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Sammanfattning 

 

”BIM i staten” är ett initiativ från de fem statliga byggherrarna. Tillsammans har de 

bestämt sig för att hitta en gemensam strategi som ställer krav på 

byggnadsinformationsmodeller. Konsultbolaget Tyréns AB har agerat konsultstöd vid 

framtagandet av denna strategi. 

Implementering av en BIM-nytta i förvaltning är en undersökning i att effektivisera 

ärendehantering inom förvaltning. Effektiviseringen görs baserat på bedömningen av 

dagens förvaltningsprocess och framtidens hypotetiska förvaltningsprocess.  

Syftet till rapporten är att värdera möjligheten att använda sig av BIM och dess 

information i förvaltning. Uppdraget från Tyréns är att utföra en fallstudie som mäter 

ett försök i att implementera en BIM-nytta i dagens förvaltning.  Med detta mäts den 

förbättring som utgör mellanskillnaden mellan ett ”Är-läge” och ett ”Framtidsläge”.  

Målet med detta examensarbete är att utreda huruvida en BIM-nytta kan 

implementeras i dagens förvaltning på Tyréns huvudkontor. Fallstudien delas in i 

”Utförande 1” och ”Utförande 2” som förklarar ”är-läge” och ”framtidsläge” som 

kontrasteras.  Med en lyckad implementerad BIM-nytta finns det goda möjligheter att 

utveckla och implementera framtida BIM-nyttor.  

Resultatet visar att en implementering av en BIM-nytta effektiviserar ett ärende i både 

tid och kostnad.  Detta har främst lett till minskad administrationstid för 

fastighetsförvaltaren. Besparingarna är till största del arbetskostnader kopplade till 

administrationstid.  I ett ”framtidsläge” utgör resursbesparingarna 45 % i tid och 

kostnad i jämförelse mot ett ”är-läge”.  
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Abstract 

“BIM i staten” is an initiative from five public real estate owners. They have together 

decided to find a common model that puts demands on building information models. 

Tyréns AB has a consultant role in putting the strategies together for the project.   

Implementation of a BIM-benefit in facility management is a study about the efficiency 

of an errand in facility management. The efficiency is based on today’s facility 

management process and the future hypothetical facility management process. 

The purpose of the report is to assess the potential use of building information models 

(BIM) information in facility management. The assignment from Tyréns is to conduct a 

case study to measure an attempt to implement a BIM-benefit in today's facility 

management. This is achieved by measuring the improvement which comprises the 

difference between a “current mode” and a “future mode”.  

The aim in this thesis is to investigate whether a BIM-benefit can be implemented in 

today´s facility management on Tyréns headquarters. With a successful implemented 

BIM-benefit, there are good possibilities to develop and implement future BIM-

benefits.  

The results show that an implementation of a BIM-benefit is more efficient to time 

and costs. This has led to a 45 % reduced administration-time and costs for the 

property manager. The savings are mainly labour costs related to the administration-

time.  
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Förord 

 

Detta examensarbete har skrivits i uppdrag av Tyréns AB i Stockholm. Examensarbetet 

omfattar 15 HP och är ett slutmoment för högskoleingenjörsexamen i Byggteknik och 

Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Vi vill rikta ett stort tack till Linus Malm som har bistått med ovärderlig handledning 

genom hela examensarbetet. Även ett stort tack till Gustav Engman och Jonas Överby 

som alltid har ställt upp vid frågor. 

Vi vill även tacka Linda Brozin och Mattias Åhström som har vart en betydande del för 

utförandet av examensarbetets fallstudie. Samt ett tack till våra handledare på KTH 

Jessica Walton och Ahmad Reza Roozbeh.  

Slutligen vill vi ge ett stort tack till Per Bjälnes som med ett otroligt engagemang 

väglett oss genom möten och workshops som berör ämnet.  

 

Stockholm februari 2015

Bachir Gaouar 
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Förkortningar och begreppsdefinitioner 
 

2D  Tvådimensionell 

3D  Tredimensionell  

AFF-dokument Avtal för fastighetsförvaltning 

Auto CAD LT   Programvara för framställning av 2D-ritningar 

BIM  Byggnadsinformationsmodell  

 Byggnadsinformationsmodellering 

  Building Information Management 
 
CAD    Computer Aided Design  
 

IFC   Industry Foundation Classes. Ett ISO-standardiserat dataschema 
för att hålla och överföra anläggning informationen i hela 
anläggningen livscykel.  

SBA Systematiskt brandskyddsarbete 

 
Virtuell   Datasimulerad verklighet 

 

QR-kod  Quick Response Code – tvådimensionell streckkod  
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1.  INLEDNING   
Detta avsnitt beskriver ämnet samt de uppsatta ramarna för examensarbetet. 

1.1 Bakgrund   
Förvaltning sker dagligen i samtliga byggnader och ofta på ett sätt med resurskrävande 

metoder. Förvaltningsprocessen har stora möjligheter att utvecklas och effektiviseras.  

Tyréns AB har genomfört en BIM-strategi i samarbete med Akademiska Hus AB, 

Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige AB och Statens 

fastighetsverk. Strategin kallas för ”BIM i staten”. Samarbetets mål är att genom en 

implementering av BIM i förvaltning uppnå diverse effektiviseringar.  

 

Ärendehanteringen idag har stor effektiviseringspotential. Tyréns AB ser möjligheter i 

att utveckla förvaltningen på olika vis, bland annat genom att koppla information till 

en BIM där QR-koder kan användas för datainsamling och bearbetning för lättare 

ärendehantering. Tyréns AB arbetar fortlöpande med att undersöka möjligheten att 

digitalisera ärendemottagning och förvaltningsprocessen. 

1.2 Mål och syfte  
Målet är att utföra ett pilotprojekt för en BIM-nytta på Tyréns huvudkontor i centrala 

Stockholm. BIM-nyttan uppnås genom att jämföra dagens konventionella metoder där 

utgångspunkterna för bedömning sker i tid och kostnad med framtidssynen för hur 

framtida ärenden kan skötas.  

För att kunna göra en jämförelse mellan de två olika utföranden samlas data in från 

dagens förvaltare av byggnaden samt applicera den tänkta framtida 

förvaltningsmetoden.  

Målen för examensarbetet är följande:  

 Beskriva ett ”nuläge” för en systematisk förvaltningsprocess.  

 Beskriva ett ”framtidsläge” för ”systematisk kontroll av handbrandsläckare”.  

 Applicera en BIM-nytta i förvaltningen och utföra en fallstudie. 

 Benämna BIM-nyttans objekt med BIM-koder.  

 Ge förslag på vidare utveckling av gränssnittet som sedan används vid 

felanmälan av handbrandsläckare.  

1.3 Problemformulering 
Att implementera en BIM-nytta på Tyréns huvudkontor som ligger i Stockholm. Denna 

ska sedan kontrasteras mot dagens konventionella metoder. Utgångspunkterna för 

bedömning kommer att vara tid och kostnad samt ett framtidsläge som diskuteras. För 

att kunna göra en jämförelse mellan de två olika utföranden kommer datainsamling 

ske från den verkliga förvaltningen samt applicera den tänkta förvaltningsmetoden. 
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1.4 Avgränsningar  
Implementering av en BIM-nytta begränsar sig till en fallstudie där kontrollen av 

handbrandsläckare undersöks. Kontrollen är en delprocess i ”Systematisk 

brandskyddskontroll”. Kontrollen begränsar sig till Tyréns huvudkontor i centrala 

Stockholm. Delprocessen har valts ut av Tyréns AB. I fallstudien har vi utgått ifrån att 

Utförande 2 - ”framtidsläge” har de framtida förutsättningar som krävs för att kunna 

genomföras.  

1.5 Lösningsmetod  
Inledningsvis beskrivs en daglig förvaltningsprocess. Detta görs genom att intervjua 

byggnadens förvaltare. Senare beskrivs framtidens förvaltningsprocess genom 

kontrollen av en BIM-nytta. Detta sker med hjälp av handledning från Tyréns AB, 

intervjuer, workshops samt litteraturstudier. Beskrivningarna avslutas i en fallstudie 

där implementering av en BIM-nytta undersöks. 
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2 Nulägesbeskrivning 
Kommande avsnitt syftar till att ge bakgrundsinformation om de involverade parter som ser 

nyttoaspekten av BIM i förvaltning.  

2.1 BIM Alliance Sweden 
BIM Alliance Sweden startades genom en sammanslagning av de tre föreningarna 

OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART. I föreningen finns ca 150 

medlemmar som är aktiva inom olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Bland dessa 

finns konsultföretag, fastighetsägare, installationsföretag, byggmaterialföretag med 

flera. BIM Alliance Sweden drivs ideellt med finansiering från medlemmarna i 

föreningen. Föreningen är aktivt engagerad i projekt, nätverk, workshops och 

seminarier. 1  

BIM Alliance Sweden ska fungera som en kraftsamling för BIM-införandet inom bygg-  

och förvaltningsbranschen. Visionen för föreningen är: 2   
 

”Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer” 

Väino Tarandi, dåvarande ordförande för buildingSMART Sweden uttrycker:3 

”Det internationella arbetet blir allt viktigare. Sverige står starkt i det internationella 

standardiseringsarbetet, men får nu en ännu starkare röst” 

BIM Alliance kommer alltså stärka möjligheterna för företagen att kunna samarbeta 

sinsemellan.  

 

2.2 De fem statliga byggherrarna  
 

2.2.1 Specialfastigheter 

Specialfastigheter är ett helstatligt bolag som äger och förvaltar offentliga 

verksamheter med en sammanlagd lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter 

runtom i Sverige. Hyresgästerna består av bland andra Kriminalvården, 

Rikspolisstyrelsen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Statens 

institutionsstyrelse.  

 

 

                                                      
1
 BIM Alliance. Om BIM Alliance. 2014 

http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance (2015-01-07) 
2
 BIM Alliance. Om BIM Alliance. 2014 

http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance (2015-01-07) 
3
 New Desk My. Sammanslagna föreningar skapar mer resurser för BIM-införandet. 2013 

http://www.mynewsdesk.com/se/iqs/pressreleases/sammanslagna-foereningar-skapar-mer-resurser-foer-bim-infoerandet-
858581 (2015-01-15)  

 

http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance
http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance
http://www.mynewsdesk.com/se/iqs/pressreleases/sammanslagna-foereningar-skapar-mer-resurser-foer-bim-infoerandet-858581
http://www.mynewsdesk.com/se/iqs/pressreleases/sammanslagna-foereningar-skapar-mer-resurser-foer-bim-infoerandet-858581
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2.2.2 Akademiska hus 

Akademiska hus är ett statligt ägt fastighetsbolag. Som landets ledande hyresvärd för 

universitet och högskolor, utvecklar och förvaltar Akademiska Hus miljöer för 

innovation, forskning och utbildning. Varje dag studerar och arbetar 300 000 personer 

i lokaler styrda av Akademiska hus. 4  

 

2.2.3 Riksdagsförvaltningen 

Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens 

arbete. Förvaltningen hjälper ledamöterna med sakkunskap och beslutsunderlag och 

ser till att ledamöterna har bra arbetsförhållanden. Riksdagsförvaltningen har även 

bland annat i uppgift att vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar5 

 

2.2.4 Statens fastighetsverk 

Statens Fastighetsverk förvaltar 2300 fastigheter med ca 3000 byggnader i Sverige. 

Sammanlagt förvaltas en sjundedel av Sverige yta; 6,4 miljoner hektar. Utanför Sverige 

förvaltar SFV svenska institut, residens och ambassader i 60-tal länder. Bland 

fastigheterna i Sverige finns slott och fästningar samt parker. 6 

 

2.2.5 Fortifikationsverket 

Fortifikationsverket är fastighetsförvaltare för Försvarsmaktens anläggningar, mark 

och lokaler. Förvaltaren ser bland annat till att underhålla mark, bygga nytt, bygga om 

samt avveckla och utveckla för ny verksamhet. Bland lokalerna finns kontor, 

träningsanläggningar, hamnar, skjutbanor, regementsbyggnader samt övningsmarker 

för Försvarsmakten. 7  

2.3 ”BIM i staten”  
De fem statliga byggherrarna är initiativtagarna till ”BIM i staten”. Initiativet är menat 

för att ta fram ett gemensamt strategiskt arbete och användande av BIM-modeller i 

projekt och förvaltning. Detta ska göras med hjälp av gemensamma riktlinjer. Målet är 

att organisationerna senast 2015 ska ha ett gemensamt kravställande på bland annat 

informationshantering och informationsskapande i förvaltning och projekt. BIM 

Alliance Sweden fungerar som en viktig partner för samverkan och 

branschgemensamma utvecklingsprojekt.8 

 

                                                      
4
 Akademiska hus. Vår verksamhet. 2014 

 http://www.akademiskahus.se/om-oss/var-verksamhet/ (2014-11-19) 
5
 Riksdagsförvaltningen.  Förvaltningen. 2013  

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Forvaltningen/ (2015-01-26)  
6
 Statens fastighetsverk. Från Kungens ståthållare till statens fastighetsförvaltare. 2014 

 http://www.sfv.se/om-oss/en-lang-historia/ (2014-11-19) 
7
 Fortifikationsverket. En säker värd för en säkrare värld. 2013 

 http://www.fortv.se/sv/om-oss/ (2014-11-19) 
8
 BIM Alliance BIM I staten 2014 

http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten (2015-01-07) 

http://www.akademiskahus.se/om-oss/var-verksamhet/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Forvaltningen/
http://www.sfv.se/om-oss/en-lang-historia/
http://www.fortv.se/sv/om-oss/
http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten
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De olika strategierna och riktlinjerna har sammanställts i sex delar:9   

1. ”Strategi för BIM i förvaltning och projekt”  

2. ”Utvecklingsprocess för BIM”  

3. ”Informationshantering i förvaltning”  

4. ”Riktlinjer BIM-samordning 

5. ”Riktlinjer digitala leveranser för förvaltning”  

6. ”Riktlinjer BIM i projekt”  

Fokus i denna rapport är den tredje punkten: ”Informationshantering i förvaltning”. Vi 

har fått i uppdrag att implementera en BIM- nytta i förvaltning som redan finns i 

teorin. 

2.4 Tyréns AB  
Tyréns AB är ett stiftelseägt konsultföretag inom samhällsbyggnad. Som ett av de 

ledande konsultföretagen i Sverige skapar Tyréns lösningar inom stadsbyggnad och 

infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Företaget satsar kraftfullt, långsiktigt 

och kontinuerligt på att utveckla verksamheten genom ägandeformen Sven Tyréns 

Stiftelse. Tyréns huvudkontor ligger vid Slussen i Stockholm och fastigheten ägs av 

Tyréns fastighetsförvaltning AB och är en del av Tyréns stiftelse. En del av 

fastighetsförvaltningen i byggnaden bedrivs av avdelningen kontorsservice. 

Kontorsservice hjälper till och ansvarar för receptionen och vaktmästeriet. Sedan 

projektet ”BIM i staten” slutförts bedrivs en samverkan mellan avdelningarna 

kontorsservice och BIM strategi & samordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9
 BIM i staten BIM Alliance 2014 

http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten (2015-01-07) 

http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten
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Figur 1 Utvecklingsnivåer för BIM-implementering 
11 

2.5 Dagsläge av implementering av BIM i förvaltningen  
För att hitta ett gemensamt arbetssätt och kravställande kring implementeringen av 

BIM kräver en vy på dagsläget och frågeställningen: ”Vad finns idag och hur kan vi 

utveckla det?” I ”Strategi för BIM i förvaltning och projekt” beskrivs dagsläget samt 

den tänkta utvecklingen av implementering av BIM i förvaltning och byggbranschen.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivå 0 – CAD-ritningar skapas med hjälp av ett datorprogram, ritningarna skrivs ut och 

är bärare av information. Dessa ritningar ses som originalhandlingar och 

dokumentationen i förvaltningen finns i driftpärmar på analogt vis. 

Nivå 1 – Ritningar och information samverkar på en filbaserad nivå. Likaså är 

förvaltningsunderlagen.  

Nivå 2 – I denna nivå kan informationen skapa relationer mellan modeller och göra 

integrationer till CAD-system eller kalkylprogram. För förvaltningen innebär det att 

informationen är lagrad i objekten. 

Nivå 3 – Framtiden ses som en enhetlig informationsmodell med en standardstruktur. 

Där informationen lagras i öppna databaser och kan samverka i ett livcykelsperspektiv.  

Bedömning från arbetsgruppen ”BIM i staten” är att projekteringsskedet och 

produktionsskede ligger mellan nivå 1 och nivå 2. Förvaltningsskede ligger mellan nivå 

0 och nivå 1.11 

 

                                                      
10

 BIM Alliance. Strategi för BIM I förvaltning och projekt. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx 
(2015-01-22) 
11

BIM Alliance. Strategi för BIM I förvaltning och projekt. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx 
(2015-01-22) 

http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx
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3 Teoretisk referensram  
Utvecklingen av byggnadsinformationsmodellering (BIM) har tagit stora kliv in i 

samhället och används synnerligen ända tills förvaltningsskedet. Initiativet ”BIM i 

staten” beskriver behovet att använda informationen från tidigare skeden in i 

förvaltningsskedet. Därför behöver branschen ett mått på dess nytta med hjälp av 

informationshanteringen via en 3D modell. 

I en tidigare rapport ”Värdet av BIM i förvaltning” beskriver Samuel Andersson och 

Simon Jonsson Chalmers 201312 möjligheterna att använda BIM i förvaltningen samt 

vilka krav som ställs. I den rapporten ”Möjligheter med Byggnads Informations 

Modellering inom förvaltning” beskriver Simon Johansson och Viktor Gälldin, 

Linnéuniversitet 201213 verkliga fall där av bostadsförvaltare och utreder vilka hinder 

som finns för att verkligen implementera BIM i förvaltningen. Vidare rapportering gör 

Therése Svens Uppsala Universitet 201314 i ”BIM som informationsbärare in i 

Förvaltningen” där undersökningar görs på nyttan att använda BIM som 

informationshanterare samt hur lönsamt det är.  

I denna rapport beskrivs BIMs involverande i byggprocessen, i förvaltningen och hur 

framtida användningen av BIM i förvaltningen ser ut. En undersökning har gjorts på 

vilken effekt BIM skulle ha i förvaltningen genom att tilldela objekt i en modell en unik 

identitet och därifrån mäta dess effektivisering med eller utan en 3D-Modell. 

Kunskap från Kungliga Tekniska Högskolan och programmet Byggteknik och Design 

som har varit till nytta för examensarbetet är: 

HS1030 Förvaltningsanalys av fastighetsföretag 

En kurs med målet att utföra en analys av ett fastighetsföretag samt att utföra 

upphandlingar med hjälp av AFF-dokument. 

AF1730 Buildning Information Modeling 

En kurs med målet att kunna rita och hantera objekt i 3D och att förstå dess 

användning i byggbranschen. 

AF2720 BIM 2, Projektering, Installation och Samordning 

Hanterar modellinformation, användningen av databaser i BIM-projektering, och 

projektering av installationssamordning med MagicCAD samt 

kollisionskontrollmöjligheterna med Navisworks. 

HS1006 Byggprocessen 

Beskriver byggprocessens förlopp samt dess lagar, upphandlingsformer, 

entreprenadsjuridik och ledarskap.  

                                                      
12

 Andersson, Samuel. Jonsson, Simon. Värdet av BIM i förvaltningen – Möjligheter och krav Göteborg: Chalmers 2013  
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183062/183062.pdf  

13
 Johansson, Simon. Gälldin, Viktor. Möjligheter med byggnadsinformationsmodellering inom förvaltning. Växjö: 

Linnéuniversitetet 2012 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:530873/FULLTEXT01.pdf  
14

 Svens, Therése. BIM som informationsbärare in i förvaltningen. Uppsala: Uppsala Universitet 2013 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:600508/FULLTEXT01.pdf 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183062/183062.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:530873/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:600508/FULLTEXT01.pdf
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HS1015 Byggstyrning 

Handlar om att konstruera delar av anbudskalkyler som inkluderar tidsplanering, 

resursfördelning, driftkostnader och teamutveckling   
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4 Faktainsamling 
 

4.1 Litteraturstudie  
Litteraturstudien baseras till stor del på information från ”BIM i staten” som kan hittas 

på BIM Alliances hemsida. Denna information grundar till fortsatt relevant 

datainsamling från andra källor.  Projektet har kommit ut med sex förklarande 

dokument med riktlinjer på hur implementering av BIM i byggprojekt och förvaltning 

ska gå till:15 

 Strategi för BIM i förvaltning och projekt: Strategin behandlar utveckling och 

realisering av BIM-nyttor.  

 Utvecklingsprocess för BIM: Huvudsakligen för att stödja 

förvaltningsorganisationer som stöd vid utveckling av BIM-nyttor.  

 Informationshantering i förvaltning: Främst riktat mot 

förvaltningsorganisationer och fungerar som ett stöd och inspiration. 

Inspirationen ska ge upphov till en bättre informationshantering och 

informationssamordning med hjälp av BIM.  

 Riktlinjer digitala leveranser för förvaltning: Denna riktlinje ska syfta till en 

säkerställning av digitala leveranser vid övergången projekt- och entreprenad 

till förvaltning.  

 Riktlinjer BIM- samordning: Syftet med riktlinjerna är att vara vägledande för 

BIM-samordnaren i frågeställningar som berör förvaltningsinformationen.   

 Riktlinjer BIM i projekt 

Tidigare utförda examensarbeten som använts som mindre informationskällor är:  

 ”Värdet av BIM i förvaltning” från Chalmers Tekniska Högskola  

 ”Möjligheter med byggnadsinformationsmodeller inom förvaltning” från 

Linnéuniversitet  

 ”BIM som Informationsbärare in i Förvaltningen” från Uppsala Universitet  

4.2 Fallstudier 

En fallstudie har utförts på Tyréns huvudkontor i Stockholm. Denna fallstudie har 

indelats i två försök där utfallen därefter ställs mot varandra. Fallstudien går ut på att 

undersöka en BIM-nytta samt komma med förslag till förbättringar.  

Avdelning kontorsservice har tillhandahållit dokument och material. BIM Strategi och 

Samordning användes som stöd för fallstudien.  

 

 

                                                      
15

 BIM Alliance BIM I staten 2014 
http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten (2015-01-07) 

http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten
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Avdelningen BIM Strategi & Samordning tillhandahöll:  

 QR-koder kopplade till varje handbrandsläckare 

 Smartverktyg (surfplatta)  

 Lista på handbrandsläckare med tillhörande identifieringsnummer 

 3D modell av Tyréns huvudkontor  

Dokument som kontorsservice tillhandahållit är följande:  

 Planritningar för varje plan med markerade brandsläckare på varje plan 

 Checklista för kontroll av handbrandsläckare  

4.3 Intervjuer 
Intervjuer med ett antal personer inom relevanta områden för studien har utförts(se 

källförteckning). Intervjuerna är av semistrukturerad form16. Detta utfördes bland 

annat för att få en övergripande attityd kring en implementering av en BIM- nytta 

samt för att få en större inblick i hur verksamheten sköter sina ärenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16

Blomkvist, P Hallin, A. Metod för teknologer, Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur 2014 
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5 Teoretisk bakgrund  
Syftet med detta kapitel är att kortfattat beskriva hur BIM används i byggprocessen och 

förvaltning. Här beskrivs även vad en BIM-nytta är och hur ärendeprocesser inom förvaltning 

ser ut idag. Detta ger en nödvändig teoretisk grund för fortsatt läsning av rapporten. 

5.1 BIM 
BIM kan utläsas på tre sätt med följande betydelser: 17  

 BIM – Building Information Model  

En BIM kallas ofta för en virtuell, objektsbaserad modell av verkligheten. Modellen kan 

vara av en byggnad eller anläggning. Från BIM kan samlad och organiserad information 

fås ut både från den fysiska och logiska sammansättningen av en byggnad. 

 Building Information Modeling 

Här syftas arbetssättet. Det menas processen att använda en eller flera modeller i 

byggnads/-anläggningsprocessen.18 

 Building Information Management 19 

Detta förklarar ett helhetsbegrepp kring hantering av information som är 

byggnadsrelaterad.  

Modellen skapas med hjälp av att olika discipliner samarbetar. Samarbetet ska fortgå 

genom hela byggprocessen där informationen uppdateras och modifieras 

kontinuerligt. Med olika discipliner menas även icke-grafisk information som 

beräkningar för förvaltning, energi, akustik och utsättare.20 

 

 

 

 

 

                                                      
17

 BIM Alliance, Vad är BIM?, 2014 
 http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim, (2014-12-12) 

18
 BIM Alliance, Vad är BIM? 2014 

 http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim, (2014-12-12) 

19
 BIM Alliance, Riktlinje BIM I projekt, 2014  

http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Riktlinjer_BIM_i_Projekt.ashx (2014-02-03)  
20

 Graphisoft. ArchiCAD IFC  2014 
http://www.graphisoft.se/upl/files/101630 (2014-12-16) 

http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim
http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Riktlinjer_BIM_i_Projekt.ashx
http://www.graphisoft.se/upl/files/101630
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Figur 2 Olika discipliner som utbyter 

information i en BIM-modell
 14 

 

                               

 

 

De olika disciplinernas sammansättning ska möjliggöra bland annat 

kollisionskontroller, samgranskning, simuleringar och kalkylberäkningar. En virtuell 

modell är alltså bara en av många delar i ett BIM – projekt. 21 

BIM Alliance anser att fyra kriterier ska vara uppfyllda för att definitionen BIM – ska 

användas22:  

 Det ska finnas en eller flera objekt i modellen 

(exempel på objekt är: väggar, fönster och VA-ledningar) 

 I modellerna ska det finnas egenskaper som är kopplade till objekten 

(exempel på egenskaper: geometri, tid, ekonomi)  

 Objekten skall vara relaterade till varandra  

(exempel på relationer: dörr till vägg, väggar till rum, bjälklag till tak) 

 Ur BIM-modellen skall det vara möjligt att skapa olika informationsvyer  

(exempel på vyer: tidplaner, ritningar, rumsytor och materiallistor) 23 

För att uppfylla dessa förutsättningar krävs ett antal olika discipliner och 

organisationsprogram. Nästa rubrik förklarar några av dessa i korthet.  

 

 

                                                      
21

Granroth, M. BIM-ByggnadsInformationsModellering Stockholm 2011 

22
 BIM Alliance Vad är BIM? 2014 

 http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim, (2014-12-12) 

23
 Tyréns BIM på Tyréns 2012 

http://www.tyrens.se/Global/Tjanster/Industrialiserat%20byggande/BIM/BIM%20p%C3%A5%20Tyrens%20ver11.pdf     
(2014-12-15) 

http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim
http://www.tyrens.se/Global/Tjanster/Industrialiserat%20byggande/BIM/BIM%20p%C3%A5%20Tyrens%20ver11.pdf
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5.2 BIM-verktyg 
Det finns många verktyg/mjukvaror som genom samarbete uppfyller förutsättningarna 

för BIM. Gemensamt för dessa verktyg är att de är baserade på att alla objekt i 

modellen ligger i en databas och att man utifrån denna databas kan hantera den 

innehållande informationen i olika vyer. En vy kan vara t.ex. en planritning, 3D-vy eller 

en tabell med objektsinformation. Nedan följer några exempel på så kallade BIM-

verktyg:  

 

 Autodesk Revit: En plattform som stödjer design, scheman och ritningar.24 

 Magicad: Program som används för projektering av VVS och El. 25  

 Navisworks: Vid import av filer från olika program kan en översyn i Navisworks 

visa en hela modellen. Detta möjliggör bland annat upptäckter av kollisioner innan 

byggarbetet påbörjas. 26 

 

Figur 3 Exempel på projektering med hjälp av MagiCAD
27

 

 

5.2 IFC – Industry Foundation Class  

En oerhört viktig detalj för en lyckad BIM-process är samarbete och struktur. 28 

Samarbetet kan ske med hjälp av Autodesk Revit, MagiCAD, Navisworks och andra 

nödvändiga programvaror som i slutändan kompletterar den virtuella modellen. IFC är 

ett viktigt neutralt internationellt filformat som möjliggör informationsväxling och 

                                                      
24

 Autodesk Byggdesign och Konstruktionsprogram  
http://www.autodesk.se/products/revit-family/overview, (2014-12-11) 
25

 MagiCAD. Magicad I korthet.  
 http://www.magicad.com/sv/content/magicad-i-korthet, (2014-12-12)  
26

Autodesk. Project review software for AEC professionals  
http://www.autodesk.com/products/navisworks/overview (2014-12-15) 
27

 MagiCAD. Magicad I korthet.  
 http://www.magicad.com/sv/content/magicad-i-korthet, (2014-12-12) 
28

 Building SMART. Open Standards 101 
http://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/open-standards-101/ (2014-12-10)  

http://www.autodesk.se/products/revit-family/overview
http://www.magicad.com/sv/content/magicad-i-korthet
http://www.autodesk.com/products/navisworks/overview
http://www.magicad.com/sv/content/magicad-i-korthet
http://www.buildingsmart.org/standards/technical-vision/open-standards-101/
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samarbete mellan olika discipliner och mjukvaruprogram. 29  BuildingSMART som är ett 

icke-vinstdrivande konsortium har utvecklat IFC. 30 

Idag kan en byggmodell exporteras till hundratals andra system som stödjer IFC. 

Möjligheten för informationsutbyte effektiviserar samarbetet mellan olika 

projektgrupper.31  

5.3 Från bygg- till förvaltningsskede  
Byggprocessen för ett byggprojekt kan delas in i tre övergripande delprocesser:32  

 Planskede, förstudie, program och projekteringsskede  

Här fastställs översiktsplan och detaljplan. En produktbestämning utförs som 

resulterar i byggnadens programhandling, systemhandling och bygghandling.  

 Upphandlings- och byggskede  

I den här processen skapas en produkt i form av en färdig byggnad vilket i sin tur 

leder till en slutbesiktning.  

 Förvaltningsskede  

Förvaltningsskedet innebär att fastigheten/modellen efter slutbesiktningen 

överlämnas till byggherre som sköter förvaltningen.  

I den första och andra processen har marknaden börjat använda BIM som en 

verktygslåda. När byggskedet har avslutats kan den färdiga BIM-modellen med 

tillhörande information övergå i en förvaltningsmodell. Förvaltningsmodellen 

överlämnas till byggherre som har ansvar för nästa process- förvaltningsprocessen.  

Med hjälp av BIM har en hel del effektiviseringar uppnåtts inom de olika 

delprocesserna:33  

 Under hela byggnadsobjektets livscykel finns det tillgång till rätt information  

 Minskade fel i projektering och produktion med bättre samordning  

 Tiden för ett byggprojekt har minskat som dessutom har gett lägre kostnader  

 Både produktiviteten och kvaliteten har ökat. 

Förvaltningsprocessen kan ge stora resursbesparingar med hjälp av BIM beroende på 

de värden som adderas till byggnaden34. Resursbesparingar kan göras genom att 

realisera BIM-nyttor i verksamheten.(se avsnitt 5.6) 

 

                                                      
29

 Teicholz, P. BIM for Facility managers. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc 2013 

30
 BIM Alliance, Utvecklningsprocess för BIM, (2014-02-04) 

31
 Granroth, M. BIM-ByggnadsInformationsModellering Stockholm 2011 

32
 Granroth, M. BIM-ByggnadsInformationsModellering Stockholm 2011 

33
 Tyréns BIM på Tyréns 2012 

http://www.tyrens.se/Global/Tjanster/Industrialiserat%20byggande/BIM/BIM%20p%C3%A5%20Tyrens%20ver11.pdf    
(2014-12-15) 
34

 Granroth, M. BIM-ByggnadsInformationsModellering Stockholm 2011 

http://www.tyrens.se/Global/Tjanster/Industrialiserat%20byggande/BIM/BIM%20p%C3%A5%20Tyrens%20ver11.pdf
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5.4 Förvaltningsprocess 
En process inom fastighetsförvaltning kan beskrivas som ett tillvägagångssätt där ett 

ärende tas emot och en åtgärd utförs. 

När en felanmälan eller åtgärdsbegäran inkommer till fastighetsförvaltaren innebär 

det inte endast att den tekniska förvaltaren engageras i ärendet utan även att det 

ekonomiska och den administrativa måste beaktas. Samordningen inom förvaltning 

kan vara en resurskrävande process och kan effektiviseras med hjälp av BIM. 

I kommande avsnitt förklaras det hur processen från ärendemottagning till 

ärendeåtgärd går till i verkligheten och hur det kan fungera med hjälp av BIM. 35 

Processen idag:

 

Figur 4 Ärendeprocess idag
36

  

När ett ärende kommer in till fastighetsförvaltaren, består den största delen av 

åtgärden att samla in information om ärendet och om vilka resurser som behövs för 

att åtgärda ärendet. Oftast är själva utförandet en mindre del än förarbetet och 

uppföljningsarbetet. När utförandet är gjort ska dokumentationen om ärendet utföras 

och det administrativa- samt ekonomiska förvaltningen beaktas som leder till en 

återkoppling till beställaren. 37 

Hypotetisk process med hjälp av BIM:  

 

Figur 5 Hypotetisk process med hjälp av BIM
38

  

Tidigare i rapporten (avsnitt 5.3) beskrivs det att information samlas i en 3D modell 

under planskede, upphandlings- och byggskedet. Vid överlämning till förvaltning kan 

informationen bli ett förvaltningsunderlag för byggherren. Detta innebär att all 

nödvändig information för att åtgärda ett ärende redan finns i förvaltningsunderlaget. 

Det underlaget som finns i en 3D modell kan orientera och organisera ärendet 

betydligt effektivare. Varje ärende som ingår i förvaltningen kan ses som en BIM-nytta.  

                                                      
35

 BIM Alliance.  Informationshantering i förvaltning. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx (2014-
12-17) 
36

 BIM Alliance.  Informationshantering i förvaltning. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx (2014-
12-17) 
37

 BIM Alliance.  Informationshantering i förvaltning. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx (2014-
12-17) 
38

 BIM Alliance.  Informationshantering i förvaltning. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx (2014-
12-17) 

Ärendemottagning 
Samla in 
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om ärendet 

Införskaffa 
resurser 
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åtgärden  

Dokumentation 
av ärendet 
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Återkoppling 
till beställare 

Ärendemottagning Samordna ärendet Utföra åtgärden Avsluta ärendet 
Återkoppling till 

beställare 

http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx
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5.5 BIM-nytta  
”BIM i staten” förklarar en BIM-nytta som följande: 39  

”En BIM-nytta definieras som den förbättring som utgör mellanskillnaden mellan ett 

’är-läge’ och ett ’framtids-läge’”  

Detta innebär att införandet av BIM betraktas ur ett nyttoperspektiv. Genom att 

uppfylla olika informationsbehov kan vissa verksamhetsprocesser bli ”bättre” än 

andra.  

 

Figur 6 Införandet av BIM ur ett nyttoperspektiv
40 

För att fatta ett beslut om en BIM-nytta ska införas krävs först en stegvis process som 

består av ett antal huvudaktiviteter: 41 

Aktivitet 1: Identifiera en BIM-nytta  

Identifiering av en BIM-nytta innebär att en beskrivning av en eller flera BIM-nyttor 

genomförs. Mätbara mål definieras genom att ett ”är-läge” och ett ”framtids-läge” 

beskrivs. ”Är-läge” beskriver ett befintligt läge och ”framtidsläget” beskriver en 

hypotetisk framtid för BIM-nyttan.   

Aktivitet 2: Testa och utvärdera i pilot- och utvecklingsprojekt  

Ett eller flera pilot- och utvecklingsprojekt testas och beskrivs genom att en 

projektplan upprättas.  

Aktivitet 3: Implementera och realisera en BIM-nytta 

Efter utförande av en BIM-nytta som även blivit nytto- och kostnadsbedömd tar 

verksamheten beslut om denna ska implementeras. BIM-nyttan säkerställs därefter 

med en genomförandeplan.  

                                                      
39

 BIM Alliance. BIM I förvaltning och projekt. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx  
(2015-01-07)  
40

 BIM Alliance. BIM I förvaltning och projekt. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx  
(2015-01-07) 
41

BIM Alliance. BIM I förvaltning och projekt. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx  
(2015-01-07) 

 
 

http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx
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Aktivitet 4: Erfarenhetsåterföring  

Efter att BIM-nyttan tagits i bruk samlas data in i form av erfarenhetsåterföring. Detta 

ger ett underlag för förbättringar.  

 

 

Figur 7 Handlingsplan för en BIM-nytta.
42

   

5.6 En BIM-nytta: Systematisk brandskyddskontroll  
Systematiskt brandskyddsarbete ska finnas i samtliga byggnader och fastigheter där 

det bedrivs en verksamhet. Beroende på verksamheten skiljer det sig något åt men 

brandskyddet är något som ingår i enhetens förvaltning oavsett bransch. I detta 

avsnitt presenteras det varför kontrollen av handbrandsläckare är en BIM-nytta och 

vilket ansvar en enhet har att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete.  

5.6.1  Systematiskt brandskyddsarbete 

Den som bedriver en verksamhet eller äger en byggnad bär det yttersta ansvaret enligt 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor43. Detta innebär att det finns en skyldighet att 

vidta de åtgärder som krävs för att undvika olyckor inom brand. Den som bär ansvaret 

har också skyldigheten att utföra ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Detta 

innebär att arbeta i förebyggande syfte samt förbereda sig mot det oförutsedda i 

händelse av brand. För varje enhet ska det finnas en brandskyddsansvarig som har 

ansvar för brandskydd och dokumentation. Dokumentation är ett krav från lagen och 

brandskyddsmyndigheten. Dokumentationen ska uppdateras minst varje kvartal som 

är ett underlag för brandskyddsmyndigheten vid kontroller.  

Dokumentationen inkluderar kontroller av angivna nödutgångar, brandceller, 

branddörrar, brandlarm, skyddsutrustning, släckutrustning och brandritningar.44 

                                                      
42

 BIM Alliance. BIM I förvaltning och projekt. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx  
(2015-01-22) 
43

 Riksdagen, Svensk författningssamling 2003:778, 2014  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/?bet=2003:778#K2  
44

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansvar, skriftlig redogörelse och systematiskt brandskyddsarbete. 2009 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/ (2014-12-14) 

http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.ashx
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/?bet=2003:778#K2
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2003778-om-skydd-mot-ol_sfs-2003-778/?bet=2003:778#K2
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Ansvar-SBA--skriftlig-redogorelse/
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5.6.2    Handbrandsläckare  

Handbrandsläckare är en av de objekt som ingår i det systematiska 

brandskyddsarbetet. En handbrandsläckares innehåll varierar beroende på 

användningsområdet och ska alltid vara tillgänglig för användning vid oförutsedda 

händelser. Oavsett innehåll har fastighetsförvaltaren ett krav att utföra kontroller och 

utföra service på handbrandsläckarna. Vid en rutinkontroll ska: 

 handbrandsläckaren vara placerad synligt på avsedd plats 

 handbrandsläckaren inte vara blockerad 

 användningsinstruktion är vänd utåt och fullt läsbar 

 handbrandsläckaren inte vara uppenbart skadad 

 tryckindikator (där så är lämpligt) visar rätt tryck 

 handbrandsläckaren vara plomberad 

 vara servad senast ett år tillbaka 

En service har en större tidsomfattning än rutinkontrollerna. En service sker genom en 

auktoriserad serviceman som utför underhållet enligt tillverkarens anvisningar45. 

5.6.3    BIM-nytta: Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare 

Det beskrivs i tidigare avsnitt (5.5) hur en BIM-nytta definieras, detta kan appliceras på 

definitionen att en handbrandsläckare är en BIM-nytta. 

Aktivitet 1: Identifiera en BIM-nytta  

En handbrandsläckare ska alltid vara i god form för användning, därför utförs 

rutinkontroller för att undersöka handbrandssläckarens kondition. Rutinkontroller är 

en process som kan vara tidskrävande. Är samtliga handbrandsläckare i god kondition 

och godkända enligt kontroll ska detta läggas till handlingarna genom dokumentation. 

Är det några defekter på handbrandsläckarna måste detta åtgärdas snarast via en 

auktoriserad firma inom brandsäkerhet. Efter anmälan kan en åtgärd ta mellan 1-3 

arbetsdagar beroende på var i landet det är46. 

I fallstudien (Avsnitt 6) identifieras handbrandsläckare som en BIM-nytta för att det är 

en process som kan definieras genom ett ”är-läge” och ett ”framtids-läge”. Oavsett 

handbrandsläckarnas kondition hamnar kontrollerna av handbrandsläckare alltid i ett 

”är-läge” och i ett ”framtids-läge”. 

 

 

 

                                                      
45

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Underhåll och service av brandsläckare. 2014. 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandslackare/Underhall-och-service/          
(2014-12-14) 
46

 Therese, Kuntjänst Kidde AB Telefonintevju (2015-01-14) 

 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandslackare/Underhall-och-service/
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Aktivitet 2: Testa och utvärdera i pilot- och utvecklingsprojekt 
Fallstudien beskrivs i avsnitt 6 

 

Aktivitet 3: Implementera och realisera en BIM-nytta 

”Nu-läget” beskriver handbrandsläckarens kontroller och kostnader som den ser ut 

idag och en eventuell effektivisering av kontrollen beskriver ”framtids-läget”.  

Aktivitet 4: Erfarenhetsåterföring  

När rutinkontrollerna för handbrandsläckare är inarbetade i systemet, bör denna 

erfarenhet utnyttjas för att applicera på nya BIM-nyttor. Det är i detta fall resterande 

objekt inom det systematiska brandskyddsarbetet som exempelvis branddörrar. Det 

kan göras med hjälp av BIM-koder som konstrueras med hjälp av BSAB systemet.  

5.7 BSAB och BIM-koder  
BSAB möjliggör en bas för det gemensamma språket. Det är ett klassifikationssystem 

som är menat för att organisera information under en byggprocess, information som 

även kommer till nytta under förvaltningen. Systemet är redovisat i olika nivåer i form 

av kodtabeller. Kodtabellerna kan vara från infrastrukturella enheter 

(bostadsområden, universitet, motorvägar, vatten- och avloppsanläggningar) till 

byggvaror och resurser som används i produktionen.47 

Byggnadsverk innehåller information som ofta får överlämnas från aktör till aktör. 

Under senare år har planeringsnivån ökat drastiskt och därmed har även 

informationsmängden ökat. Det leder till behov av effektiva system som underlättar 

beslut. 48 

För att möjliggöra ett rationellt informationsutbyte behövs ordning och reda. Det 

behövs ett gemensamt språk och gemensamma regler. Ett gemensamt språk innebär 

gemensamma begrepp, klassifikationer och terminologier. BSAB underlättar just 

detta.49  

 

Exempel på kodtabeller från BSAB är följande: 50 

6  El och telesystem 

7  Transportsystem  

8 Styr- och övervakningssystem  

 

 

                                                      
47

 Révai, E. Byggstyrning Upplaga 3. Liber 2012  
48

 Svensk Byggtjänst BSAB 96 System och tillämpningar Svensk Byggtjänst 1998  
49

 Svensk Byggtjänst BSAB 96 System och tillämpningar Svensk Byggtjänst 1998 
50

Swedish Standards Insitute Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Del 5 
Redovisning av installationer Utgåva 2 SIS Förlag AB (2014-11-16)  
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Den kodtabellen som används i denna rapport är följande: 51 

5     VA-,VVS, Kyla  

50   Sammansatta VA-, VVS, kul-, och processmediesystem  

51  VA m.m i mark utanför hus  

52  Försörjningssytem för flytande eller gasformigt medium  

53  Avloppssystem och pneumatiska avfallstransportsyste  

54  Brandsläckningssystem  

55  Kylsystem  

56  Värmesystem  

57  Luftbehandlingssystem  

Underkategori 54 Brandsläckningssystem används i rapporten vid uppbyggnad av 

referensbeteckning (BIM-kod) för handbrandsläckare.  

 

En del principer måste följas för att beteckna ett referenssystem med dess tillhörande 

funktioner på ett strukturerat sätt. Informationen kring objektet i fråga presenteras i 

form av en objektsbeteckning (BIM-kod) längst ner i varje tabell. Objektsbeteckningen 

utgår ifrån 4st prefix som sätts före avsedd kod för systemet (objektet) i fråga:52 

+  anger objektets fysiska placering  

=  anger objektets funktion 

-  anger produkten (komponenten) tillhörande objektet 

# anger övriga aspekter tillhörande objektet  

Exempel på uppbyggnad för objektsbeteckning:  

    +AAAA Byggnad ST01 Tyréns byggnad i Stockholm – 01.  

BB Våningsplan 00 
Vilket plan på byggnaden (plan -2 till plan 6) B Istället för 0 under 
markplan.  

CCCC Rum/Lokal 0500 Anger rum på planet  

=DDDDddd Systemtyp 54 Koder från BSAB96. Här anges 54 - Brandsläckningssystem 

EEee Löpnummer   Löpnummer för typ av system i samma byggnad.  

-FFF Komponent HB HB (Handbrandsläckare). Beskriver egenskap 

G Funktion 1 Handbrandsläckarens funktion. 1(vatten) 2(skum) 3(Pulver) 4(kolsyra) 

HHH Löpnummer 001 Löpnummer för typ av funktion. 1-999 

 Objektsbeteckning   +ST01000500=54-HB1001 

 

 

 

                                                      
51

 Swedish Standards Insitute Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Del 5 
Redovisning av installationer Utgåva 2 SIS Förlag AB (2014-11-16) 
52

 Swedish Standards Insitute Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Del 5 
Redovisning av installationer Utgåva 2 SIS Förlag AB (2014-11-16) 

Figur 8 Uppbyggnad objektsbeteckning 
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Figur 8 visar ett exempel på hur en BIM-kods struktur kan se ut för en 

handbrandsläckare. Strukturen har skapats med hjälp av tabellstrukturen som 

presenteras i riktlinjen ”Informationshantering i förvaltning” som i sin tur har sitt 

urspring från projektet ”Nya Karolinska Sjukhuset” i Solna.53 

En BIM-kod namnger objekt i 3D-modellen. BIM-koden ska vara uppbyggd på ett 

standardiserat sätt som ger en struktur över verksamheten. På så sätt blir det enkelt 

att sammanföra information i olika databaser eller system. I det här fallet kan då 

samtliga handbrandsläckare identifieras och refereras till med hjälp av BIM-koder.54  

5.8 BIM-koden–Kommunikation mellan 3D-modellen och förvaltningsansvarig 
BIM-koder är tänkt att vara kopplingen mellan 3D modellen och den som har 

förvaltningsansvar. Det innebär att BIM-koder ska identifiera objekt som hjälper till att 

berätta ”vem” ”var” ”vad” och ”när”. Dessa objekt kan vara ett rum, yta eller en 

produkt.  

För att göra en felanmälan används en unik QR-kod för objektet där BIM-koden och 

QR-kodens GUID ( Global Unique Identification)  är sammankopplade55. En QR-kod är 

en tvådimensionell streckkod med kodad information. En GUID objektets unika 

identitet.56 Med hjälp av ett smartverktyg som en smarttelefon eller en surfplatta kan 

QR-koden läsas av57. Vid avläsning länkas den till en hemsida där kunden, beställaren 

eller förvaltaren kan via ett gränssnitt registrera en felanmälan.  

Gränssnittet är en del i pilotprojektet som är en Tyréns-lösning på hur en felanmälan 

kan gå till och har tagits fram tillsammans med SVS innovations. 58  

 

 

 

 

 

                                                      
53

 BIM Alliance, Riktlinje BIM I projekt 2014  
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Riktlinjer_BIM_i_Projekt.ashx  (2014-02-03)  
54

 Bjälnes, Per. BIM-strateg Tyréns AB Stockholm (2015/01/21) 
55

BIM Alliance.  Informationshantering i förvaltning. 2014 
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx 
(2014-12-17) 

56
BIM Alliance, Riktlinje BIM I projekt 2014 

 http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Riktlinjer_BIM_i_Projekt.ashx (2015-01-04) 
57

 WGR Data AB. Vad är QR-Koder 
http://qrshop.se/om-qr-koder.asp (2014/12/10) 

58
 Bjälnes, Per. BIM-strateg Tyréns AB Stockholm (2015/01/21) 

http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Riktlinjer_BIM_i_Projekt.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Riktlinjer_BIM_i_Projekt.ashx
http://qrshop.se/om-qr-koder.asp
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6 Genomförande av fallstudie  
Den här rubriken avser att förklara utförandet av fallstudien. Två utförande jämförs och 

kontrasteras. Fallstudien är utförd på Tyréns huvudkontor i Stockholm och har legat till grund 

för resultatet som presenteras senare i avsnittet.   

6.1 Utförande 1: Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare – 

Manuellt 
 

Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare skedde manuellt precis som 

det skall utföras av kontorsservice. Detta utfördes med hjälp av nödvändiga dokument 

från ansvariga samt handledning från kontorsservice på Tyréns AB. Linda Brozin är 

chef för kontorsservice på Tyréns huvudkontor som tillhandahöll all nödvändig 

dokument och handledning.   

Nödvändiga dokument för systematisk kontroll av handbrandsläckare är följande:  

 Checklista SBA för Tyréns byggnad i Stockholm (Bilaga 8-17).  

 Brandritning plan -2 (Bilaga 18)  

 Brandritning plan -1 (Bilaga 19) 

 Brandritning plan 0 (Bilaga 20) 

 Brandritning plan 1 (Bilaga 21) 

 Brandritning plan 2 (Bilaga 22) 

 Brandritning plan 3 (Bilaga 23) 

 Brandritning plan 4 (Bilaga 24) 

 Brandritning plan 5 (Bilaga 25) 

 Brandritning plan 6 (Bilaga 26) 

Genomgång av utförande   

a. Orientering i huset är betydelsefullt för att smidigt kunna efterlikna 

kontorsservice kontroll av handbrandsläckare. Detta görs därför en dag innan 

huvudkontrollen. 

 

b. Kontrollen börjar från receptionen. Receptionen är belägen på plan 1. Här 

sitter kontorschef Linda Brozin och här startas oftast kontrollen av 

kontorsservice. Dokumenten är organiserade från garageplan och uppåt och 

kontrollen utfördes därefter. Det vill säga: de första handbrandsläckare som 

kontrollerades var på plan -2. Tid tas vid start från receptionen.  

 

c. Brandsläckare kontrolleras enligt ”Checklista SBA” (bilaga 8-17). Checklistan 

innehåller punkter som behöver kontrolleras för att en brandsläckare ska anses 

godkänd. Brandritningar studeras för position samt antalet brandsläckare på 

berört plan.  
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d. Efter utförande återkopplas kontorsservice för kommentarer kring kontrollen.  

 

Från början till slutet av kontrollen tas tid för utförandet. Eventuella fel i utförandet 

noteras.  

6.2 Utförande 2: Systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare – QR 

koder  

 
I Utförande 2 är syftet att göra en systematisk brandskyddskontroll av 

handbrandsläckare som i Utförande 1. Det som skiljer sig denna gång är att QR-koder 

med tillhörande BIM-koder har placerats ut bredvid varje handbrandsläckare. 

Per Bjälnes och Jonas Överby på Tyréns AB har, utöver handledning, tillhandahållit det 

nödvändiga för Utförande 2:  

 Dokument 1 med 42 upplistade handbrandsläckare i huset och tillhörande 

benämningar och placeringar (Bilaga 1) 

 Smartverktyg som surfplatta eller smart telefon.   

 Inloggning till SVS Maint 3D. Denna ger tillgång till 3D modellen på Tyréns 

huvudkontor via surfplatta och dator 

Beteckning av referenssystem:   

Innan Utförande 2 skapades unika referensbeteckningar 

(BIM-koder) för varje handbrandsläckare. Dessa 

skapades med hjälp av rekommendationer från 

byggsektorn59 (avsnitt 5.7 och Bilaga 2) samt 

handledning från Tyréns AB. I ett nytt dokument(Bilaga 

1) förklarar BIM-koderna handbrandsläckarnas 

position(byggnad, våningsplan samt rum/lokal), 

systemtyp, löpnummer för systemtyp, komponent, 

funktion och löpnummer för aktuell funktion. 

 

BIM-koderna parades ihop med de unika QR-koderna för varje handbrandsläckare och 

tilldelades enligt Bilaga 3-7. Dessa skrivs ut och placeras ut för varje 

handbrandsläckare (figur 9). 

 

 

 

                                                      
59

 Swedish Standards Insitute Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Del 5 
Redovisning av installationer Utgåva 2 SIS Förlag AB (2014-11-16) 

Figur 9 Exempel på hur en benämning 

på brandsläckare med en tillhörande 

QR- kod ser ut. 
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Genomgång av utförande   

Det är av betydelse att Utförande 2 utförs på så likt sätt som möjligt som Utförande 1. 

Detta är nödvändigt för att senare jämförelse ska bli korrekt.  

 

a. Orientering i huset har redan utförts. Handbrandsläckarnas placering är sedan 

tidigare kända och kontrollen av handbrandsläckarna kan därför utföras enligt 

kontorsservice standard.   

 

b. Kontrollen börjar från receptionen som är belägen på plan 1.  

 

c. Brandsläckarna kontrolleras i enlighet med ”checklista SBA” (se bilaga 8-17). 

Checklistan innehåller punkter som behöver kontrolleras för att en 

brandsläckare ska anses godkänd. Ett antagande är att kontrollen godkänns via 

gränssnittet.  

 

d. 3D modellen och handbrandsläckarnas positioner är baserade på 

brandritningar. Istället för kontroll av brandritningar kommer brandsläckares 

position att kontrolleras genom att studera 3D modellen via gränssnittet.  

 

e. Återkoppling sker till kontorrservice.  

Från början till slutet av kontrollen tas tid för utförandet. Eventuella fel i utförandet 

noteras.  

I nästa avsnitt förklaras hur ”Utförande 2” i ett hypotetiskt ”framtidsläge” har utförts 

som en del i fallstudien.  
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Figur 10 Defekt 

handbrandsläckare 

Figur 11 QR-kod 

6.3  Felanmälan och kontroll i ett ”framtidsläge”  
 

Vid en upptäckt av en defekt handbrandsläckare som i figur 10 där 

en plombering saknas. Felanmälan görs genom att scanna en QR-

kod (figur 11) som är kopplat till ett gränssnitt (figur 12). I detta 

gränssnitt finns 4 olika val: 

Fault: Denna funktion tar emot felanmälningarna. 

Fix: Under denna funktion behandlar arbetsorderna. Även 

checklistan för brandskyddskontrollen finns här.  

Info: Här finns all nödvändig information om handbrandsläckarna.  

3D: 3D modellen är baserad på brandritningar. 

 

Vid val av Fault beskrivs defekten som sedan sammanställs och 

godkänns. En felanmälan hamnar då som en arbetsorder under 

funktionen Fix. Där befinner sig en lista av liggande arbetsorder 

som behöver åtgärdas. Vid åtgärd tas arbetsordern upp och 

godkänns efter genomförandet av åtgärden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 – Felanmälan via  

gränssnittet. Se även bilaga 30 
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6.4  Fallstudieresultat 
Resultat för tid och kostnader för varje steg i utförandet presenteras i Bilaga 28-29.  

 

6.4.1   Resultat för Utförande 1  

Resultatet redovisar tid för en kontroll av samtliga handbrandsläckare på Tyréns 

huvudkontor. 60 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2  Resultat för Utförande 2 med avseende på tid 

Resultatet redovisar tid för en kontroll av samtliga handbrandsläckare på Tyréns 

huvudkontor, utförd med hjälp av smartverktyg samt QR-koder. 61 
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 Brozin, Linda. Chef, Kontorsservice Tyréns AB Stockholm (2014-01-10) 

61
 Brozin, Linda. Chef, Kontorsservice Tyréns AB Stockholm (2014-01-10) 

Utskrivning av 

handlingar – SBA 

kontrollplan + 

Ritningar 

Systematisk 

kontroll av 

handbrandsläckare 

- Manuellt 

Protokollet 

sammanställs 

manuellt efter 

kontrollen 

Utförande av 

åtgärd 

Återkoppling till 

kund/fastighetsäg

aren 

15 min 45 min 45 min 

plus 1-3 Arbetsdagar 

Godkänns av 

Kontorsservice 

och eventuella 

brister felanmälas 

60 min 

Ta fram 

smarttelefon/ 

surfverktyg 

Systematisk 

kontroll av 

handbrandsläckare 

- Digitalt 

Protokollet 

sammanställs 

under kontrollen 

Utförande av 

åtgärd 

 

Återkoppling till 

kund/fastighetsäg

aren 

  0 - 2 min 30 min 0 min 

 plus 1-3 Arbetsdagar 

Godkänns av 

kontorsservice och 

eventuella brister 

felanmäls  

 

60 min 

Totalt: 2.75 timmar 

Totalt: 1,5 timmar 

Figur 13 Resultat för Utförande 1 

Figur 14 Resultat för Utförande 2 
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Figur 16 Jämförda kostnader mellan Kontroll 1–

nuläge och Kontroll 2- framtidsläge 
Figur 15 Jämförd tid mellan Kontroll 1 – nuläget och 

Kontroll 2- Framtidsläget 

7. Analys  
I följande avsnitt kontrasteras fallstudiens resultat med avseende på tid och kostnader. Alla 

diagram är baserade på Bilaga 28-29 där resultat med tillhörande tid och omkostnader 

fallstudien är presenterat ingående. 

7.1  Komparativ analys av en systematisk kontroll av handbrandsläckare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En systematisk kontroll av brandsläckare ska utföras varje kvartal. Figur 15 och figur 16 

jämför endast en kontroll av handbrandsläckare utförda i ett nuläge samt ett 

framtidsläge. Tillkommande administrativ tid och omkostnader är inte inräknade. 

Kontroll 1 syftar på en kontroll av handbrandsläckare som den utförs i ett nuläge.  

Kontroll 2 syftar på en kontroll av handbrandsläckare som den är tänkt att utföras i ett 

framtidsläge. 

I fallstudien har det gjorts ett antagande för den systematiska brandskyddskontrollen 

av handbrandsläckare: Gränssnittet är inte fullt utvecklat än.  I ett framtidsläge är det 

tänkt att checklistan som är nödvändig för Kontroll 1(nuläget) kan kontrolleras med 

hjälp av gränssnittet. På så sätt behöver fastighetsskötare inte spendera tid på att 

bocka av checklista manuellt.  

Utförandet av kontrollen av handbrandsläckare är effektivare i Kontroll 2 än i Kontroll 

1 (figur 15). Kontroll 2 är 15 min snabbare som motsvarar ca 33 % av kontrollen i 

nuläget (Kontroll 1)  

Kostnader följer tidsbesparingen som minskas med ca 33 % för Kontroll 2(figur 16). 
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Kostnader och tid för att utföra kontrollen av handbrandsläckare är lägre i Kontroll 2 

än för Kontroll 1. Detta beror främst på att tiden att utföra Kontroll 2 har reducerats 

genom avsaknaden av checklista och brandritningar. Istället är det möjligt att få upp 

en 3D – modell via gränssnittet som visar var handbrandsläckarna ska vara placerade 

enligt brandritningarna. 

7.2 Analys: Utförande 1   
 

Utförande 1 syftar på en systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare som 

den utförs i ett nuläge av fastighetsskötare. Till skillnad från avsnitt 7.1 presenterar 

följande avsnitt utförandet inkluderat med administrationstider och andra 

omkostnader kopplade till kontrollen redovisas.   

1. Administrationstid för fastighetsskötare innebär. 

Tid för utskrift av dokument av checklista och brandritningar. Även sammanställning 

av protokoll efter kontrollen av handbrandsläckarna räknas in. Sammanställningen 

innebär att checklistan dokumenteras digitalt samt att eventuella brister fel anmäls till 

kontorsservice.  

2. Godkännande från kontorsservice. 

Kontorsservice är en avdelning som har hand om förvaltningen i huset och ser till att 

kontrollen har utförts. Ärenden felanmäls och eventuella brister återkopplas till 

fastighetsskötare och fastighetsförvaltare.  

3. Genomförande innebär:  

Endast genomförandet av den systematiska kontrollen av handbrandsläckare.  

 

 

 

Figur 17 Tidsåtgång per år för Utförande 1 - 

systematisk kontroll av handbrandsläckare  

Figur 18 Kostnader per år för Utförande 1 - 

systematisk kontroll av handbrandsläckare  
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Figur 20 Kostnader för Utförande 2  

När tid och kostnader för administration kring kontrollen inkluderas i beräkningarna 

visar figur 17 och figur 18 att själva kontrollen av handbrandsläckare tar 180 min/år, 

27 % av hela utförandet med en motsvarande kostnad på 1800 kronor/år. Det påvisar 

att själva genomförandet av kontrollen inte upptar den största delen av den 

systematiska kontrollen.   

 

7.3 Analys: Utförande 2  
Utförande 2 syftar på en systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare som 

den är tänkt att utföras i ett framtidsläge. I Utförande 2 beaktas administrationstider 

och administrationskostnader.  

Det skall understrykas att ett antagande har gjorts att systemet som behandlar 

”framtidsläget” redan är applicerat och fungerar. Utförande 2 visar resultat vid endast 

utförande av kontroll. Kostnader för databaser, smarttelefon/surfplatta, utplacering av 

QR-koder och förarbetet i det här pilotprojektet ingår alltså inte i omkostnaderna för 

Utförande 2.  

Utplacering av QR-koder:  

Det har gjorts ett antagande att QR-koder har tagits fram sedan tidigare av Tyréns AB. 

Utplacering av QR-koder på handbrandsläckare i huset tar 30 min men räknas inte in i 

resultatet för Utförande 2.  

 

 

 

 

 

Figur 19 Tidsåtgång för Utförande 2  
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Administrationstid för fastighetsskötare:  

Figur 19 visar att fastighetsskötarens administrationstid inte medräknats. I Utförande 

2 behövs inte någon checklista eller några brandritningar. Checklistan kan gås igenom 

och skickas direkt från gränssnittet. Även en 3D-modell finns tillgänglig via gränssnittet 

som presenterar var handbrandsläckare ska vara placerad enligt brandritning. 

Kontorsservice:  

Kontorsservice granskar att kontrollen har utförts på ett korrekt sätt. Felanmälningar 

rapporteras och eventuella brister återkopplas till fastighetsförvaltare. Denna del 

beräknas att ta 240 min och 67 % av utförandet(figur 19).  

Genomförande av kontrollen av handbrandsläckare för Utförande 2 är beräknad att 

vara 30 min/kvartal (figur 15). Detta resulterar i 120 min, 33 % av utförandetiden(figur 

19) per år med en kostnad på 1200 kronor(figur 20).  

Enligt figur 19 tar kontorsservices roll i hela kontrollen fortfarande störst del av tiden. 

Denna motsvarar 67 % av tid och kostnader. Kontrollen av handbrandsläckaren tar 

endast upp 33 % av den totala tiden och kostnaderna för hela året. 

7.4 Komparativ analys med avseende på tid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 En jämförelse i tid mellan Utförande 1 och Utförande 2 

  Tid (min) 
Utförande 1 - Utförande 2:  660-360= 300 
Kvot:  300/660= 0,4545 

Procentsats:  45,45% 

 

Sammanlagt sparas ca 45 % tid i Utförande 2 i jämförelse med Utförande 1.   

Det som skiljer Utförande 1 avsevärt från 2 är den tid det tar för fastighetsskötaren att 

utföra dokumentation före och efter kontrollen. Hela 240 min kan sparas på att 

underlätta det administrativa för fastighetsskötaren.  

Figur 21 Utförande 1 visar tid för nuläget för ”systematisk brandskyddskontroll av brandsläckare”. Utförande 2 

visar framtidsläget.  
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Figur 22 Kostnader för Utförande 1 och Utförande 2  

7.5 Komparativ analys med avseende på kostnader 

 
 

Utförande 2 visar att vinst uppgår till ca 3000 kronor/år i jämförelse med Utförande 1.  

 

Tabell 2 En jämförelse i kostnad mellan Utförande 1 och Utförande 2 

   Kostnad (kronor) 
Utförande 1 - Utförande 2:  6600-3600 = 3000 
Kvot:  3000/6600= 0,4545 
Procentsats:  45,45% 

 

Sammanlagt resulterar Utförande 2 ca 45 % i vinst i jämförelse med Utförande 1.  
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8. Diskussion  

 
Rapportens resultat visar att en implementering av en BIM-nytta kan leda till stora 

resursbesparingar. Däremot ställs frågor kring huruvida informationsflödet ska se ut i 

verkligheten: Vem ska äga 3D-modellen och informationen? Var lagras informationen? 

Vem uppdaterar informationen/3D-modellen och vad är nyttan med att ha en 3D- 

modell i förvaltning? 

Dessa frågor har idag inga direkta lösningar. Diskussionen kring hur det kan gå till är 

fortfarande på ritbordet. Några tankar som kringgår dessa frågor är: 

Vem ska äga 3D-modellen och informationen? Vid nybyggnation beställs 3D-modellen 

och informationen som en tjänst av uppdragstagaren.  Dagen då fastigheten 

överlämnas tar fastighetförvaltare över 3D-modellen med tillhörande information. Om 

en 3D-modell upprättas på en befintlig byggnad bör detta göras i beställning av 

fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren som ser en investering i att effektivisera 

förvaltningsarbetet.  

Var lagras informationen?  Det optimala vore om informationen och 3D-modellen 

lagras via moln-tjänster som bearbetar olika typer av information. Exempelvis kan 

”Vad” – ”Hur” och ”När” databaser samarbeta.  

- ”Hur” – databas presenterar hur en process skall ske. Exempelvis en 

brandskyddskontroll av handbrandsläckare. 

- ”Vad” – databas presenterar exempelvis vilken typ av handbrandsläckare det är.  

- ”När”- databas behandlar tid då brandskyddskontrollen av handbrandsläckarna 

skall ske.  

Detta medför att informationen och 3D-modellen lätt kan samarbeta med hjälp av 

internet.  

Vem uppdaterar informationen och 3D-modellen? - Informationsförvaltare justerar 

informationen i framtiden. Dock är detta ett tidigt skede som kräver att vid 

nybyggnation kan informationen vara hos uppdragstagaren. Uppdragstagaren har 

ansvar att informationen och 3D-modellen är korrekt vid överlämnande till 

fastighetsförvaltaren. Efter det har fastighetsförvaltaren ansvar att uppdatera 

informationen och 3D-modellen.  

Nyttan med att ha en 3D modell - I förvaltning är användningen av en 3D modell idag 

nästintill obefintlig. Med hjälp av en 3D modell som kopplas till utförande av ärenden 

kan tid och pengar besparas. Exempelvis kan fastighetsskötaren orientera sig i de 

resterande lokalerna från sitt kontor. På så sätt kan information fås ut ur 3D modellen 

som annars kräver fysisk närvaro.  

Precis som byggprocessens utveckling med hjälp av BIM kommer framtidens 

förvaltning ha sin naturliga övergång till en BIM- baserad informationshantering.   
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9. Slutsatser  
 

Den systematiska brandskyddskontrollen av handbrandsläckare kan inom en snar 

framtid implementeras som en BIM-nytta på Tyréns-huset. Många funderingar kretsar 

däremot kring informationshantering och informationsflöde.  

Trots brister i informationshanteringen visar fallstudien att en möjlig implementering 

av en BIM-nytta ger stora resursbesparingar. Oftast är dessa besparingar minskade 

administrationstider för förvaltningsskötare. Vid en förbättring av informationsflöde 

och informationshantering kan en BIM-nytta implementeras. Denna kan i sin tur vara 

ett föredöme för implementering av framtida BIM-nyttor. Flera BIM- nyttors resultat 

kan skapa betydligt stora vinster i förvaltningen.  

För att kunna implementera framtida BIM-nyttor är BIM-koder till stor hjälp. Med 

hjälp av BIM-koder presenterar en BIM-modell strukturerad information kring ett valt 

objekt. Med detta kan korsreferenser göras och strukturerad information kan sökas. 
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10. Rekommendationer 
Dessa rekommendationer ges med hänsyn till projektet BIM i staten och 

förutsättningarna Tyréns AB har idag. 

10.1 Rekommendationer för Tyréns AB 
Tyréns AB utvärderar i dagsläget om fler BIM-nyttor ska implementeras i byggnaden. 

Det är ett ytterst intressant och genomförbart projekt som Tyréns AB bedriver.   

Idag är det inte fullt möjligt att utföra en brandskyddskontroll som det är tänkt att 

utföras i ett framtidsläge. Informationshantering och informationens flöde behöver 

utvecklas innan detta förverkligas.   

Ett förverkligande kan utföras genom att vidareutveckla gränssnittet och 

informationshanteringen vid en felanmälan.    

10.2 Förbättringar för Systematisk brandskyddskontroll: framtidsläge  
I dagsläget är det inte möjligt att skicka en ifylld checklista via 

gränssnittet till kontorsservice. För studien har det gjorts ett 

antagande att fastighetsskötaren ska kunna kontrollera 

checklistan för den systematiska brandskyddskontrollen digitalt.  

I ett framtidsläge ska fastighetsskötaren, med en åtgärd, kunna 

bocka av alla punkter vid en komplett utförd kontroll av en 

brandsläckare. Åtgärden ska finnas under ”Fix”. Om så är fallet 

att alla punkter inte kan bockas av, går fastighetsskötaren istället 

in på ”Fault” (figur 23) och felanmäler det som inte stämmer.  

Under ”Fault” ska alternativ för felanmälningar finnas i enlighet 

med checklista (Bilaga 8-17). Exempel på detta är:  

1. Släckaren är blockerad och inte tillgänglig.  

2. Släckaren finns inte på plats enligt ritning.  

3. Skylt är inte väl synlig eller tydlig.  

4. Släckaren behöver servas på grund av utgånget datum.  

5. Släckaren saknar plombering.   

6. Manometer visar inte på grönt (gäller endast pulversläckare) 

7. Släckaren innehåller inte pulver/skum/vatten/kolsyra.  

 

 

 

 

Figur 23 Gränssnitt 

som uppkommer vid 

inskanning av QR-

kod 
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På så sätt kompletterar checklistorna varandra. Vid ett godkännande kan 

fastighetsskötaren med en åtgärd godkänna handbrandsläckaren. Vid en eventuell 

felanmälan kan fastighetsskötaren skicka en anmälan via gränssnittet som dyker upp 

som en arbetsorder i det rådande fastighetsförvaltningssystemet.   

En vidareutveckling på systematisk brandskyddskontroll av handbrandsläckare är att 

även tillägga kontroller för branddörrar. På så sätt blir det en komplett 

brandskyddskontroll enligt SBA(Systematiskt Brandskyddsarbete) och även en fullt 

utvecklad BIM-nytta.  

10.3  Vidare studier  
Framtida studenter bör fortsätta studera implementering av BIM i förvaltning. 

Förslagsvis kan BIM-nyttor vars ärenden sker med högre frekvens studeras. 

Rekommenderat är att ett flertal BIM-nyttor studeras vars summerade förbättringar 

kontrasteras mot investeringarna som gjorts i projektet.  
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