ska fungera om man går från PC -> ex iPad eller vice versa? 
Dvs. synkningen mellan enheterna. 

Bentleys koncept kallas för ”i-model” och den kan skapas på flera olika sätt, dessa kan 
publiceras via en ProjectWise-server så att alla delar är i synk. Det går att markera och 
kommentera på iPad och dessa kommentarer osv. läses in i ProjectWise som ser till att alla 
berörda parter uppmärksammas.  

Någonting som är på väg är Bentley Connect som är en form av ”smartare” Dropbox och 
som ProjectWise men den visar också status, dvs. vem som har levererat vad och när. 

 

Apples iOS är ju, jämfört med Googles Android, låst på så sätt att filhantering i princip 
inte är möjlig. Är detta någonting som bromsar er utveckling av programvaran för 
iPad? 

Nej, det problemet har vi inte sett. Här kan man ju exempelvis istället använda sig av 
Dropbox eller ProjectWise. Det är ingenting som bromsar utvecklingen av Bentley Navigator 
Mobile. 

 

Föredrar ni molnbaserade lösningar eller lokala filer? 

Ingen åsikt, det viktiga är att informationen är i synk och uppdaterad och det kan vi hantera 
t.ex. med ProjectWise. Vad gäller stora datakällor som t.ex. punktmoln är det troligare att den 
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del man är intresserad av för tillfället kommer att strömmas från en server (molntjänst) istället 
för att all data ska hanteras lokalt. Det beror också på vilken typ av kunder det handlar om. 
Vissa kunder som eventuellt tillhandahåller känsliga byggnader är inte intresserade av att 
spara sina filer i något moln. Vi tror inte att man i framtiden kommer vilja ändra så mycket i 
modellen på bygget utan det räcker med att man kan se modellen och röra sig runt i den. 
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Bilaga 3 – Intervju med Ulf Thorell, Skanska 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Jag har i grunden en 4-årig teknisk högskoleingenjörsutbildning (120 HP). Jag arbetade förut 
som k-projektör och vi ritade då i AutoCAD vilket vi inte ville utan vi ville hellre rita i 3D. Idag 
jobbar vi alltid i 3D oavsett om beställaren kräver det eller inte. Idag har vi på Skanska en 
avdelning som satsar på BIM. Jag sitter idag kvar i samma k-grupp men jag arbetar som 
BIM-koordinator i projekt. 

 

Hur definierar du BIM? 

På Skanska säger vi att BIM står för Building Information Management även om det 
egentligen står för Building Information Modelling. Det handlar om smart 
informationshantering, vart ska informationen in, i vilket skede ska informationen finnas 
tillgänglig och på vilket sätt? Det är inte alltid så att all information ska tryckas in i 3D-
modellen, det är jätteviktigt att modellen ska innehålla mycket information men det finns så 
mycket mer information runt ett projekt som också ska finnas med. 

 

Vad ser du för möjligheter/vinster med att använda modellen i produktionen? 

Jag ser många vinster och en av dem är det rent visuella. Om man visar modellen i 
produktionen får alla en bättre förståelse för hela projektet i sin helhet och samordningen 
fungerar bättre överlag. Det är mycket bra att titta på modellen samtidigt som man ska 
förklara någonting. Om man har en bra ritad modell är det enkelt att se vart och när vilken 
disciplin ska börja arbeta för att undvika problemet med att man måste vänta på varandra.  

Någonting som kommer mer och mer är mängdavtagningar, exempelvis att man sorterar ut 
alla fönster i Solibri som man sedan kopplar direkt till ett kalkylprogram. 

 

Vad ser du för risker/problem med övergången till modeller i produktionen? 

Framförallt kvalitetssäkring, om man t.ex. mängdar utefter arkitektritningen så är det ju 
jätteviktigt att den informationen stämmer. Eftersom att modellen hela tiden är under arbete 
så är det svårt att säga vilka delar av modellen som har en bygghandlingsstatus och vilka 
delar som är under arbete vilket man kan göra på 2D-ritningar. 

 

Finns det några vanligt förekommande fördomar mot att använda modellen i 
produktionen? 

Exempelvis vid de första BIM-projekten hade många jättehöga förväntningar. De trodde att 
de skulle kunna hämta ut detaljritningar på ett fönster direkt ur modellen vilket bygger på 
missuppfattningar. Ofta hör man också att projekteringen tar lite längre tid och kostar lite mer 
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och folk undrar vart besparingen ligger, vad tjänar man på ett BIM-projekt? Det är mycket 
svårt att visa vart besparingen ligger då det inte sker några direkta uppföljningar idag. 

 

Tror du att åsikterna om att använda modellen i produktionerna skiljer sig mellan 
personer i projektering, produktion och förvaltning? 

I projekteringen är det inte några större problem utan de flesta har förstått fördelarna med 
BIM-projektering och av att använda sig av 3D-modeller. I produktionen vill alla helt enkelt ha 
felfria handlingar, sedan hur de framställs är inte lika viktigt. Jag har inte så stor erfarenhet 
av förvaltning och kan därför inte uttala mig så mycket om det men jag har förstått att de 
skulle vilja ha någon typ av databas med informationen i. 

 

Ser du några möjligheter/risker med att använda modellen istället för pappersritningar 
i förvaltningen? 

Möjligheterna är egentligen nästan obegränsade. Om exempelvis en armatur går sönder så 
skulle man snabbt och enkelt kunna se exakt vilken modell det är och beställa hem en ny. 
Sedan om det exempelvis verkar vara fel på alla likadana armaturer kan man enkelt se vilka 
som finns i huset och byta ut dem. Ett problem är att de vill ha så många parametrar på varje 
objekt att det inte är möjligt. 

 

En modell är ju inte juridiskt bindande, vilket förhindrar ett ritningsfritt projekt, hur ska 
man kunna kringgå detta? 

Man måste försöka hitta ett arbetssätt som visar status på objekt och information i modellen 
för att det ska fungera. Vi är inte där ännu men jag tror att vi kommer dit. 

 

Är det svårt att få byggherren villig att betala för ett BIM-projekt? 

Både ja och nej, det har varit svårt men man börjar inse vilka fördelar som kommer med ett 
BIM-projekt. Det är också väldigt personanknutet, vissa vill betala för det och andra inte. 

 

Vad ser du för problem/möjligheter gällande revideringsprocessen då man använder 
en modell i produktionen? 

Det är svårt att se i en modell vad som har ändrats och här har vi provat flera olika metoder 
för att visa revideringen varav en metod har varit att rita en transparent sfär runt de objekt 
som reviderats. Önskvärt här skulle vara någon typ av färgkoder. Hursomhelst så vill man på 
bygget ha traditionella pappersritningar. 
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Du nämner i förstudien ”BIM på bygget” att olika projektörer kan ha problem att öppna 
varandras filer pga. formaten. En formatneutral process kan ju anses omöjligt pga. 
konkurrensen på mjukvarumarknaden men behöver IFC utvecklas ytterligare för att 
fungera som ett standardformat?  

Ett problem som jag ser med IFC:er är att de kan se olika ut beroende på vilket program man 
öppnar dem i. Jag upplever också att de fungerar bättre i Solibri än vad de gör i Navisworks. 
Jag tror helt klart att branschen hade gynnats av att enas om ett filformat men jag vet inte hur 
det ska föra utvecklingen av IFC framåt. 

 

Tror du att de verktyg (iPads osv.) som finns i dagsläget är tillräckligt bra för att 
programvaran ska kunna utvecklas fullt ut? 

Med en iPad kan man komma ganska långt då den är smidig men vi märkte exempelvis i 
vintras att den vart långsam när det var för kallt ute. På Skanska har vi provat någonting som 
heter Motion PC vilken ska ersätta den vanliga datorn som finns på arbetsplatsen. Motion PC 
har samma prestanda som en vanlig dator samtidigt som den har en pekskärm och är 
portabel. Eftersom att man hela tiden vill ha tillgång till internet måste man ha någon typ av 
3G-sticka eller så måste man ordna ett trådlöst nätverk vilket kan vara problematiskt. 
 
Någonting annat vi har använt är en s.k. BIM-kiosk som rullas ut på bygget och är som en 
station där personerna på arbetsplatsen kan titta på modellen. 

 

Hur har marknaden förändrats sen förstudien skrevs, är vi närmare ett ritningsfritt 
projekt idag än vad vi var då?  

Jag tror inte vi är närmare ett ritningsfritt projekt men däremot har vi börjat använda modeller 
som ett komplement till ritningarna och där har vi kommit väldigt långt. Jag tror det är en lång 
resa kvar för att uppnå ett ritningsfritt projekt.  

 

Om du är insatt i dagens mobila applikationer för hantering av BIM-modeller, är det 
någonting där du saknar för att ett ritningsfritt projekt ska vara genomförbart? 

Vi brukar använda oss av Autodesks BIM 360 Glue som är ett väldigt simpelt verktyg för att 
hantera Navisworksmodeller. Här har man tillgång till alla vyer man har tagit fram i 
Navisworks vilket är mycket bra. Någonting som jag tycker saknas här, som jag använder 
väldigt mycket i Navisworks är sektionsverktyget. Detta är en gratisapp för tillfället och den 
kanske kommer att utvecklas vidare, jag vet inte.  
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Tror du att vi i framtiden kommer få se helt ritningsfria projekt? 

Ja det tror jag men det ligger nog många år bort, det är en stor och konservativ bransch som 
ska vändas. 

 

Övriga funderingar 

Varje gång vi startar upp ett projekt skriver jag en CAD-manual. Vi brukar också ha ett möte 
där vi sätter upp en målbild med BIM eftersom att det är ett så stort begrepp, detta är viktigt 
så att alla är med på vad det är som gäller. Skanska har sagt att i vissa projekt så ska vi köra 
någon form av BIM. Vi har något som vi kallar för BIM-baspaket där vi ställer krav på att alla 
projektörer ska projektera i 3D vilket är vårt minimikrav. I dessa utför vi kollisionskontroller 
och vi tittar runt i modellen för att öka förståelsen för projektet. 
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Bilaga 4 - Intervju med Oskar Nilsson och Jan Stenmark, Prefabsystem 

Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
Oscar är projektledare vilket innebär att han köper in olika montörer, varor osv. 
 
 
Varför gick ni över till iPads i produktionen? 
 
Det berodde dels på lite lathet vad gäller pappershantering. Det behöver inte vara ett stort 
projekt för att kopieringskostnaderna för ett projekt ska bli mer än vad en iPad kostar att köpa 
in. I början erbjöd vi nästan montörerna att behålla iPaden efter projekteringstiden om den 
höll just för att den egentligen inte kostade mer pengar. Det är inte bara att det kostar pengar 
att plotta ritningar, det är också jobbigt att plasta in dem och dylikt. Sedan är det framförallt 
enklare med synkningen. Istället för att rota fram rätt ritning ur en pärm så synkar man bara 
sin iPad mot molntjänsten, i detta fall Dropbox, och så har man sin uppdaterade ritning. Det 
fungerar inte att maila ritningarna pga. e-mails storleksbegränsningar, därför behövs det 
någon form av synkning. Framför allt har vi märkt att felen minskar. 
 
 
Hur gick övergången till? 
 
Det gick väldigt naturligt. När man väl använt en iPad var det svårt att gå tillbaka. Det beror 
lite på vilken montagefirma man använder. Vissa vill ha sina ritningar på papper. De som lär 
sig använda en iPad vill inte ha att göra med papper igen. Om någon information behövs 
måste man inte ringa projektören utan man kan istället gå in själv i modellen och ta fram det 
man behöver som t.ex. plushöjder mm. 
 
 
Medförde det några merkostnader utöver tekniken, som t.ex. utbildning? 
 
Egentligen blev det betydligt billigare. Tekniken medförde faktiskt en möjlighet att sänka 
projekteringskostnaderna. Man behöver inte sitta och rita upp alla detaljlösningar utan de 
finns direkt i modellen. Dock finns det ingen direkt statistik för hur mycket kostnaderna sänkts 
då alla projekt är så pass olika. Rent historiskt har projekteringskostnaderna ökat men det 
kan ses som en del av utvecklingen. Projekteringen kan ses som en planering, om man ska 
sänka kostnaderna måste man öka planeringen. Det är bättre att ta en större 
projekteringskostnad i början istället för att senare upptäcka att någonting behöver ändras. 
Även äldre personer med dålig datorvana har lätt att hantera en iPad. Den har en knapp att 
hålla reda på vilket gör det väldigt enkelt. Steve Jobs sa att det är ett misslyckande om man 
inte förstår produkten efter en kortare tid. 
Det har inte behövts någon utbildning mer än att visa hur man hittar applikationerna på 
iPaden och loggar in på de som kräver det samt hur Dropbox fungerar.  
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Är det svårt att ta betalt för eventuella merkostnader? 
 
Övergången har inte medfört några merkostnader och därför är det inte svårare att ta betalt. 
 
 
Vad fick ni för respons när ni kom med idén?  
 
Vissa hade svårt att förstå hur en ritning ska få plats på iPaden. Man kanske inte är helt med 
på hur man kan hantera större ritningar på en så liten skärm och det var framförallt äldre som 
motsade sig det. Att en iPad är så enkel att förstå sig på är ett stort plus och det är svårt att 
säga hur responsen hade varit om vi använde oss av exempelvis Windowsplattor. 
 
 
Vad tycker personerna i produktionen om arbetssättet? 
 
Bra och även fabrikerna som vi skickar ritningar till tycker att det är bra. Det enda problemet 
egentligen är att ett program måste installeras och alla har inte administratörsrättigheter. I 
framförallt större företag gillar inte IT-avdelningen att man kopplar upp sig på något (typ 
Dropbox) då det är en ”delad” applikation vilket de ofta tror kan resultera i intrång och dylikt. 
Det kan man dock se som ett icke-problem då det oftast rör sig om PDF-filer som synkas 
över. En PDF-fil går mig veterligen inte att infektera med något. 
 
 
Varför tror du inte att fler följer ert exempel? 
 
Det är jättesvårt att säga.  
 
 
Uppstod det några problem? Eventuella oväntade problem? 
 
Man har aldrig varit med om att någonting inte fungerar eller något fel har upptäckts på 
iPaden eller liknande. Ett problem som skulle kunna uppstå är att alla genom Dropbox har 
tillgång till samma modell så om någon tar bort modellen så försvinner den för alla. Det har vi 
löst genom att alla inte får tillgång till Dropbox-mappen, och istället står en dator och synkar 
allt i mappen och delar ut det. Genom detta bildas egentligen ett till problem, om datorn 
stängs av så får man inte ut den senaste modellen. I dagsläget måste man kolla att allt står 
rätt till med jämna mellanrum men vi utreder möjligheten att bygga en dedikerad server 
enbart för det ändamålet.  
 
Ett problem skulle kunna vara mottagningen eftersom att Dropbox är en molntjänst som 
behöver uppkoppling för att fungera. Detta problem har vi dock inte stött på men det skulle, 
om det uppstår skulle det kunna lösas genom att en typ av router ställs ut i boden som täcker 
hela området.  
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Vilken mjukvara använder ni och varför? Vilka mjukvaror har ni testat? 
 
Mestadels använder vi Tekla och då framförallt viewern Bimsight men också Solibri Model 
Viewer, Fields 3D för iPad, Autocad WS för att kolla på dwg:er och Bimsight Note vilket är 
Teklas program för att lämna kommetarer. Plangrid använder vi också men den gillar vi inte 
riktigt då det bygger på samma modell som Dropbox, dvs. att samma bibliotek delas med alla 
och om någon då raderar någonting så raderas det för alla. 
 

 
Har ni gått över till att använda modeller istället för digitala ritningar? 
 
Idag används både modeller och ritningar men då mestadels ritningar eftersom att modeller 
kan vara lite bristfälliga. Det är egentligen en ganska naturlig övergång. I dagsläget klarar 
man sig inte bara med modeller då ritningarna fortfarande är nödvändiga. Exempelvis kan 
inte fabriken konstruera någonting bara utefter en modell utan ritningarna behövs också. 
 
 
Om ja, behöver modellen högre detaljeringsgrad mot att plotta ritningar? 
 
Nej, inte i dagsläget. Man har ibland behövt banta ritningen på grund av vissa applikationers 
begränsningar vad gäller filstorlek. I vissa modeller har man modellerat alla detaljer men det 
måste skalas bort för att modellen ska få plats i applikationerna. I vissa projekt har man då 
gjort två modeller. En som innehåller allt och en som är iPadanpassad. Det är också svårt 
med att få tag i en stor modell med hjälp av 3G-internet. 
 
 
Om ni använder modeller. Var mellansteget att gå över till digitala ritningar en bra väg 
eller hade man kunnat gå direkt på modellorienterad produktion? 
 
Vi skulle inte klara oss med bara modellen, inte i något steg. De kompletterar varandra 
väldigt mycket. Om alla i ett projekt hade jobbat i en modell alltså alla discipliner, el rör osv. 
hade det blivit betydligt enklare. Ibland får man tag i ritningar i PDF-format istället för en 
modell vilket försvårar arbetet. Oftast får man dock en .dwg vilket är lätt att lägga in. 
 
 
Hur ser felmarginalen ut nu jämfört med tidigare? 
 
Det har blivit märkbart mindre fel. Det är lätt även för okunniga att förstå fel. Om man kan 
zooma in detaljer direkt i modellen räcker det ofta med sunt förnuft för att förstå att någon del 
ligger fel. Tittar man däremot bara på en ritning så är det svårt att förstå helheten, alltså hur 
delar och ritningar hänger ihop. Det är svårt att ta med i bakhuvudet hela tiden hur 
föregående ritning sett ut om man ska sätta den i relation till en annan. Kombinationen 2D 
och 3D är oslagbar, jag personligen tittar mer i modellen än i ritningar numera. 
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Har det funnits möjligheter att lämna kommentarer/notiser i modellen/ritningen? 
 
När vi har lämnat kommentarer och så vidare kör vi med printscreens. Jag märker helt enkelt 
ut problemet med någon typ av markup i programmet och skickar sedan den bilden i ett mail 
tillsammans med någon form av beskrivning. Det funkar helt klart men det är kanske inte helt 
optimalt. Är det något större som ska ändras så lägger jag denna bild i Dropbox och hör av 
mig till personen som ritningen berör och säger att det ligger en kommentar i Dropbox.  
 
 
Har ni upplevt problem med filformat? Önskar ni någon typ av standardisering? 
 
Nej det har jag aldrig stött på. Vi använder bara IFC här vad jag vet. Men någon typ av 
standardisering hade helt klart varit bra.  
 
 
Tror du arbetssättet kan tillämpas på någonting större, t.ex. ett husbygge? 
 
Ja det tror jag. Vi har i ett större projekt använt Dropbox som projektserver. Den entreprenör 
vi arbetade med då hade ingen egen projektserver så då satte vi upp en Dropbox där vi 
kategoriserade allt efter A, K, V osv. och sedan bjöd jag in alla. Det var en av ca 50 personer 
som opponerade sig och trodde att det skulle bli spam och intrång och att det inte var säkert. 
Jag använde det för att skicka ut dokument också. Där elimineras ju risken att man 
exempelvis glömmer att bifoga filen i ett email. På en vanlig filserver så får man ju inte ut all 
info direktsynkat utan man måste aktivt kolla om det finns någon nyare version. 
 
  
Finns det några nackdelar med att använda just en iPad? 
 
Det finns ingen riktigt bra programvara för att titta på 3D-modeller i iPaden. Vi ber ofta 
montagefirman som vi arbetat med att komma med synpunkter på vad som var dåligt men 
det är sällan man får tillbaka någon matnyttig information. Det finns självklart saker att 
förbättra. 
 
 
Har det tillkommit/försvunnit några arbetsuppgifter? 
 
All kopiering har försvunnit. Tidigare behövdes exempelvis 3 uppsättningar av ritningar som 
idag inte behövs längre.  Det kostar väldigt mycket pengar med alla kopieringar och så tar 
det tid. I dagsläget skriver man bara ut ett fåtal ritningar t.ex. planer, sektioner och ibland 
montagedetaljer.  
En arbetsuppgift som tillkommit är en typ av Dropboxsamordning, alltså att sätta upp en 
mapp, mappstruktur och bjuda in folk. Då vet man att alla har tillgång till nya uppdaterade 
ritningar hela tiden. 
 
Sedan när man ska på ett projekteringsmöte så räcker det med att man tar med sig iPaden 
och slipper således att släpa med sig en hel drös med pärmar. 
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Tror ni att vi i framtiden kommer att få se ett helt ritningsfritt projekt? 
 
Ja det tror vi absolut. Ett sätt för det vore att eventuellt kunna ha en TV i boden där alla kan 
få se hur modellen ser ut för att på så sätt få ökad förståelse vilket vi också har provat. Vi tog 
ut en TV med en dator som hade Dropbox-sync och visade alla. Om någon kommer med en 
fråga kan man ta upp det direkt, exempelvis hur en del ska svetsas eller monteras. Sedan tar 
man eventuellt med sig modellen i sin iPad och behöver man titta en extra gång så går det. 
Tyvärr har denna metod inte använts sen jag var där och visade det. 
Det är lite av mitt mål också. Varför ska man sitta och bläddra bland papper när man istället 
kan titta i modellen och se det man behöver se. Skulle jag sitta och titta på ritningar och 
försöka förstå hur ett hus ser ut så hade det tagit timmar. Nu är det en fråga om sekunder 
när jag tittar i modellen tills det att jag fått en uppfattning av hur byggnaden ska se ut. Att 
kunna visualisera någonting ökar förståelsen enormt. 
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Bilaga 5 – Intervju med Rogier Jongeling, PlanB & OpenBIM 

Vad är din definition av BIM? 

BIM är ett arbetssätt där det arbetas med informationsmodeller som har gemensamma 
nämnare. Det handlar inte bara om en massa 3D-modeller utan mer om kostnadskalkyler, 
energianalyser, produktionsresultat med mera. Tydlig struktur. Det är viktigt med den 
gemensamma nämnaren så att när man pratar om ett läge i en modell så ska det vara 
samma läge i alla andra modeller också. 

 

Är det svårt att få byggherren villig att betala för ett BIM-projekt? 

Om det är svårt gör man någonting fel. Det är viktigt att vara tydlig med vad BIM innebär och 
vad målet är. Bara för att man har tillgång till bra BIM-verktyg är det inte en anledning till att 
BIM-projektera man måste också omarbeta sin process. 

Att säga BIM utan någon bättre förklaring är inte optimalt utan det är kanske bättre att säga 
till byggherren att vi ska använda ett strukturerat sätt för att hantera information, det säger 
ingen nej till. 

 

Vad har du för erfarenhet av att använda modellen i produktionen? 

Det fungerar som ett bra komplement till ritningen för att snabbt och enkelt kunna ta fram 
information. Målet kan vara att ta bort ritningar men det är en bit kvar. 

 

Om du har erfarenhet av det: Hur har det sett ut med tilläggsarbeten och fel? 

ÄTOR har minskat rejält vilket är bra men det finns så mycket mer att vinna med det här. 
Exempelvis skulle man kanske kunna ta fram sex alternativa lösningar istället för bara två 
vilket skulle leda till en mycket bättre produkt. Det borde vara motivationen till att ta bort 
ritningar, inte bara för att vi kan. 

 

Vart ligger problemen? Varför används inte modellen mer i produktionen idag? 

Det är en processfråga, människor är lata och tar den enklaste vägen. Det har inte någonting 
att göra med att byggbranschen är konservativ för det är den inte.  

 

Vad ser du för vinster med att använda modellen i förvaltningen? 

En vanlig missuppfattning är att den modell som finns med från början är den modell som 
förvaltaren har. Redan idag har de flesta förvaltare informationsmodeller som de själva 
skapat där de importerar information från t.ex. Revit-modellen. Dessa modeller innehåller 
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mycket information om olika byggnadsdelar. Dock används inte modellen som primär 
databas utan den fungerar bara som ett komplement. Denna modell måste underhållas och 
uppdateras men det görs inte dagligen. 

 

Vad ser du för risker med att bara använda en modell i produktion/förvaltning? 

Det är viktigt att de som ska hantera modellen vet hur de ska gå tillväga annars har man ett 
problem. Det är viktigt att skapa förutsättningar för det som ska ersätta pappersritningen och 
det är inte så mycket en teknikfråga utan det handlar mer om organisationen och processen. 
Många ritningar i dagsläget är helt onödiga och som ett första steg kan dessa ersättas med 
modellen men det behöver inte betyda att alla ritningar ersätts. Man kanske inte ska gå så 
långt som att förbjuda ritningen helt i dagsläget. 

 

Finns det några vanliga fördomar mot modellorienterad produktion? 

Många tycker att en övergång till ett ritningsfritt projekt är något enkelt som bara är att göra 
men de har nog inte förstått riktigt vad en ritning egentligen används till. Återigen så är det en 
processfråga, man måste inarbeta det nya arbetssättet i det normala. Det räcker inte att bara 
ställa ner en dator och visa hur man gör. 

 

Önskar du någon standardisering av filformat (IFC)? 

Det behövs framförallt ett språk som alla förstår. När man nämner något som ska produceras 
så måste personen veta vad som ska produceras, med vilken info och till vilken 
detaljeringsgrad. Det gäller att vi har ett gemensamt sätt för att definiera leveranserna i ett 
projekt. Det är viktigt med ett neutralt format typ IFC eftersom att alla kanske inte har den 
programvaran som objektet är modellerat i och man vill kunna öppna den i sina egna system. 
Idag klassas inte allt på samma sätt beroende på vilken typ av ritning det är. Någon form av 
klassificeringssystem måste också tillkomma. Detta är viktigt för att överhuvudtaget kunna 
fundera på att plocka bort ritningar.  

 

Vilket redskap anser du passa bäst (läsplatta, smartphone, dator)? 

Just iPads är lite för ömtåliga för vissa projekt men kan fungera bra i andra. En stor fördel är 
att iPaden inte är någon helt okänd teknik utan de flesta har någon gång provat en och 
navigerat runt i den vilket gör det enklare att förstå. Att ha sina ritningar digitalt i iPaden 
tillsammans med modellen är någonting som måste användas oftare. Möjligheten att hoppa 
enkelt mellan 2D och 3D är något som skulle kunna användas mer. I dagsläget försvinner 
hela relationen mellan 2D och 3D så fort modellen lämnar arkitektens ritbord. 
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Vilka programvaror för modellhantering har du provat och vad tycker du om dem? 

Programvarorna som finns idag håller absolut inte måttet. Det fungerar egentligen enbart åt 
ett håll och det är svårt att skicka tillbaka information som har kommit ut till läsplattan. Det är 
bara viewers för förutbestämt material. 

 

Tror du att vi i framtiden kommer få se helt ritningsfria projekt? 

Ritningarna kommer nog minska radikalt men inte försvinna helt. För att de ska göra det så 
måste modellernas status höjas över ritningen juridiskt. Det är bara en tidsfråga innan 
ritningar i pappersform försvinner. Vissa saker gör sig dock bättre i dagsläget på ritningar än 
vad de skulle göra som en 3D-modell. 
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Bilaga 6 – Intervju med Viktor Davidov, NCC 

Vad har du för arbetsuppgifter? 
 
VDC-Specialist på NCC i Uppsala. 
 
 
Vad är din definition av BIM? 
 
Min definition av BIM är dels den uppenbara möjligheten att knyta information till ett objekt, 
men också BIM, inte bara som Building Information Modeling men också Building Information 
Management. Alltså hur ett projekt kan flyta på sömlöst där alla discipliner arbetar 
tillsammans mot en modell. Istället för att sitta med sitt material och sedan lämna ut det när 
man är klar så avstämmer man hela tiden under arbetets gång att allt går som det ska.  
 
 
Har du någon erfarenhet av BIM på bygget? 
 
att Ja, på NCC händer det vi mängdar direkt ur modellen vilket fler och fler gör. Det sker 
dock på en grundläggande nivå där vi mängdar fönster, dörrar etc. Det har man gjort i ett Par 
projekt. Man använder alltid 3D-modeller i visualiseringssyfte. 
 
 
Finns det några vanligt förekommande fördomar mot att använda modellen i 
produktionen? 
 
Människor litar inte på modellen. De vill ha det fysiskt på en 2D-ritning. 
 
 
Vad ser du för möjligheter med att använda en modell i produktionen? 
 
Det finns bara möjligheter med att använda en modell. Det gäller bara att man jobbar 
strukturerat. I projekteringen jobbar alla mot samma modell och om man istället i 
produktionen har kvar den modellen kan man sedan ta ut sin uppdaterade ritning direkt från 
den. Framförallt anläggningsprojekt verkar vara enklare att projektera rent modellorienterat. 
 
 
Tror du att det i dagsläget hade fungerat att använda en modell i produktionen? 
 
I dagsläget kommer det inte att fungera att bara använda en modell på bygget. Min vision är 
att man istället kan samla modellen på bygget och att hantverkarna sedan kan gå att skriva 
ut en uppdaterad ritning när det behövs. Det spar mycket tid och eventuella fel om man hela 
tiden kan tillgodogöra sig en uppdaterad ritning. 
 
 
Vilka risker finns vid en övergång till digitala modeller (kompetens, buggar osv)? 
 
Den största risken är själva hårdvaran i sig. En iPad är för bräcklig för att kunna hanteras på 
en byggarbetsplats. En pappersritning kan man enkelt stoppa ner i bakfickan eller stoppa 
undan fort. Går den sönder går det alltid att skriva ut en ny. Man behöver inte vara lika 
försiktig helt enkelt. Har du en stor okrossbar skärm som kan visa modeller så fungerar det. 
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Folk litar inte på modellen, stämmer mängder, stämmer det som finns i modellen? Man litar 
helt enkelt inte på innehållet i en modell, man litar på en 2D-ritning. Man kan tro att det beror 
på att en 2D-ritning har en signatur på sig. 
 
Det är viktigt att man styr upp hur konsulter projekterar. NCC har som krav att alla 
inblandande ska kunna hantera BIM och 3D och att man sedan ur den BIM- eller 3D-
modellen genererar sina ritningar. Då är alltså ritningen en spegling av en modell och 
således ska de stämma överens. Risken med att använda en modell ligger bara i dagens 
juridiska tänk. 
 
 
Vilka applikationer har du provat? 
 
Jag har provat ganska många och ratat lika många som jag inte ens bemödat mig att lägga 
på minnet. Två appar som fungerar hyffsat är BIM360 Glue och Tekla BimSight. På Pc-sidan 
däremot kör vi på NCC Navisworks så långt det går men när man ska mängda ur modellen 
använder vi Solibri. 
 
 
Vilka redskap anser du passa bäst? 
 
En iPad eller dylikt är fullt funktionsduglig rent hårdvarumässigt för att utföra uppgifterna och 
något starkare som typ en laptop behövs inte. En laptop är rent utsagt för klumpig för att 
handskas med där istället iPadens format är perfekt. Våra arbetsledare har provat tabletPC 
med vridbar skärm där man kan navigera både med en mus och med fingret eller en penna. 
Det fungerade inte alls bra då det bara vart plottrigt när man skulle försöka navigera runt i 
Windows med fingrarna på en så liten skärm. Windows gränssnitt är inte anpassat för den 
typen av användning. Den totala vikten spelar också roll då en tabletPC med väska blir för 
tung. 
 
Formatet är viktigt för att det ska användas. Annars struntar folk i att använda det. Det 
fungerar inte för exempelvis en snickare då denne är i alldeles för tuff miljö. En bildskärm och 
en dator vid ett gemensamt bord där man kan titta på saker och sedan skriva ut det som är 
intressant, plasta in och ta med ut. Det klassar jag som ritningsfritt. 
 
 
Hur ser kostnaderna ut för ett BIM-projekt? 
 
Det är omöjligt att svara på då inget projekt är det andra likt.  
 
 
Är det svårt att ta betalt för ett BIM-projekt? 
 
Det är svårt att få beställaren att förstå att denne behöver BIM-projektering. Det är svårt att 
se de direkta fördelarna utan de ser mest direkta kostnader. Exempelvis kollisionskontroll i 
Navisworks. Man ser de direkta kostnaderna som behövs i form av tid att korrigera modellen 
men glömmer bort att det blir dyrare att ändra väl på plats. Det enda beställaren ser är den 
extra kostnaden och inte vad den långsiktiga vinsten blir. 
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När du skrev ditt examensarbete år 2011 ”iPad på byggarbetsplatsen”, vad mötte du 
för kritik? Tror du att det hade varit skillnad om du gjorde samma sak idag? 
 
Jag tror de hade sagt ”Det kan du få göra, men gör det inte med en iPad”. Anledningen till att 
utvecklingen går långsamt är att IT-avdelningen inte vill ha fler system att stödja. De vill helt 
enkelt inte ta i exempelvis en iPad då resterande delar av systemet är Windowsbaserat. Det 
är förståeligt då flera olika system blir otroligt dyrt att administrera då de kräver support från 
användarna. 
 
 
Tror du att vi i framtiden kommer att få se ett helt ritningsfritt projekt? 
 
Det beror på hur långt in i framtiden vi ser. Jag tror inte att det kommer ske de närmaste 10 
åren och jag har svårt att se en direkt övergång mellan 2D-ritningar och en modell på 
byggarbetsplatsen. Dock tror jag att vi kommer få se en modellorienterad produktion, dvs. 
användning av både modellen och 2D-ritningar. För att det ska fungera måste vi ha hårdvara 
som klarar av miljön, mjukvaran hänger med automatiskt.  
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Bilaga 7 – Intervju med Jaakko Jauhiainen, Solibri 

What’s your definition of BIM? 

BIM is a high quality information rich model of the building being designed, built and 
maintained. BIM contains at each moment of time the right components and information, no 
more, no less. BIM guarantees interoperability, and is based on open industry standards. 
Currently this standard is IFC globally. 

 

Is it a future goal for you to replace the traditional 2D drawings with 3D models? If so, 
how do you work towards that goal? 

Our goal is to drive the use of BIM and the quality of models including both the quality of the 
model and information. It is not realistic to expect that everybody will adopt BIM. For example 
many small companies rely on drawings. 

 

What problems do you see in when converting to a drawing free project? 

I would say the key is having designers create the right information in each design stage, and 
also having contractors and subcontractors add information during construction so that we 
have an as-built model accurately describing the building that was actually built, and 
including information on all components. Such as valves, there make, model, and serial 
number. The key problem is that designers don’t want to release a native CAD tool model 
since advanced designers use for example intelligent objects and self-made libraries that 
provide them competitive advantage. But this is not really a problem since advanced 
countries use IFC, which does include only the information required in each stage, or by 
each task. 

 

Do you hope for some kind of standardization of file formats for a more seamless 
integration between people who work in different programs? 

We don’t hope for one since one already exists. IFC is now a full ISO standard. It guarantees 
interoperability in BIM projects even today. IFC works in practice, and it’s used in thousands 
of projects daily. Every country that is seriously using BIM uses IFC extensively. Sweden 
doesn’t. Any country wishing to improve productivity in the AEC industry should adopt an 
open standard. This has already happened in Norway, Finland, and Netherlands... And it will 
happen in UK, Denmark, Australia... and other countries shortly. 
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What do your customers think of the possibilities that Solibri Model Checker presents 
to them? 

Basically Solibri Model Checker provides great possibilities to building owners, construction 
companies, engineering companies and architects. A construction company is for example 
able to guarantee that no design-oriented problems reach the construction site, and that the 
information they get from the model is correct. The building owner is able to guarantee, using 
Solibri Model Checker, that the end product, or the building, fulfills the needs of the users 
and that it’s economical and efficient. Designers are able to guarantee that they deliver high 
quality BIM, the key to obtaining the benefits from BIM. It is useful to understand that a 
building information model itself is useless. Only a high quality information rich model is 
useful. 

 

Are you planning on developing Solibri Model Checker/Viewer for tablets like the iPad 
etc.? 

We do not plan to develop OS-specific SW. As you know Solibri Model Checker runs on both 
Mac and Windows. It’s basically the same source code. This means in practice that we 
develop platform independent solutions. This could be browser based, or the SW could be 
distributed using other technologies such as Citrix, or we would use technology, which works 
on all devices. So we are a company, which believes in open standards, like IFC. 

 

If so, do you prefer cloud based storage or local files? 

Currently both alternatives are possible, and will probably be used in the future. Ultimately 
the customer selects which approach is more suitable. 

 

Will you also develop a cloud service of your own? 

Basically this is classified information, but Solibri, Inc. follows the general technical 
development. 

 

What is your view on how the workflow should work since Solibri Model Checker is 
only a viewer CAD->Solibri->Revision etc ->? 

Model Checker is the globally leading BIM QA/QC solution for the AEC industry. The 
workflow follows the pre BIM era practices. In each stage of the project, for example detailed 
design, each designer is responsible for assuring the quality of his design. 
Design/coordination meetings are held regularly. For each stage there is the agreed output 
or deliverables which must be quality assured. Solibri Model Checker gives the best support 
for design management. 
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Bilaga 8 – Källa för kopieringskostnader 

Följande e-postmeddelande skickades från författarnas handledare och har sedan använts 
som källa i rapporten. 
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Bilaga 9 – Swecos presentation av ”Det ritningsfria projektet” för NCC 
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