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Abstract 
From an overview study published in 2014 it is concluded that although new information technology 

and standards are a strong driving force towards a more efficient and profitable facility management 

it is just as important to identify what types of information, in which manner, and to what extents 

the information is supposed to be shared to different business processes and disciplinary actors [1]. 

In the attempt to achieve a more automated facility management and integrated-life cycle approach 

of buildings the handover of building information is a major bottleneck [2].  

Delimited to building services for HVAC, plumbing and electricity this study aims to investigate which 

needs related to installation information there are in facility management of buildings and that are 

possible and should be included in the handover from projects to facility management. Furthermore 

the study aims at in depth (through a case study) describe current ways of performing installation 

information handovers. New ways of working for the case study organisation according to higher 

levels of BIM maturity [3, 4] is described and analysed. 

From the results of a series of interviews (informants: [5, 6, 7, 8, 9, 10]) it is concluded that the two 

most valued sets of information related to building services are: 

 Warranty information: warranty start date, warranty period and warranty terms (description 

of what types of service and maintenance that are included in the acquisition of the asset). 

All three properties need to be nationally standardized. 

 Air quality in spaces: Space objects where occupants spend time should include information 

about the air types, its quantities and how the airflows are controlled over time in that space. 

Furthermore informants ask for a description of the designed function of the space and some 

ask for the number of persons the space is designed for. A national standardization of an 

information model describing the mentioned variables is necessary in the future. 

To be able to describe installed products regarding what (manufacturer, model and/or type) and 

where (location in the building) was almost as prioritized. Thereafter was the issue of the expected 

useful life of the products of concern for products with maintenance actions that would involve 

substantial costs.   
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The organization in the case study needs to move on to completely digital ways of working for 

enabling BIM. Additionally they need to state requirements on the structure and content of the 

objects in both the proprietary formats as well as on the open formats (IFC [11]) of the CAD models 

that are handed over to them from the projects. There is a possibility (but not utilized) for the 

organisation today to map IFC files to their facility management software system [12]. In the future 

they should utilize BIM model servers with cloud services [13] that are integrated with their facility 

management software system.    
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Sammanfattning 
Från en översiktsstudie publicerad 2014 dras slutsatsen att trots att ny informationsteknologi och 

standarder är en stark drivkraft mot en mer effektiv och lönsam fastighetsförvaltning är det lika 

viktigt att noggrant identifiera typen av information och på vilket sätt den informationen förmedlas 

samt i vilken omfattning informationen ska förmedlas till olika affärsprocesser och yrkesdiscipliner 

[1]. I försöket att nå en mer automatiserad fastighetsförvaltning och en integrerad livscykel-process 

för byggnader är överlämningen av byggnadsinformation från projekt till förvaltning en betydande 

flaskhals [2]. 

Avgränsat till installationer för VVS och El syftar denna studie till att undersöka vilka behov relaterat 

till installationsinformation som finns i fastighetsförvaltning av byggnader och som dessutom kan och 

bör ingå i överföringen av information från projekt till förvaltning. Därtill syftar studien till att på 

djupet (genom en fallstudie) beskriva dagens metoder för överlämning av installationsinformation 

från projekt till förvaltning. Nya arbetssätt för den befintliga organisationen i enlighet med teori för 

högre BIM-mognad [3, 4] presenteras och analyseras. 

Från resultatet av en serie intervjuer (informanter: [5, 6, 7, 8, 9, 10]) dras slutsatsen att de två högst 

värderade informationsmängderna relaterat till installationer är: 

 Garanti-information: garanti-startdatum, garanti-period och garanti-villkor (avtal som 

beskriver den service och underhåll som ingår under garanti-perioden). Samtliga tre 

egenskaper behöver nationellt standardiseras. 

 Luftkvalité i utrymmen: Rumsobjekt där brukare vistas bör innehålla information om 

utrymmets luftflödestyper och kvantiteter samt hur luftflödena styrs över dygnet. Utöver 

detta efterfrågas en beskrivning av den projekterade verksamheten samt i vissa fall antalet 

personer utrymmet är projekterat för. En nationell standardisering av en informationsmodell 

för de nämnda variablerna är nödvändig i framtiden.  

Att kunna beskriva installerade produkter i form av vad (fabrikat, modellnamn och/eller typ) och var 

(läge i byggnaden) var nästan lika hög prioriterat. Därefter följde frågan om förväntad teknisk 

livslängd för de installationer som innebär framtida betydande underhållskostnader vid byte av 

produkt eller komponent.  
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För att organisationen i den studerade fallstudien ska höja sin BIM-mognadsnivå bör de övergå till 

helt digitala arbetssätt och börja ställa krav på strukturen och innehållet av objekten i de CAD-

modeller (både IFC [11] och patentskyddade) som överlämnas från projekt till förvaltning. Idag finns 

(den outnyttjade) möjligheten för organisationen att synkronisera en IFC-fil mot fastighetssystemet 

[12]. I framtiden bör BIM-modellservrar med molntjänster [13] integreras mot fastighetssystemet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Information från byggprojekt kan överföras effektivare (i förhållande till nuvarande konventionella 

metoder) till fastighetsförvaltning genom att Building Information Modeling (BIM) implementeras i 

byggprocessens olika led. Nyttan av att lyckas med denna informationsöverlämning är bland annat 

reducerade kostnader, förbättrad prestanda av byggnaden och integrerade system [14]. 

Reducerade kostnader uppnås genom att byggnadens information är precis och komplett och redo 

för användning direkt vid överlämning. Data behöver heller inte i samma utsträckning inhämtas 

manuellt som i traditionella icke-BIM-orienterade överlämningar [14]. 

Förbättrad prestanda åstadkommes genom att den precisa och kompletta informationen möjliggör 

snabbare analyser och åtgärder av fel samt färre tekniska driftstopp på grund av fel på utrustningen. 

Detta innebär nöjdare kunder samt mer produktiva brukare i byggnaden [14]. 

Integrerade system innebär att CMMS (Computerized maintenance management system), CAFM 

(Computer-aided facility management) och BAS (Building automation system) integreras med BIM-

programvaror. Nyttan av detta är bland annat att viktig data kring utrymmen, installationstyper, 

system och så vidare kan fångas upp under processens gång, vilket innebär att den inte behöver 

återinföras manuellt i systemet – gång på gång [14]. 

1.2 Problematisering 
Under byggprocessens gång – ”från idé till förvaltning” - ökar behovet av data kring objektens 

egenskaper medan behovet av grafisk data för samma objekt minskar [14]. I en genomförd 

översiktsstudie dras slutsatsen att trots att ny informationsteknologi och standarder är en stark 

drivkraft mot en mer effektiv och lönsam fastighetsförvaltning är det lika viktigt att noggrant 

identifiera typen av information, på vilket sätt informationen förmedlas och till vilken omfattning 

informationen ska förmedlas till olika affärsprocesser och yrkesdiscipliner [1]. 

I försöket att nå en mer automatiserad fastighetsförvaltning och en integrerad livscykel-process för 

byggnader är en precis och mer automatiserad överlämning av byggnads-information (I:et i BIM) en 

betydande flaskhals [2].  

1.3 Syfte 
Detta examensarbetes syfte är att undersöka vilka behov kring installations-information som finns i 

fastighetsförvaltning av byggnader. Behoven ämnar ge stöd till svaret på vilken typ av information, på 

vilket sätt den ska förmedlas och i vilken omfattning och detaljeringsgrad informationen ska 

förmedlas. 

För att på djupet skapa förståelse för hur en förvaltningsenhet ska förändras för att arbeta mer BIM-

orienterat i mottagandet av information från projekten genomfördes en fallstudie. I denna fallstudie 

genomfördes en analys där en genomförd överlämning jämförs mot litteratur i ämnet samt de 

explicita behov som tidigare framkommit i detta examensarbetes arbetsgång. 
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1.4 Forskningsfrågor 

Begreppet BIM-mognadsdiagram 
Begreppet BIM-mognadsdiagram finns med i forskningsfråga 2 och förklaras utförligt under rubrik 

3.1. BIM-mognadsdiagrammet beskriver implementeringen av BIM i bygg- och fastighetsbranschen 

genom fyra olika mognadsnivåer – hur arbetet går från att hantera papperspärmar till att hantera 

integrerad gemensam data, exempelvis [3]. 

Forskningsfrågor 
1. Vilka behov av installations-relaterad information, som kan överlämnas från projektfasen, 

finns i förvaltning av byggnader? 

a. Hur är dessa inbördes prioriterade? 

b. Vilken detaljeringsgrad bör denna information ha? 

c. Vilka nya objekts-egenskaper kan behöva standardiseras? 

i. Vilka typer av objekt ämnar respektive nytt egenskapsnamn att beskriva?  

2. Hur ska en beställare- och förvaltningsorganisation arbeta annorlunda för att nå 

mognadsnivå 1 respektive mognadsnivå 2 och mognadsnivå 3 i BIM-mognadsdiagrammet [3, 

4]? 

1.5 Avgränsningar 
De installationer som examensarbetet syftar att undersöka överlämningen av avgränsas till värme, 

kyla, ventilation, sanitet och el. Dessutom bortser studien från installationer som är utanför en 

byggnad (trots att dessa kan tillhöra den). 

Installationer projekterade av yrkesdisciplinen ”Styr”, tele-installationer och larmsystem ingår endast 

i det avseendet att en delmängd av dessa förväntas ingå i den CAD-modell där deras fysiska 

komponenter är representerade samt de fall då styr-data förekommer som meta-data till andra typer 

av objekt. Därutöver bortses även från de installationer och programvaror som används för att styra, 

reglera och optimera byggnadens dagliga drift. Driftkort är även de avgränsade från denna studie. 

1.6 Förväntat bidrag 
Fallstudien av överlämningen av installations-information förväntas ge ett bidrag i form av ökad 

förståelse för dagens processer i överlämning av installations-information samt hur dessa processer 

kan förändras i relation till BIM-mognadsdiagrammet (figur 2). De fastställda behoven i studien 

förväntas fungera som kvalitativa svar samt underlag till vidare forskning på frågan; vilken typ av 

information, på vilket sätt ska den förmedlas och till vilken omfattning ska den förmedlas till olika 

affärsprocesser och yrkesdiscipliner [1]? 

1.7 Examensarbetets struktur 
Efter detta introducerande kapitel beskrivs examensarbetets metod i ett kapitel. Detta åtföljs av en 

litteraturstudie. Därefter presenteras det empiriska materialet som efterföljs av ett analys-kapitel. 

Arbetet avslutas med en diskussion- och slutsatsdel som tydligt besvarar forskningsfrågorna och 

presenterar arbetets slutsatser. Slutligen ges förslag på framtida arbeten. 

Referenser och bilagor är placerade efter alla de beskrivna kapitlen. 
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2. Metod 

 

Figur 1. Processkarta av examensarbetets metod. Terminologin är hämtad från [15]. 

 Den abduktiva ansatsen innebär att studien varken initialt eller under den tid den pågick var 

låst till en viss teori. Empirin tilläts att påverka valet av teori, samtidigt som empirin kunde 

skapa förståelse för teorin [15]. 

 Fallstudie 1 utfördes på Järfälla kommun i Stockholms län. Fallstudie 2 utfördes på 

Akademiska hus, ett stort svenskt statligt fastighetsbolag. 

 De semistrukturerade intervjuerna genomfördes enligt en i förväg bestämd agenda men med 

spontana följdfrågor vid behov. De strukturerade intervjuerna genomfördes utan möjlighet 

till följdfrågor då dessa var enkäter som fylldes i av informanterna på distans.  

 Överlämningen av installations-information (fallstudie 1.2, Järfälla Kommun) består av till 

studenten överlämnade dokument. Dessa dokument utgjorde hela den överlämnade 

dokumentationen vid överlämningen från projekt till förvaltning för den aktuella 

entreprenaden, bortsett från CAD-filerna eftersom dessa idag inte används i drift- och 

underhållsarbetet. För att förstå vilka specifika krav som förelåg denna överlämning 

genomfördes en intervju inom den aktuella organisationen. För att på djupet jämföra 

resultaten från intervjuerna 1.1, 2.1 och 2.2 (”Indata” i Figur 1) med fallstudie 1.2 

(överlämningen) valdes en delmängd ut från den överlämnade dokumentationen. Denna 

delmängd valdes ut enligt hur lämplig den var som fallstudie med tanke på resultatet från 

intervjuerna 1.1, 2.1 och 2.2. 

 Den avslutande komparativa studien fastställde vilken mognadsnivå denna överlämning 

(fallstudie 1.2) hade enligt BIM-mognadsgraden. Vald referens av hur denna 

mognadsgradient ska definieras är i detta examensarbete valt till [3] som är upprättad från 
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[4]. De behov av information som litteraturen uttrycker samt de behov av information som 

framkom i intervjuerna komparerades i en matris mot den faktiska överlämnade 

dokumentationen.  

 I fallstudie 1, Järfälla Kommun, har följande yrkesdiscipliner intervjuats: två stycken 

förvaltare, en driftledare och en Installationssamordnare / CAD-ansvarig. 

 I fallstudie 2, Akademiska hus, har följande yrkesdiscipliner intervjuats: en drifttekniker, en 

förvaltare enligt semistrukturerad metod och två stycken förvaltare genom strukturerad 

metod (enkät). 

 BIM-programvaror användes för att testa olika typer av sätt att överföra information mellan 

projekt och förvaltning.  De använda programvarorna var Solibri Model Viewer, Solibri Model 

Checker samt MagiCAD för AutoCAD. Tjänsten BIMeye [16] studerades genom ett deltagande 

i ett seminarium – något eget utfört experiment av författaren gjordes inte i BIMeye. 

2.1 Intervjumanus 
I bilaga 7 framgår den sista versionen av det manus som användes för att intervjua 

förvaltningspersonalen. Bilaga 7 är specifikt anpassad för intervju av en person med yrkestiteln 

förvaltare.  

2.2 Järfälla Kommun 
På Järfälla Kommuns bygg- och miljöförvaltning pågår nu en digitalisering och standardisering av 

verksamheten. Ett led i detta var att delta i detta examensarbete genom att tillhandahålla 

dokumentation i form av genomförda överlämningar av installationsinformation från projekt till 

förvaltning samt att personal i den egna organisationen ställde upp på intervjuer. Syftet var att ge 

underlag för besvarande av forskningsfrågorna. Järfälla Kommun förvaltar ett flertal typer av 

fastigheter; bland annat skolor, förskolor, fritidsanläggningar, simhallar, sporthallar, ishallar, 

skidbacke med flera [10]. 

2.3 Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och innehar ett fastighetsvärde av 62,5 

miljarder kronor [17]. Akademiska hus tillhandahöll tid för intervjuer, endast på Järfälla Kommun har 

dokumentation från en genomförd överlämning från projekt till förvaltning analyserats. 
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3. Teori – en litteraturstudie 
Följande kapitel beskriver examensarbetets teori som är inhämtad i form av en litteraturstudie. 

Kungliga Tekniska Högskolans interna sökfunktion (KTHB Primo) har använts som verktyg för att nå 

de vetenskapliga artiklar, böcker och konferenshandlingar som finns i referenslistan. Ett flertal 

referenser är inhämtade från olika nationella och internationella BIM-organistioner, till exempel 

buildingSMART och BIM Alliance Sweden.  

3.1 BIM-mognadsdiagram 
Examensarbetets referensramverk för olika organisationers BIM-mognadsnivå uttrycks genom figur 2 

med efterföljande beskrivning. Projektverksamheten i Sverige bedöms befinna sig på mognadsnivå 1 

till 2 och förvaltningsverksamheten i Sverige bedöms befinna sig på mognadsnivå 0 till 1. Denna 

bedömning är dokumenterad i ett utvecklingsprojekt som utförts av initiativtagarna Akademiska Hus 

AB, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige AB och Statens 

fastighetsverk [3]. 

Information management 
Information management består av de processer och system som syftar till att skapa, anskaffa, 

organisera, lagra, distribuera och använda information. Målet med information management är att 

hjälpa personer och organisationer att få lättillgänglig åtkomst till information samt kunna hantera 

och ändra den på ett effektivt sätt. På detta sätt görs organisationer mer konkurrenskraftiga och 

strategiskt kompetenta, och personer kan på ett bättre sätt utföra sina arbetsuppgifter och bli bättre 

informerade [18]. I:et i BIM – Building Information Modeling, syftar till att snabba på olika typer av 

arbetsflöden [13].  

Figur 2. BIM-mognadsdiagram, upprättad efter [3] vilken är upprättad efter [4]. 

3.1.1 Mognadsnivå 0 
Datorprogram används för att skapa CAD-ritningar och andra dokument. Det utskrivna dokumentet 

betraktas som originalhandling och utgör den grundläggande informationsbäraren. Dokument kring 
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en befintlig fastighet går att finna i form av analoga dokument, såsom driftspärmar och 

pappersritningar [3].  

3.1.2 Mognadsnivå 1 
Samverkan mellan olika yrkesdiscipliner i projekt sker genom filutbyte, t.ex. för samgranskning. CAD-

modellerna är inte objektbaserade på det sätt som krävs för integration mellan olika system. I 

förvaltningen är ritningar och dokument lagrade i filbaserade system. I de fall databaser används för 

hantering av information är dessa isolerade från varandra, ingen integration mellan dem med andra 

ord [3].  

3.1.3 Mognadsnivå 2 
Objektsbaserade modeller används där objekten och deras attributdata samt relationer möjliggör 

integration mot andra system, t.ex. för tidsplanering (4D) och kostnadskalkyl (5D). 

Informationssystemens databaser sammankopplar objekten och deras attribut (geometrier, 

hyperlänkade dokument etc.) genom ID-strängar [3]. Neutral dataöverföring av objektattribut 

(informationen i modellerna) från projekt till förvaltning möjliggörs bland annat genom filformatet 

IFC [4]. IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt format för informationsutbyte och möjliggör 

bland annat den mest grundläggande formen av interoperabilitet; överföring från en plattform till ett 

verktyg [19]. Inom fastighetsbolaget innebär mognadsnivå 2 att information återfinns som objekt 

med tillhörande attributdata [3]. 

Fördjupning: Effektivare överlämningar 
BIM i mognadsnivå 2 möjliggör effektivare överlämningar av information från projekt till förvaltning 

då denna idag ofta är en manuell process. Den manuella överlämningen innebär att informationen 

sällan är komplett och ibland inte heller korrekt. BIM-modeller innehåller idag information kring 

utrymmen, system och utrustning. Denna information kan i detta steg överföras direkt till 

fastighetsförvaltarna, utan att dessa manuellt matar in informationen igen. Genom den mer 

lättillgängliga och korrekta informationen kommer arbetet att effektiviseras för förvaltnings-

organisationen [20]. 

Fördjupning: Behov av standardisering för att nå mognadsnivå 3 
För ett bredare genomslag av BIM krävs nationella och internationella riktlinjer samt en konsekvent 

strategi för utvecklingen av standarder för begrepp, informationsleveranser, datalagringsformat och 

avtalsformer [21]. Exempel på olika typer av förslag på standarder som idag är aktuella i olika grad på 

den svenska marknaden är fi2xml, COBie (Construction Operations Building Information Exchange), 

BSAB och BSAB 2.0 samt BIP (Building Information Properties). 

fi2xml 
fi2xml är ett svenskt filformat som används för import och export av 

förvaltningsinformation. fi2xml skulle kunna beskrivas som informationsbäraren mellan 

olika datorsystem som används i förvaltningen. Ett exempel kan vara att en förvaltare 

grafiskt på en ritning vill illustrera hyresgästens area samt kontraktstid och 

kontraktsnummer. Med fi2xml som informationsbärare hämtas denna information från 

fastighetssystemet till det grafiska informationssystemet utan att informationen dubbel-

lagras och utan specifika överföringslösningar för just de två systemen ifråga [22]. 

Installationer ska i stort kunna beskrivas med hjälp av fi2xml-standardens fastighetsmodell i 

kombination med de BSAB-byggdelsklasser som kompletterar standarden. Dock beskrivs i 

fi2xml inte objektens geometri [22]. Inga referens-projekt har dock gått att finna där 

installationer beskrivits med hjälp av fi2xml vid överlämningar från projekt till förvaltning. 
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Fi2 Förvaltningsinformation har upprättat en tillämpningsanvisning för digitala 

informationsleveranser till och från förvaltning som bland annat ställer krav på objektens 

egenskaper. Anvisningen fastställer att krav på objektens egenskaper ska ställas både för 

den aktuella användningen och för framtida användningar av objekten (en modell består av 

objekt). Objektidentifiering ska ske med hjälp av GUID (Globally Unique Identifier) [23]. 

COBie 
COBie är en delmängd (Model View Definiton, MVD) av IFC-standarden och syftar till att 

kunna ersätta de nuvarande överlämningsprocesserna gällande dokumentationen av 

byggnaden. Dock begränsas den spatiala informationen i COBie till namnen på byggnader, 

utrymmen och zoner – inte geometrisk och geografisk information med andra ord [24]. För 

närvarande finns det nationella versioner av COBie i U.S.A. och Storbritannien men ingen 

för den svenska marknaden [25]. COBie-data kan utbytas genom IFC, IFCxml samt COBie 

spreadsheet. COBie spreadsheet möjliggör att COBie-data kan ändras och nås i Microsoft 

Office Excel [24]. Idag finns en utveckling av COBie kallad COBie2. COBie2 kan konverteras 

fram och tillbaka mellan de tre nämnda formaten genom att använda: 

 IFC-verktyg för IFC [26]. 

 Generella XML/XSLT-verktyg för IFCxml, till exempel Saxon och Altova [26]. 

 Specifika verktyg som bimServices, som stödjer COBie2 spreadsheet till IFC och IFCxml 

samt IFC och IFCxml till COBie2 spreadsheet [26]. Det är nödvändigt att använda sig av 

Microsoft Office Excel 2003:s xml-filformat för att nyttja verktyget bimServices [27]. 

COBie-data består i praktiken av exempelvis prestanda-data som elektrisk spänning och 

vattenflöde, samt information om reservdelar och läget på objekten. Vilken detaljnivå av 

data som levereras beror på fas i projektet [28]. För att exportera COBie-data erbjuder 

programvaran Autodesk Revit en ”plug-in” som möjliggör export både direkt till ett COBie 

spreadsheet samt till en IFC-fil. Efter genomförd konfiguration av Autodesk Revit finns 

parametrar som hör till COBie-funktionen tillgänglig för användaren att ange värden för 

[29]. Det bör dock repeteras att ingen svensk standard av COBie finns tillgänglig [25].  

BSAB 2.0 
BSAB 96 är ett klassifikationssystem som avser att organisera information i hela 

byggprocessen. BSAB möjliggör att aktörer delar samma begrepp och beteckningar. En BIM-

process ställer än högre krav på att informationen är likformad och genom ändringar i 

BSAB-systemet skulle nyttjandet av BIM i branschen kunna stödjas bättre. En nationell 

branschgemensam standard skulle innebära ett stort lyft för dagens BIM-processer, anser 

författarna för rapporten från projektet Fokus I. Från Fokus I anses följande tre faktorer 

kunna leda till minskade kostnader på grund av tolkningsfel och missförstånd [30]: 

 Det nya och utvecklade BSAB som struktur för att klassificera information 

 Utveckla BSAB-kodade recept som beskriver det vi ska bygga och förvalta och hur 

delarna i ett byggnadsverk hänger ihop 

 Utveckla BSAB-egenskaper som hör till varje BSAB-kod [30] 

Det utvecklade BSAB kommer att namnges till BSAB 2.0 och har en planerad slutleverans i 

juni 2016. I projektet BSAB 2.0 ingår Svensk Byggtjänst, BIM Alliance Sweden, BEAst och ett 

flertal byggherrar [31]. 
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BIP – även kallat BIP-koder 
BIP är ett svenskt förslag på benämning av egenskaper på objekt. BSAB är en av 

beståndsdelarna i standarden i form av BSAB-koder för produktionsresultat och byggdelar. 

För att ytterligare öka detaljnivån används egenskapsnamnet TypeID för att ange vilken typ 

av objekt det är. Listan av egenskaper respektive beteckningar består av ett stort antal 

beskrivningar, många fler än de tre nämnda med andra ord [32]. BIP omfattar idag 

disciplinerna VVS, El och Tele men initiativ har tagits för att vidareutveckla BIP till att även 

inkludera Konstruktion, Bygg och Arkitektur, om finansieringen löses. Syftet med BIP är att 

redan idag skapa en lösning på det problem BSAB 2.0 ämnar att lösa. Genom att 

standardisera egenskaper och beteckningar kan färre projektspecifika lösningar göras och 

modellerna som är standardiserade enligt BIP kan även användas i senare led [33]. 

Fördjupning: Nyckelåtgärder som skall vidtas av Storbritannien för att nå mognadsnivå 3 
2011 gav regeringen i Storbritannien i uppdrag till den inhemska branschen att alla projekt i den 

offentliga sektorn skulle leva upp till BIM-mognadsnivå 2. BIM är identifierad som en betydelsefull 

faktor till de besparingar på 804 miljoner £ som gjordes av byggsektorn under 2013/2014 i 

Storbritannien [34]. Nyckelåtgärder som planeras för att uppnå mognadsnivå 3 är [34]: 

 Skapandet av en uppsättning nya internationella öppna-data-standarder som ska bana väg 

för enkel informationsdelning över hela marknaden. 

 Upprättande av en avtals-struktur för projekt upphandlade med BIM för att säkerställa 

enhetlighet/överensstämmelse, undvika missförstånd och uppmuntra öppna och 

samarbetsvänliga arbetsformer. 

 Skapandet av en arbetskultur som är samarbetsvänlig och som syftar till att ”lära och dela”. 

 Träning och upplärning av beställare i den offentliga sektorn för hantering av olika BIM-

aspekter, såsom olika typer av krav på data, nya arbetssätt i driften och avtalsprocesser [34].    

3.1.4 Mognadsnivå 3 
Mognadsnivå 3 innebär ett framtidsscenario där informationsmodellen är enhetlig över hela 

branschen och bygger på standardiserade strukturer [3]. iBIM från figur 2 står för integrerad BIM [4]. 

Ett livscykelperspektiv är i fokus och databaser är öppna samt knyts ihop via webbtjänster, också 

mellan olika aktörer [3]. Samtidig och samverkande projektering, delvis via webtjänster, blir möjlig 

[4]. 

Fördjupning: SOA och BIM-molntjänster 
Normen för bygg- och fastighetsbranschen är idag att information utbyts genom filer; applikation A 

exporterar en fil som applikation B importerar. Dock innebär detta att ett flertal kopior av 

informationen distribueras och att den mottagna informationen strax därpå kan vara föråldrad. En 

lösning för detta problem är SOA (Service Oriented Architecture) – en IT-teknisk lösning på 

arkitekturnivå. SOA innebär att data finns på applikation A men kan användas eller modifieras av 

applikation B, eller andra applikationer. Detta medför att endast relevant och efterfrågad data 

presenteras för användaren och att mindre delmängder av modeller kan delas mellan aktörer i 

processen [35]. 

Genom heterogena applikationer som binds samman i en central BIM-databas möjliggörs BIM-

molntjänster där information utbyts tack vare interoperabilitet. IT-molntjänster (på engelska ”Cloud 

computing”) inkluderar både de applikationer som erbjuder tjänster via internet samt de hårdvaror 

och system-programvaror i datacenter som erbjuder tjänsterna. Genom BIM-molntjänster bör 

information bli mer lättillgänglig för aktörerna i byggprocessen. Innebörden av ”I” i BIM handlar inte 

om att automatisera pappers-baserade processer utan att information ska synkroniseras mellan olika 
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applikationer, vilket snabbar på arbetsflöden, databaser, beslutsfattande och ändamålsdriven 

informationsdelning. Detta kräver att BIM-programvaror möjliggör samarbete med andra BIM-

programvaror över internet [13]. 

Genom BIM-molntjänsterna kan data skapas och modifieras tack vare SOA-arkitekturen och öppna 

insticksmoduler (på engelska ”open API:s”). En öppen plattform möjliggör att programvaror och 

applikationer länkas ihop via web-tjänster [13]. För att till fullo uppnå mognadsnivå 3 krävs att dessa 

processer och strukturer är standardiserade enligt nationella standarder [3]. Även internationella 

riktlinjer behövs [21]. 

Fördjupning: Ett livscykelperspektiv på BIM 
För att kunna hantera en hel livscykel av en produkt (byggnad i denna studies kontext) finns ett 

behov av en standard likt PLCS (Product Life Cycle Support, ISO 10303-239). Denna standard stödjer 

vissa av de affärsbehov som företag kommer stöta på då de tar initiativet att införa PLM (Product 

Lifecycle Management) [36]. 

3.2 Förvaltnings- och beställarprocesser 
Denna underrubrik är en sammanfattning av relevanta processer i ”Bygghandlingar 90 del 8 : Digitala 

leveranser för bygg och förvaltning” [37]. Av de i referensen presenterade processerna har de som 

berör examensarbetets syfte valts ut att presenteras i denna uppsats.  

Initiala utredningen 
Kundbehoven samt ägarspecifika krav, förvaltarkrav, facility management-krav (FM), och 

leverantörskrav är de huvudsakliga aktiviteterna som leder fram till verksamhetsbeskrivningen som 

ämnar att beskriva den tänkta funktionen av verksamheten. I nästa steg utförs ett utrymmesprogram 

för byggnaden. Befintlig byggnad/miljö, affärsplan och verksamhetsplan är styrande aktiviteter för 

utrymmesprogrammet. Utrymmesprogrammet anger utrymmets så kallade bör-värden. Resultatet av 

programskrivningen är byggnadsprogrammet. Så småningom startar projekteringen och att 

förbereda förvaltningshandlingar i detta skede ger förutsättningar för en långsiktig kontinuitet i 

informationshanteringen [37]. 

Produktframtagningen 
Framställande av nya kundkrav och lägesrapporter är aktiviteter som sker där både entreprenörer 

och beställare är delaktiga. Produktframtagningen leder fram till relationshandlingar, övriga 

handlingar, DoU-instruktioner och garantibrev. Besiktningsprotokollet anger de eventuella fel och 

brister som behöver åtgärdas [37]. 

Förvaltning och användning 

 Förvaltningsinformation: Underlaget är relationshandlingar från produktionsskedet men 

också data från drift och förvaltning när den väl satt igång. 

 Kundanpassad serviceplan: Hyresavtal, intern och extern styrinformation samt framtida 

avvikelser styr denna aktivitet. Avvikelserna rapporteras när lokalen väl är i bruk. 

 Serviceresultat: Ett serviceresultat kan vara en reparerad fläkt exempelvis. Den 

kundanpassade serviceplanen, akuta beställningar och felanmälningar är indata direkt eller 

indirekt från användarna. Även avvikelserapporter styr denna aktivitet. När serviceresultatet 

är granskat anses det vara en levererad service [37]. 

3.3 Behov av installationsinformation i förvaltning 
Data vanlig i databaser för fastighetsförvaltning är; objektets namn, leverantör, inköpspris, 

installationsdatum, idrifttagning-data, objektets läge, serienummer, streckkod-nummer, förväntad 
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teknisk livslängd, garantivillkor, underhållsplaner, uppstart- och avstängningsrutiner, avtals-

information, reservdels- och förbrukningsvaror-information och prestanda-information [1]. 

Därutöver kan dokument (byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad etc.) behöva knytas till 

produkten/objektet [38].  

3.4 Gränsdragning av CAD-modell, informationsmängd och delmängd 
Gränsdragningar gjorda i detta examenarbete; Ett BIM-projekt är uppbyggt av ett flertal 

informationsmängder. En informationsmängd kan vara en lista i PDF-format eller en tabell (data) i en 

databas. En annan informationsmängd är en objektbaserad CAD-modell i 3D [38]. En avgränsad 

mängd av en informationsmängd kallas för en delmängd. 

3.5 Minsta informationsmängd i CAD-modellen 
I en rapport kring BIM i förvaltning som riktar sig till små och medelstora förvaltningsbolag föreslås 

att den minsta informationsmängd som bör knytas till objekten i en CAD-modell är [38]: 

 Geometri (visuell information) 

 Läge (visuell information) 

 ID 

Detta förutsätter att CAD-modellen kan länkas ihop med andra informationsbehållare så att även 

resterande information kan knytas direkt till varje objekt. På vilket sätt den resterande informationen 

knyts till objekten sker på olika sätt beroende på BIM-mognadsnivå; antingen kan informationen 

genom hyperlänkar kopplas till varje objekt [38] eller så är hela projektet uppkopplat mot BIM-

molntjänster [13]. Idag finns kommersiella molntjänster som bland annat erbjuder verktyg där 

behörighet tilldelas aktörer om vilka som får lägga till dokument, ändra data eller ändra i modellen 

[16]. 

Fler syften till att begränsa mängden data i CAD-modellen är att vissa delmängder endast ska vara 

tillgängliga för en specifik grupp av aktörer samt att vissa delmängder har ett optimerat systemstöd 

på annan plats än i CAD-modellen (till exempel fastighetsförvaltarsystem) [38].   
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4. Empiri 

4.1 Utforskande studie av behov av installationsinformation i förvaltning 
Denna studie består av en undersökning av två olika organisationer; drift- och 

förvaltningsorganisationen på Järfälla Kommun samt drift- och förvaltningsorganisationen på 

Akademiska Hus – Campus KTH.  

I tabell 1 redovisas de parametrar som undersöktes för att besvara forskningsfråga 1; ”Vilka behov av 

installations-relaterad information, som kan överlämnas från projektfasen, finns i förvaltning av 

byggnader?” Även delfrågorna a, b och c kan besvaras med hjälp av denna underrubrik. Varje 

delfråga fick delvis tolkas av informanten (för att minska påverkan av informanten i en viss riktning).  

Tabellen illustrerar specifika frågor, men dessa föregicks av en öppen fråga där syftet var att fånga de 

behov som informanten hade men som inte var explicit förklarade i tabellen (se bilaga 7 för den sista 

versionen av det intervjumanus som användes i denna fallstudie). De tre egenskaps-numren 

markerade med två stycken asterisker (**) är ett resultat från just det förfarandet. En av 

informanterna beskrev just dessa tre specifika aspekter innan tabell 1 presenterades för 

informanten, som således då saknade de tre egenskaps-numren markerade med två asterisker. 

De rader markerade med (**) är med andra ord en effekt av den abduktiva ansatsen; prestanda-

informationen tilluftsflöde visade sig vara av vikt och därför vidareutvecklades studiens intervju-

agenda kring denna delfråga. 

Kolumnen benämnd som ”Delfråga” består (bortsett från de markerade med två stycken asterisker) 

av de behov som fanns beskrivet i litteraturen [1] alternativt i SBUF-rapporten [38], se rubrik 3.3 för 

utförligare beskrivning. 

4.1.1 Detaljeringsnivå och andra kommentarer  
Av två förvaltare på Akademiska Hus uttrycktes en önskan om en standardiserad detaljeringsnivå 

som gäller för alla objekt [7]. 

Eg-nr 10 garanti-information 
Garanti-information definieras som den information som beskriver vilket datum garantin börjar att 

gälla samt under hur lång tid garantin därefter gäller [10, 6, 7]. Ytterligare en informationsdel kopplat 

direkt till denna är de eventuella avtal som ingår i köpeavtalet för objektet. Inte sällan ingår en viss 

service och underhåll av objektet under garanti-tiden och denna information bör även den inkluderas 

i en överlämning [9, 10]. Garanti-information angavs som en faktor med stor potential för 

kostnadsbesparing [8] och anses av en informant som ”det som är svårast att hålla reda på idag” [6]. 

Besiktningsdatum anger i regel när garantin börjar gälla [6]. Dock bör det tilläggas att specialfall kring 

garanti-start-datum finns [39]. Som begränsning för vilka objekt som är relevanta kan en summerad 

kostnadsgräns för inköp av produkt och arbetskostnad anges; om den summerade kostnaden 

understiger cirka 4 000 kr kan objektet bortses ifrån när det gäller tilldelning av garanti-information 

som attribut till objekten. Denna gränsdragning kan dock skilja sig mellan organisationer, påpekade 

en av förvaltarna på Järfälla Kommun [10]. 
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Tabell 1. Egenskaper som har studerats. Informanternas behov av dessa presenteras. 

Egenskaps-
nummer* 

Delfråga Tolkades av informanterna som: 
Prioritering 

[1-4] *** 

10 garanti-information 
inkluderar startdatum och tidsspann för 
garantin 

1,0 

17** 
projekterat tilluftsflöde av 
luft**** 

**** 1,0 

16 
prestanda-information (t.ex. 
flöden) 

tilluftflöden stod främst i fokus, därefter 
termisk komfort 

1,3 

1 
namn på ett objekt/produkt i 
byggnaden (modell-kod m.m.) 

inkluderar fabrikat och modellnamn, ibland typ-
namn 

1,4 

11 underhållsplaner i stort en funktion av förväntad teknisk livslängd 1,7 

18** projekterad verksamhet 
beskrivning alternativt RFP - 
Rumsfunktionsprogram 

1,7 

6 läge/plats av objekt/produkt utan anmärkning (u.a.) 1,8 

9 förväntad teknisk livslängd u.a. 1,8 

13 avtals-information 

bland annat: avtal kring garantin (service och 
underhåll etc.) men även gränsdragningslistor 
mot hyresgäster samt avtal kring termisk 
komfort 

1,8 

12 start- och avstängningsrutiner u.a. 2,0 

14 
reservdels- och 
förbrukningsvaror-
information 

u.a. 2,0 

15 dokument kring produkten byggvarudeklaration etc. 2,0 

19** projekterat för antal brukare 
går att beräkna utifrån angiven verksamhet och 
tilluftsflöde 

2,0 

7 serie-nummer u.a. 2,3 

2 leverantör återförsäljare 2,5 

4 installationsdatum ej att beblanda med garanti-startdatum 3,3 

5 idrifttagning-data  blandat 3,4 

3 inköpspris anskaffningspris 3,5 

8 streckkod-nummer u.a. 4,0 

* Egenskaps-nummer förkortas fortsättningsvis till eg-nr. 

** Dessa tre egenskapsnummer är en fördjupning av den specifika prestanda-informationen 

tilluftsflöde. 

*** Tolkning av det empiriska materialet. Värdet ”4” innebär att egenskapsnumret inte anses vara 

behjälplig i förvaltning alls eller att det av informanterna ansågs vara mycket lågt prioriterat. Således är 

värdet ”1” det som anses vara högst prioriterat i denna skala från 1-4. 

**** Huruvida begreppet ”tilluft” täcker informanternas uttryckta behov utvecklas i underrubriken 

Utveckling kring begreppet ”Projekterat tilluftsflöde av luft” som finns under rubrik 4.1.1. 
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Eg-nr. 17 projekterat tilluftsflöde av luft samt eg-nr. 18 och 19 
Tilluftsflödet är en delfråga från prestanda-information (eg-nr 16). Behovet av denna information har 

delvis sin grund i NKI (Nöjd Kundindex). I stort angav en informant [6] att den största delen av låga 

NKI-värden berodde på problem med luften i utrymmet. Informantens vardag skulle underlättas om 

informationen kring alla utrymmens tilluftsflöde var lättillgänglig, dessutom skulle det skapa nöjdare 

hyresgäster. Information kring luften i utrymmet är det som behövs ”mest och snabbt” [6]. Därtill 

efterfrågas rumsfunktionsprogram för utrymmet, som ytterligare komplement till att förstå vilken 

verksamhet som lämpar sig i utrymmet, med tanke på vad det är projekterat och byggt för [7]. Två 

andra informanter måste leverera ”max-person-ritningar” till sina hyresgäster enligt Socialstyrelsens 

riktlinjer [9, 10]. De tre parametrar som informanterna efterfrågar i denna fråga är tilluftsflöde av 

luft, rumsfunktionsprogram (typ av verksamhet) och hur många personer utrymmet är projekterat 

för. Den nämnda ordningen är också den summerade inbördes prioriterade ordningen (från tabell 1). 

Dock bör det tilläggas att tilluftsflödet av luft samt rumsfunktionsprogram (typ av verksamhet) är 

tillräcklig information för att beräkna max-antalet av personer i utrymmet, ett arbetssätt som även 

tillämpas i förvaltning [7]. Avgränsningen för denna fråga är att alla utrymmen där människor avses 

att vistas i bör tilldelas de aktuella attributen [10, 9]. 

Utveckling kring begreppet ”Projekterat tilluftsflöde av luft” 
Föreningen för förvaltningsinformation har publicerat boken ”Fastighetslexikon 2008” som 

definierar olika luftbegrepp enligt följande [40]: 

 Tilluft är luft som tillförs ett rum från ett ventilationssystem 

 Frånluft är luft som förs bort från ett rum till ett ventilationssystem 

 Överluft är luft som strömmar från ett rum till ett annat 

 Uteluft är obehandlad luft som finns i det fria utanför en byggnad och som kan tillföras 

ett ventilationssystem eller läcka in i en byggnad genom otätheter 

 Cirkulationsluft är luft som cirkulerar inom ett rum 

 Återluft är luft som förs från ett rum till ett annat via ett ventilationssystem. 

 Avluft är luft som förs bort från ett ventilationssystem till det fria 

 Självdragsventilation (eller S-ventilation) är ventilation som fungerar genom termiska 

drivkrafter utan hjälp av fläktar [40]  
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Figur 3. Illustrativ förklaring av olika luftbegrepp, upprättad efter [41] 

Förvaltarnas syfte till att känna till luftflödena i ett rum grundar sig i att säkerställa 

luftkvalitén i utrymmet. ”Hur många får vara i det här klassrummet?” [10] och ”Det vi helst 

vill veta är tilluftflödet till rummet, dessutom vore det bra att veta vilken verksamhet 

utrymmet är projekterat för” [6]. Under intervjuserien uppkom begreppet (eg-nr 17) 

Projekterat tilluftsflöde av luft. Detta begrepp innehåller dock en del begränsningar som 

beskrivning av ett utrymmes ventilationslösning. Exempelvis framgår det inte ur ”tilluft” om 

det innehåller någon återluft, dessutom kan exempelvis ett före detta badrum senare 

byggas om till ett kontor. Det senare fallet innebär i regel att badrummet inte hade någon 

tilluft utan endast frånluft och med överluftflöde för att ersätta den evakuerade luften. [41] 

Ett korridorsutrymme kan vara utrustat med både ett tilluftflöde och ett frånluftflöde där 

flödet av tilluft understiger flödet av frånluft i utrymmets ventilationsdon [42]. Därtill finns 

parametrar som CAV, VAV och vilka parametrar som styr flödet över tiden att ta hänsyn till.  

Eg-nr 16 prestanda-information 
Bland driftpersonal stod i denna fråga real-tids-information om installationernas prestanda i fokus [8, 

5], men det området är avgränsat i denna studie. Den största och mest betydande anledningen till 

dess höga prioritering är att den av informanterna i stort inkluderade den redan diskuterade frågan 

tilluftsflöde av luft. Dock angavs även termisk komfort och ljusstyrka i ett utrymme som de 

nästföljande prioriterade prestanda-informationen i ett utrymme [9].  

Eg-nr 1 namn på ett objekt 
Denna egenskap tolkas i studien som att det i namnet för objektet ingår fabrikat och modellnamn. 

Detta faktum gjorde att den av vissa informanter ansågs vara starkt förknippad med leverantör och 

återförsäljare. Fabrikat och modellnamn möjliggör eftersökning på internet efter olika typer av 

leverantörer [6]. En förvaltare påtalade att för enklare installationer räcker det med information om 

vilken typ av produkt det är, inte exakt vilket fabrikat [9]. En annan menar på att det är funktionen 

och prestandan på objekten som är intressant, då det är denna som ska uppfyllas vid ett byte eller 

renovering [10]. ”Större och dyrare” objekt, till exempel aggregat behöver namnges medan en 

ventilationskanal kan beskrivas med hjälp av dess prestanda/funktion [9]. 
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Eg-nr 11 och 9: Underhålls-perspektivet 
Underhållsplaner och förväntad teknisk livslängd ansågs vara i princip samma information. Om den 

förväntade tekniska livslängden angavs för olika objekt kunde en BIM-programvara producera ett 

första utkast till en underhållsplan. Underhållsplanen anses i detta fall ha ett tidsperspektiv på minst 

tio år [6]. De objekt som bör tilldelas attributet ”förväntad teknisk livslängd” avgränsas av 

informanterna till ”större och dyrare objekt” [9] och objekt som är inbyggda och inte synliga [10]. 

Mindre installationer som ett el-uttag är med andra ord inte intressant [9], däremot hissar, 

dörrstängare och tak nämndes som exempel att inkludera [6], de sistnämnda exemplen är dock 

avgränsade från studien. 

Eg-nr 6 läge på objekt 
Läget på ett objekt beskrevs av driftpersonal som viktigt [5, 8], men även av vissa förvaltare [10, 9]. 

Ibland anses det svårt att förstå och veta var i byggnaderna produkterna finns. Begränsningen för 

denna fråga är de väldigt små detaljerna som diverse kablage inuti en vägg till exempel [10]. Men en 

drifttekniker anser det vara av högsta prioritet att veta ”vilken och var” produkten finns i ett 

utrymme vid en felanmälan exempelvis [5]. 

Eg-nr 13 avtalsinformation 
En av anledningarna till den höga prioriteringen för avtals-informationen var att den för vissa 

informanter kopplades tätt ihop med garanti-information på det sätt som tidigare beskrivits. Utöver 

avtal kring garanti efterfrågas de avtal som anger vilka termiska komfortkrav som finns mellan 

hyresgästen och hyresvärden. Exempelvis att hyresgästen under en varm sommardag inte enligt avtal 

kan beklaga sig över att inomhustemperaturen inte är så låg som på vintern [9, 8]. 

Gränsdragningslistor för vem som ansvarar för vad i byggnaden efterfrågas bland förvaltare [7]. 

Eg-nr 12 start- och avstängningsrutiner 
Rutiner som krävs för att inte skada utrustningen efterfrågas. Även om inga sådana rutiner för en 

produkt finns skulle ett attribut till ett objekt kunna beskriva just det; ”Inga start- och 

avstängningsrutiner”. Detta underlättar för driftpersonalen [10]. 

Eg-nr 14 reservdels- och förbrukningsvaror-information 
Ett visst samband mellan namnet på ett objekt, leverantör och reservdels- och förbrukningsvaror-

information uttrycks av informanterna [6, 8]. Exempelvis; om information kring leverantörerna finns 

tillgänglig skulle det ibland duga som indata för att finna reservdelar uttryckte en driftledare [8]. En 

förvaltare på Akademiska Hus påpekade att information kring reservdelar och förbrukningsvaror idag 

finns i deras DoU-pärmar [6]. 

De resterande: Eg-nr 15, 7, 2, 4, 5, 3 och 8 
Dokument kring produkten (eg-nr 15) har i denna studie i stort definierats som specifika dokument 

som hör ihop med en viss produkt, exempelvis byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad. 

Serienummer (eg-nr 7) anses kunna vara användbart i vissa specifika situationer, men inte i stort. En 

informant sa att det var några år sedan informanten sist hade användning av sådan data [6]. 

Leverantör (eg-nr 2) tolkades av informanterna som återförsäljare. Om objektet har en viss viktig 

egenskap som är speciell kan leverantör vara viktig information [10]. I stort var följande eg-nr lågt 

prioriterade, eller inte alls efterfrågade av informanterna: inköpspris, installationsdatum, 

idrifttagning-data och streck-kod [5, 7, 6, 9, 10, 8].  
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4.2 Fallstudie: Överlämning av DoU-information för ett luftbehandlingsaggregat 
Denna fallstudie består enbart av den dokumentation som överlämnades till förvaltningen på Järfälla 

Kommun av en ventilationsmontörs-entreprenör. Projektet var en ombyggnad av ett LSS-boende och 

omfattande två stycken luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem, komponenter och 

filter. I och med att luftkvalité framkommit som en viktig aspekt i förvaltning valdes just ventilationen 

ut som den överlämnade informationsmängd som skulle studeras i detalj. Se bilaga 3 för den 

utförliga och detaljerade redovisningen av den komparativa undersökningen.   

Överlämningen av installations-information från projekt till förvaltning i det studerade kommunala 

fastighetsbolaget bestod av [8, 39]: 

 Drift- och underhållspärm (DoU-pärm), i ett digitalt format (USB-minne) och motsvarande 

kopia i form av pappersark i en pärm 

 En genomgång av installationerna på plats för driftpersonal 

 Leverans av CAD-filer i originalformat samt i IFC-format  

IFC-filerna fyller ingen funktion i Järfälla Kommuns verksamhet i dagsläget. CAD-filerna i 

originalformat används för att kontrollera enklare krav som hur lager har använts men även för att 

bedöma lösningarnas kvalité, samt för arkivering inför framtida ombyggnationer. I dagsläget ställs 

inga krav på objektens informationsinnehåll (eller strukturen på informationen) och inte heller på 

objektens begreppsmodell. Ritningarna som levereras i DoU-pärmen skall följa en viss angiven mapp-

struktur [39]. 

I och med att projekterat tilluftsflöde uppkom som ett av de viktigaste behoven att tillgodose valdes 

delmängden ”DoU 13 LUFT-1” ut från den totala överlämningen. Avsikten var att kartlägga hur väl 

denna överensstämmer med de behov som litteraturen och detta examensarbete definierar och att 

finna överlämningens plats i BIM-mognadsdiagrammet. Installationssamordnaren som även är CAD-

ansvarig på Järfälla Kommun var inte till fullo nöjd med hur dokumentationen gjorts av 

entreprenören i denna studerade överlämning [39].  

4.2.1 DoU-pärmens mappstruktur 
Under studiens gång pågick ett arbete på Järfälla Kommun för att standardisera DoU-pärmens 

mappstruktur som används vid överlämning från projekt till förvaltning. Den valda strukturen bygger 

på boken ”Instruktioner för drift och underhåll : branschstandard” [43]. Förstasidan i DoU-pärmen 

visas i figur 4 på ett schematiskt sätt, denna struktur är med andra ord inte den slutgiltiga men är den 

som denna överlämning använde sig av. 
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  INNEHÅLLSFÖRTECKNING       DoU 13 Registersida LUFT-1   

OBJEKT: ORIENTERING Om instruktionen 1 

X  Översikter 2 

BYGGNAD: X  Säkerhet 3 

    Drift, funktion 4 

UNDERLAG FÖR FÖRTECKNINGAR Adresser 5 

DoU-INSTRUKTION  Rutiner 6 

LUFTBEHANDLINGS- 
INSTALLATION 

 Apparater, komponenter 7 

    Spjällförteckning 8 

  DOKUMENT Protokoll 9 

Upprättad av:  Aggregat 10 

   Fläktar 11 

   Spjäll 12 

Adress, ort:  Ljuddämpare 13 

   Värmare, kylare 14 

   Luftdon 15 

Upprättad datum:  Styr- och reglerdon 16 

20ÅÅ-MM-DD  Övriga produkter 17 

Reviderad datum:  Ritningar 18 

20ÅÅ-MM-DD  Scheman 19 

    Övrigt 20 

Figur 4. Järfälla Kommuns arbetsdokument för hur deras DoU-pärmar ska standardiseras 

4.2.2 Resultat av jämförelsen mellan eg-nr och den överlämnade DoU-pärmen 
I Bilaga 3 finns en utförlig beskrivning av denna fallstudie på detaljnivå. Bilaga 1 och 2 är 

bakgrundsinformation till Bilaga 3. Bilaga 3 illustrerar en matris där axlarna består av flikarna i DoU-

pärmen och eg-nr från tabell 1 (serie-nummer, garanti-information etc.). Generella noteringar från 

att studerat den överlämnade DoU-pärmen: 

 Antalet objekt av en viss typ anges i DoU-pärmen. Kvantifiering av denna typ är en 

grundläggande BIM-funktion [19]. 

 DoU-pärmen innehöll storlek/geometrier. Denna typ av data framgår delvis direkt i en BIM-

modell och om objektets namn, typ eller storlek anges kan även andra icke modellerade 

storlekar/geometrier framgå. 

 Endast ritningar från V (disciplinen Ventilation) ingick i delmängden från den studerade 

överlämningen. 

Dokumentationen var omfattande och inkluderade multipla inmatningar 
Av de 147 filerna i den digitala DoU-pärmen (för två stycken luftbehandlingsaggregat) ingick 126 filer 

i de flikar som tillhörde Dokument (flikar 9-20). Enbart för CE-dokumentationen under flik 20 ”Övrigt” 

fanns 15 stycken PDF-dokument. På komponentnivå (spjäll och don etc.) var byggvarudeklaration 

(BVD), broshyrblad och drift- och skötselinstruktioner de dominerande dokumenten. För aggregaten 

var dokumentationen mer omfattande och detaljrik; teknisk beskrivning, broschyrblad, BVD och drift- 

och skötselanvisning ingick bland dessa.  

Ett dokument för flödes-schema gick att finna under tre olika flikar och till exempel beteckningar har 

vid upprepade tillfällen manuellt skrivits in i dokumentationen under olika flikar. Mängden manuellt 
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arbete var påtaglig samt så kallat dubbel-arbete och ibland trippel-arbete var även det 

förekommande.    

Ej inkluderade eg-nr 
De eg-nr som inte alls gick att finna i den överlämnade DoU-pärmen var nummer 3 inköpspris, 4 

installationsdatum, 8 streckkod-nummer, 10 garanti-information och 19 projekterat för antal 

brukare. De tre första av dessa (3,4,8) ansågs av informanterna vara lågt prioriterade (se tabell 1). 

Garanti-information gick inte att finna i den form den är definierad i tabell 1; garanti-startdatum och 

tidsspann för garantin. Däremot framgick information om vilken typ av service och underhåll som 

ingår i entreprenaden under garantitiden (eg-nr 13) och i vilken omfattning och frekvens besöken 

skulle ske. Entreprenörens besöksdatum i form av år och månad var angivet vilket ger en antydan om 

garantistart- och slutdatum. Gränsdragningar för vem som bar ansvaret gjordes för huruvida 

reservdelar ingick eller ej, detsamma för förbrukningsdelar. Se bilaga 6 för en anonym version av 

detta avtals-dokument.  

Var den prioriterade informationen inkluderad i DoU-pärmen? 

Garanti-information 
Likt ovan beskrivet fanns inte det högt prioriterade egenskaps-numret 10 garanti-

information inkluderat i DoU-pärmen. I och med att garanti-startdagen i regel angavs med 

hjälp av slutbesiktningsdatum [6] kan det vara så att denna information går att spåra i 

organisationen på annat sätt än genom den formella överlämningen. Garanti-perioden 

framgår inte på något sätt i dokumentationen men vilken service och underhåll som skall 

utföras framgår. 

Projekterat tilluftsflöde av luft, projekterad verksamhet, läge (av objekt) och 

prestanda-information 
Eg-nr 17 projekterat tilluftsflöde av luft (till ett visst utrymme) framgår under tre stycken 

flikar. Under flik 8 Spjällförteckning, flik 9 Protokoll och flik 18 Ritningar. Under flik 9 och 18 

angavs om luftflödet var av till- eller frånluftstyp. Eg-nr 18 projekterad verksamhet var 

information som presenterades, dock knapphändigt, tillsammans med de projekterade och 

uppmätta luftflödena (både till- och frånluft). I många fall kan antalet personer som får 

vistas i ett utrymme beräknas från dessa två parametrar – apropå att denna information 

saknades i överlämningen.   

 I spjällförteckningen anges (bland annat) projekterat samt uppmätt luftflöde för varje 

spjäll. Spjällets läge och delvis funktion anges enligt kolumnrubrikerna Husdel, 

Placering rum och Betjänar (rumsnummer, lägenhetsnummer, husnummer etc.). 

 I Luftflödesprotokollet anges Husnummer, lägenhetsnummer och namn på rum (Kök 

till exempel) för att ange läget på det uppmätta donflödet. Både det uppmätta och 

projekterade luftflödet anges (både till- och frånluft).  

 På ritningarna framgår rumsnamn (Förråd till exempel), rumskod, planlösningen och 

projekterade till- och frånluftsflöden. 

Prestanda-information (eg-nr 16) gavs främst sin höga prioritering tack vare att den täckte 

in egenskapen projekterat tilluftsflöde av luft. Därför benämns den inte särskilt mycket i 

denna del av arbetet. Flera informanter efterfrågade dock information kring avtal mellan 

hyresgäst och hyresvärd kring det termiska klimatet. Till exempel att högre 

inomhustemperaturer är tillåtna under sommartid [8, 9]. Dock gick inget av detta att finna i 
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delmängden av överlämningen som valdes ut. Dock var, som tidigare nämnt, den studerade 

delmängden begränsad till två stycken luftbehandlingsaggregat.  

Läget på ventilationsaggregaten angavs under flik 2 Översikter. 

Namn på ett objekt – fabrikat och modellnamn eller typ av objekt 
Fabrikat och modellnamn för aggregaten gick att finna under tre olika flikar. Under flik 7 

Apparater, komponenter och flik 8 Spjällförteckningar fanns tydligt listad data om de olika 

mindre objektens namn; såsom beteckning, fabrikat och typ. För mindre installationer 

angavs ofta bara fabrikat och typ, istället för fabrikat och modellnamn, som för aggregaten. 

Beteckningarna användes sedan som referens för att koppla ihop fabrikat-, modell och typ-

informationen med olika data som framgår i dokumentationen (flik 9-20). På ritningarna 

framgick beteckningar för objekten.  

Underhållsplaner och förväntad teknisk livslängd 
En informant ansåg att förväntad teknisk livslängd på större installationer 

(luftbehandlingsaggregat till exempel) skulle kunna användas för att automatiskt generera 

ett förslag till en underhållsplan [6]. I den studerade överlämningen var två 

luftbehandlingsaggregat inkluderade. Den mindre av de två saknade information om 

förväntad teknisk livslängd medan den större av de två hade ett broschyrblad inkluderat i 

dokumentationen som angav den förväntade tekniska livslängden av metallhöljet till 

aggregatet till ”minst 50 år”. 

Avtalsinformation 
Den avtalsinformation som gick att finna var den tidigare nämnda; vilken service och 

underhåll som ingick i entreprenaden under garantitiden.  

Övriga egenskapsnummer 
Start och avstängningsrutiner gick att finna under drift- och underhålls-instruktioner. 

Reservdels- och förbrukningsvarorinformation gick inte att finna tydligt listad. Relaterad 

information, som vissa rutiner vid byte av komponenter gick att finna. Entreprenörers och 

leverantörers adresser fanns dock listade under flik 5 (”Adresser”). Alla produkter (utom en 

spiskåpa) i hela entreprenaden hade ett BVD-dokument kopplat till sig i DoU-pärmen. För 

aggregaten angavs var den fysiska etiketten på aggregaten fanns där serie-numret gick att 

finna. 

4.3 Mängden data i CAD-modellen för förvaltning 
Frågan om mängden data i en CAD-modell i förvaltningen och hur denna fråga är kopplad till 

överlämningen från projekt till förvaltning beror på BIM-mognadsnivå. För lägre BIM-mognadsnivåer 

där filutbyte sker är frågan aktuell under projektets gång i och med att modellen blir en del av 

överlämningen. För mer avancerad BIM-metodik, mognadsnivå 3, kan förvaltarna hämta hem den 

mängd och typ av data i modellen de önskar även efter överlämningen tack vare molntjänsterna [13], 

dock måste datastrukturen finnas med i beställarens kravställning från start. Synkronisering kan 

göras efter överlämningens gång om molntjänsterna är integrerade mot fastighetssystemens 

programvaror [3]. Om dessa processer har standardiserats på en nationell nivå (mognadsnivå 3, 

framtidsscenario) blir dessa processer än mer automatiserade och flexibla [3].  

Från en intervju med en systemarkitekt för programvara för drift i anläggningsbranschen ansåg 

informanten att en CAD-modell är en bra grund för att använda som referens-modell för andra 

informationsmängder. När information efterfrågas av användaren så laddas den upp för användning. 



 
 

29 
 

På så sätt minimeras mängden data systemet behöver hantera. Dock kan extra nedladdning av 

information behövas om driftteknikern till exempel inte har möjlighet att vara uppkopplad till 

molntjänsterna under arbetets gång. [44] Mängden data i CAD-modellen vid förvaltning för små och 

medelstora fastighetsbolag bedöms kunna vara begränsad till geometri, läge och ID, resterande 

information länkas till modellen [38]. Fördelen med en CAD-modell innehållande mindre mängder 

data är att den blir mer lätthanterlig för hårdvaran och därigenom mer lättarbetad för användaren. 

Dessutom anser informanten att användaren är mer benägen att synkronisera den senaste 

informationen om detta görs på ett snabbt och smidigt sätt [44]. 

4.4 Överlämningar enligt högre BIM-mognadsnivåer 
Denna underrubrik beskriver två olika fall av överlämningar där båda är av högre BIM-mognadsnivå 

än den studerade överlämningen på Järfälla Kommun. Stycke 4.4.1 beskriver en överlämningstyp 

enligt mognadsnivå 2; filbaserat utbyte med dokumenthanteringssystem där projektdelens olika 

discipliners modeller används i överföringen från projekt till förvaltning.  

Stycke 4.4.2 är empirisk i den bemärkelsen att undertecknad deltog i ett seminarium där en 

demonstration av den nya tekniken uppvisades. Stycket är sammansatt av information från 

seminariet. 4.4.2 beskriver en övergång mot mognadsnivå 3 då integrerad data används med hjälp av 

molntjänster, databaser och ”plug-ins”. Dock ingår inte nationella standarder för 

informationsstrukturen vilket är ett krav för ett fullgott arbetssätt enligt mognadsnivå 3.   

4.4.1 Överlämning genom IFC-export med prioriterade objektattribut enligt BIP 
Denna del beskriver hur Järfälla Kommun skulle kunna arbeta på ett mer BIM-orienterat sätt enligt 

mognadsnivå 2. Genom att överlämna BIM-modeller kan dessa användas så att drift- och 

förvaltningspersonal kan navigera sig fram i byggnaden virtuellt och finna information och dokument 

knutna till objekten; antingen som egenskaper eller som hyperlänkad information. De egenskaper 

som är med i detta exempel är de eg-nr som har en prioritering från 1,0 till och med 2,0 i tabell 1. 

Detta exempel på en överföring är utförd genom att i MagiCAD för AutoCAD modellera ett 

ventilationsaggregat och ett tilluftsdon. Dessa två objekt har sedan blivit tilldelade egenskaper och 

beteckningar enligt BIP [33], med vissa påtvingade avsteg från BIP-standarden. Från rubrik 4.4.1 finns 

tre alster; två IFC-filer som illustrerar hur informationen i en traditionell DoU-pärm kan överföras från 

projekt till förvaltning på ett BIM-orienterat sätt enligt mognadsnivå 2, samt ett alster som visar hur 

man i MagiCAD för AutoCAD kan skapa en ”property set”-fil för IFC-export med BIP-koder, en sorts 

översättningstabell [32]. 

Skapa en ”property set”-fil för att översätta originalnamnen på egenskaperna till BIP i en IFC-

export 
I inväntan på det nya BSAB 2.0 [31] genomfördes inom detta examensarbete en undersökning hur en 

organisation kan skapa sin egen fil för att översätta MagiCAD för AutoCADs egenskapsnamn till BIP 

vid IFC-export. Följande steg skapar en sådan fil som övriga medarbetare sedan kan inhämta till sin 

respektive arbetsmiljö. 

1. Ta en backup på filen ”MagiCADSettings.xml” som vanligtvis finns under 

”C:\ProgramData\MagiCAD\Configurations” 

2. I MagiCAD: Under fliken ”MagiCAD HP&V”, klicka på ”Import/Export”, klicka på ”Property 

Set Manager”. 

3. Under fliken ”Property sets” ska alla nuvarande ”property sets” raderas. Det är nödvändigt 

att radera alla ”property sets” för varje ”Context” och ”Discipline”.  
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4. Därefter lägger man till ett ”property set” enligt BIP-egenskapernas namn för aktuell 

”Context” och ”Discipline”. I ett ”property set” skapas sedan en egenskap i taget. 

5. Sedan skapas en ”Configuration” under fliken ”Configurations” som namnges enligt eget 

önskemål. Där väljs vilka ”Property sets” som ska ingå i konfigurationen.  

6. Under ”C:\ProgramData\MagiCAD\Configurations” finns nu filen ”MagiCADSettings.xml” 

som man kopierar och döper om. Den omdöpta filen kan nu importeras av andra i 

MagiCADs ”Property Set Manager” under ”Configurations”. 

7. Till sist byter man tillbaka (under ”C:\ProgramData\MagiCAD\Configurations”) till den fil 

som man i steg 1 gjorde till backup. Den ursprungliga/första filen som hette 

”MagiCADSettings.xml”. 

Exempel på en IFC- och BIP-baserad BIM-överlämning från projekt till förvaltning 
Detta exempel tar hänsyn till ett flertal aspekter och har därför mer data i CAD-modellen än de tre 

rekommenderade egenskaperna; geometri, läge och ID. Bland annat utgår detta exempel från att 

inga molntjänster används och att arbetssättet är av typen filbaserat utbyte. Därtill syftar exemplet 

till att matcha Järfälla Kommuns nuvarande systemstöd. Järfälla Kommun använder sig av Incit Xpand 

som fastighetssystem och Incit beskriver på deras hemsida att de med hjälp av IFC-filer kan mappa 

och därigenom synkronisera data i IFC-filen mot fastighetssystemet [12]. Därför anges i exemplet 

egenskaper på objekt som syftar till att möjliggöra en mer automatiserad överlämning av 

installationsinformation med hjälp av IFC-filen. Exemplet innehåller följande egenskaper (BIP-

namngivna [45]) i CAD-modellen: 

1. För produkten som utgör ett installationsobjekt. BIP: Manufacturer, ProductCode, 

ConnectionSize och TypeID. 

2. Läget på objektet. BIP: SpaceName och StoreyName. 

3. ID på objektet; BIP: GUID 

4. Startdatum för garantin och tidsperioden för garantin; Förslag på BIP: 

WarrantyStartDate_YYYY-MM-DD respektive WarrantyPeriod_year. 

5. Förväntad teknisk livslängd; nytt förslag till BIP: EUL_year där EUL=Expected Useful Life 

6. En hyperlänk för dokument på typ-nivå för objekten. BIP: Hyperlink 

7. En hyperlänk för information/dokument kring de garanti-avtal som gjorts (vilken service och 

underhåll som ingår i köpet etc.). BIP: Hyperlink2. Siffran ”2” är en påtvingad ändring på 

grund av MagiCADs begränsande funktioner, med andra ord inte enligt BIP-standarden.  

Figur 5. Vy över gränssnittet där varje egenskap namnges och mappas mot en redan existerande 
egenskap i MagiCAD för AutoCAD 
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Punkt 1 och 2 motiveras av att frågan ”vad och var finns våra produkter och objekt” efterfrågades i 

intervjuserien med driftpersonal och förvaltare, bland annat av [5, 10]. Punkt 4 beskriver garanti-data 

för förvaltningen, och dessa värden går att mappa mot fastighetssystem. Punkt 5 ämnar att användas 

för att automatiskt kunna generera ett förslag på underhållsplan som bland annat efterfrågades av 

en förvaltare på Akademiska Hus [6].  

Flera hyperlänkar per objekt behövs 
Motivering till punkt 4 och 5: I dagens BIP anges ett objekts hyperlänk med 

egenskapsnamnet ”Hyperlink” [45]. Dokument som BVD, broschyrblad och DoU-

instruktioner kan anges på typ-nivå för objekten. Dock tilldelas ofta varje individuellt 

luftbehandlingsaggregat ett löpnummer, även fast de är av samma typ [42].  

BIP:s beteckningssystem för egenskapen TypeID är uppbyggt enligt formatet ZZYxx; där 

ZZ=Huvudkategori (1-4 tecken), Y=Underkategori (0-9) och xx=Löpnummer (01-99) [46]. 

I och med att samma typ av objekt kan besitta olika garanti-villkor, till exempel på grund av 

olika datum för slutbesiktning, behövs ibland fler än en hyperlänk per objekt. I de 

programvaror detta exempel utfördes i följde inte meta-data (beskrivning) för hyperlänken 

med i IFC-exporten (skulle kunna bero på inställningar, troligtvis inte dock). Därför tvingas 

läsaren använda sig av information i hyperlänkens värde för att tyda vilken typ av 

information som hyperlänken beskriver. I MagiCAD för AutoCAD finns bara möjligheten att 

lägga till en hyperlänk per objekt. I detta utförda exempel kringgicks dock detta genom att 

tilldela en generisk egenskap i MagiCAD, UserVar 4, namnet Hyperlink (vilket sedan blev 

Hyperlink2) vid IFC-export. UserVar 4 är en egenskap på instansnivå i MagiCAD för AutoCAD 

men kan dock endast, vid en IFC-export, innehålla 61 stycken tecken. Egenskaperna P1-P15, 

också de generiska fast på typnivå, kan vid en IFC-export endast innehålla 31 stycken 

tecken. Detta kan orsaka problem om absoluta hyperlänkar till en web-adress anges, då de 

kan vara längre än både 31 och 61 stycken tecken.  

På grund av att två egenskaper i IFC-exporten inte kunde ha samma namn krävdes ett mer 

manuellt arbete med användning av P1-P15 där information matades in i de tomma P1-P15. 

Alternativet är att mappa de nya namnen mot redan existerande egenskaper i MagiCAD för 

AutoCAD. Detta problem gjorde också att den andra hyperlänken fick egenskaps-namnet 

”Hyperlink2”.   

Skärmdumpar på IFC/BIP-exporten i Solibri Model Viewer 
Figurerna 7 och 8 visar resultatet av en IFC-export i Solibri Model Viewer med BIP-”property 

sets” i MagiCAD för AutoCAD. I och med att hyperlänkarna är relativa kan modellen och 

tillhörande mappstruktur överlämnas och fungera lika bra för förvaltningen som för aktören 

(skaparen) i projektfasen, förutsatt att mappstrukturen inte ändras. Mappstrukturen för 

detta exempel framgår i figur 6. Rotkatalogen är den mapp/katalog som är den högsta i 

hierarkin som överlämnas från projekt till förvaltning. Under katalogen ”Typer” finns alla de 

mappar som innehåller respektive objekttyps dokument. Dessa undermappar benämns 

enligt BIP:s beteckningssystem för egenskapsnamnet TypeID. I exemplet ingår ett 

luftbehandlingsaggregat och betecknas som LA001 samt ett tilluftsdon betecknat som 

TD901, båda enligt formatet ZZYxx [46].  
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Figur 6. Mappsstrukturen i exemplet med IFC/BIP-export 

 

Figur 7.Skärmdump från Solibri Model Viewer. Illustrerar ett luftbehandlingsaggregat med prioriterade attribut 
och hyperlänkar 

 

Figur 8. Skärmdump från Solibri Model Viewer. Illustrerar ett tilluftsdon med prioriterade attribut och 
hyperlänkar 

De värden som är blanka anses av informanterna i intervjuserien i 4.1 vara avgränsade med 

avseende på detaljeringsnivå-behovet. Hyperlänken för garanti (Hyperlink2) leder till ett 

avtals-dokument (PDF) som beskriver vilken service och underhåll som ingår från 
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entreprenörens sida under garanti-tiden. Hyperlänken för information på typnivå leder till 

en mapp innehållande alla de relevanta dokumenten. Av de eg-nr med en prioritering 

mellan 1,0 till och med 2,0 som inte är explicit definierade i figurerna 7 och 8 ingår start- 

och avstängningsrutiner, reservdels- och förbrukningsvaror-information och dokument 

kring produkten i hyperlänken för information om objektet på typnivå. Den prioriterade 

frågan kring utrymmet och dess luftkvalité bör knytas till utrymmes-objektet i arkitektens 

modell, trots att syftet är installations-relaterat. 

Solibri Model Checker användes för att skapa hyperlänkar till rumskort i en A-modell 
Föregående exempel visade på data som behövs i installations-CAD-modellerna (enligt 

tabell 1). Data som är knutet till ett visst utrymme lämpar sig bättre att presenteras i 

arkitektens modell (till det BIP refererar till som ”Space” [45]). Ett rumskort definieras här 

som ett data-blad som innehåller ett koncentrat av specifik information som är till nytta för 

förvaltningen i ett visst avseende. Ett exempel på ett rumskort illustreras i figur 9 och 

innehåller data för att besvara eg-nr 17-19; som kretsar kring luftkvalitén i utrymmet och de 

kopplade parametrarna ”vilken verksamhet är rummet projekterat för?” och ”hur många 

personer får vara i rummet?”. De engelska termerna i rumskortet är BIP-egenskaper. Dock 

är BuildingName inte med i den nuvarande BIP-versionen, men adderas här som ett förslag 

till utvecklingsgruppen av BIP. RDSCode står för Room Data Sheet code, som exempelvis 

kan vara en egen kod från förvaltaren [45]. 

Figur 9. Ett exempel på ett rumskort för ventilation 
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I figur 10 har Solibri Model Checker använts för att illustrera hur även A-modellen kan 

innehålla relativa hyperlänkar. Den uppvisade hyperlänken till rumskortet för ventilation 

har dock skapats i Solibri Model Checker och inte i ett CAD-verktyg för arkitekter. Detta 

visar dock på att förvaltningspersonalen själva kan göra tillägg av hyperlänkar i IFC-

modellen. Dock måste filen sparas i det patentskyddade Solibri-formatet SMC vid tillägg av 

hyperlänkar i IFC-filen. Solibri Model Checker är inte kostnadsfritt till skillnad från Solibri 

Model Viewer. 

 

Figur 10. Skärmdump från Solibri Model Checker. Visar den relativa hyperlänken i gul ruta. 

För att i listform presentera utrymmets installationer kan ett rumskort för installationer 

också kopplas till utrymmet i A-modellen, se bilaga 5 för ett exempel. 

4.4.2 Överlämning med hjälp av databaser och molntjänster 
Hela underrubriken 4.4.1 bygger på att filer utbyts mellan olika aktörer. Ett steg på vägen mot en 

BIM-mognadsnivå 3 är användandet av molntjänster och databaser. BIMeye är en produkt från CAD-

Q som är uppdelad i ett antal appar. En av dessa är BIM Asset Manager (BAM) med följande 

funktioner [47]: 

 En webbaserad databas som samlar information om objektens attribut på en central plats 

 Dubbelriktad synkronisering mellan databas och programvarorna Revit, Tekla, ArchiCAD samt 

filformatet IFC 



 
 

35 
 

 Stöd för olika roller där olika behörighet tilldelas 

 Arbeta med informationen utan designverktyg 

 Samla information från en eller flera olika modeller 

 Koppla bilder och bilagor 

 Rapportera 

 Spåra förändringar 

Det är samma data som hanteras i filutbytes-exemplet 4.4.1 som i denna molntjänst-lösning. 

Skillnaden är att den förvaras på en central plats och därigenom sker ingen kopior av data vid 

informationsutbyte mellan aktörer. Förvaltare är en av de tänkta aktörerna. Dock finns idag ingen 

integrering mellan Järfälla Kommuns fastighetssystem Incit Xpand och BIMeye. CAD-Q arbetar dock 

på att integrera BIMeye mot olika fastighetssystem [48].  

Genom att använda sig av en databas för lagring av attributdata till objekten kan mängden data i 

CAD-modellen vid önskemål minimeras till geometri, läge och ID. Den information som användaren 

sedan önskar ha tillgång till hämtas sedan från molntjänsten vid behov. Likväl kan användaren gå 

direkt till molntjänstens webbtjänst och få åtkomst till informationen där i listform [47]. Som tidigare 

nämnts är behovet av grafisk information lägre i förvaltning jämfört med projektering och produktion 

av byggnaden [14]. I BAM kan förvaltare och driftpersonal sortera fram de installationer som finns i 

ett visst utrymme, istället för att dessa listor ska skapas och uppdateras manuellt som i exemplet 

under 4.4.1 [47].  

Framtida funktioner i BIMeye som är under utveckling är stöd för lokala kodningsstandarder som BIP 

och BSAB till exempel. Därtill planeras en ”Viewer” för att visualisera objekten i 3D samt utveckling 

för att möjliggöra mobila lösningar för användarna [48].   



 
 

36 
 

5. Analys 

5.1 Analys av metodens utfall och generaliserbarhet 
Vid arbete med fallstudier är vanligtvis analytiska generaliseringar att föredra framför numeriska. 

Dock krävs det en vetenskapligt granskad teori att jämföra sina resultat med vid en analytisk 

generalisering [49]. I detta examensarbetes teori-kapitel ansågs den svenska 

fastighetsförvaltarbranschen befinna sig på mognadsnivå 0 till mognadsnivå 1 i industrirapporten [3] 

– vilken inte är vetenskapligt granskad. Således kan inte en generalisering av resultaten från empirin 

göras. Vad som dock tydligt framstår är att Järfälla Kommun befinner sig på samma BIM-

mognadsnivå som industrirapporten [3] bedömer att förvaltarbranschen gör i stort i Sverige. 

De semistrukturerade och strukturerade intervjuerna i fallstudie 2 (Akademiska Hus) har ingen 

koppling till den studerade överlämningen i fallstudie 1.2 (Järfälla Kommun). Syftet för intervjuerna 

gjorda hos Akademiska Hus var istället att testa validiteten av resultatet av intervjuerna gjorda på 

Järfälla Kommun gällande behoven (fallstudie 1.1). Samtliga intervjuer kring behov (fallstudie 1.1 och 

2) korrelerar till den grad att de i huvudsak uttrycker samma behov. Med andra ord; validiteten för 

tabell 1 (eg-nr) stärks snarare än försvagas när intervjuerna på Järfälla Kommun och Akademiska Hus 

jämförs.  

5.2 Analys av den abduktiva ansatsen 
Den abduktiva ansatsen innebar en styrka i att viktiga aspekter kunde lyftas fram under 

intervjusituationerna, som annars kunde gått förlorad. Ett exempel på detta är frågan om projekterat 

tilluftsflöde (frågan om luftkvalité), projekterad verksamhet och antal brukare utrymmet är 

projekterat för. Dock innebar det också att alla informanter inte fått samma frågor ställda till sig 

vilket gjorde den summerade bedömningen av intervjuerna kring behoven svårare. Varje uppslaget 

nytt spår innebar möjligheter och givande möjliga slutsatser, men risken att inte få alla följdfrågor 

besvarande blev då större – eftersom den nya frågan varken var förberedd eller genomarbetad.  

5.3 Analys av resultaten från intervjuerna kring behoven 
Från resultateten i tabell 1 bör främst frågorna kring garanti-villkor och luftkvalité lyftas fram. 

Därefter den information som beskriver ”vad som finns i byggnaden och var dessa objekt finns”, tätt 

efterföljt av förväntad teknisk livslängd på kostsamma framtida underhållsaktiviteter samt 

traditionell drift- och skötsel-instruktioner (rutiner, rengöring, reservdelar, BVD, broschyrblad etc.). 

Garanti-frågan lyftes fram som ”det som är svårast att hålla reda på idag” [6] och ett problem som 

åtgärdat skulle kunna minska kostnader [8]. Vilka objekt som ska tilldelas attributen förväntad 

teknisk livslängd och garanti angavs i huvudsak av informanterna vara relaterat till storleken på de 

framtida kostnaderna. Förväntad teknisk livslängd angavs gälla på ”aggregat-nivå”, till exempel 

kylmaskin och luftbehandlingsaggregat [6] medan garanti-information på installationer där den 

summerade framtida kostnaden för arbete och material understiger 4 000 kr anses kunna bortses 

ifrån [10]. Dessa avgränsningar ger en indikation på efterfrågad detaljnivå men skillnader mellan 

projekt med olika beställare lär förekomma. Garanti-frågan ger upphov till tre egenskaper som 

behöver standardiseras; garanti-startdatum, garantiperiod (antal år exempelvis) och garanti-villkor 

(de avtal som beskriver vilken service och underhåll som ingår i entreprenaden under garanti-

perioden). Förväntad teknisk livslängd är även den en egenskap som behöver standardiseras.  

Läget på installationer framkommer per automatik när en CAD-modell har attribut som beskriver 

objektets relation till våningsplan och rum etc. I dagens BIP-standard saknas ett egenskapsnamn för 

byggnaden [45], vilket är nödvändigt. Vilka kommersiella produkter som objekten utgör behöver 

även de representeras i objektattributen i form av fabrikat, modellnamn och typ enligt empirin i 
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detta examensarbete. För enkla installationer som en ventilationskanal ansåg dock en förvaltare på 

Järfälla Kommun att typ av kanal är tillräcklig information, det vill säga att fabrikatet och 

modellnamnet av den är överflödigt [9]. 

Luftkvalité och rummets projekterade verksamhet 
Samtliga av de fyra informanter som hade titeln förvaltare angav luftkvalitén i utrymmen som ett 

behov med högsta prioritet [9, 6, 10, 7]. Tre parametrar angavs vara kopplade till denna fråga där 

den tredje är en funktion av de första två: 

1. Typer och kvantiteter av luftflödena i ett rum och hur luftflödena styrs 

2. Vilken verksamhet rummet är projekterat för 

3. Antalet personer som rummet är projekterat för 

För ett utrymme med tilluft som enda typ av luftflöde och kvantiteten av flödet är satt till exempelvis 

10 l/s (CAV) och där inga andra typer av mekaniska luftflöden förekommer, är beskrivningen av punkt 

1 ovan relativt lätt att förmedla i ett BIM-projekt. Ponera dock att ett utrymme har både tilluft, 

frånluft och cirkulationsluft installerat som genom styrning ändrar luftflöden med avseende på tiden, 

personbelastning och temperatur. Ett sådant scenario i relation till mognadsnivå 3 där system är 

integrerade genom nationella standarder ställer krav på en väl genomtänkt informationsmodell. I en 

BIM-mognadsnivå 3 krävs nationellt standardiserade strukturer och detta examensarbete visar på att 

ett utrymmes-objekt i framtiden behöver ha relationer till andra objekt och attribut för att 

automatiskt kunna generera en rapport/rumskort med just den information som förvaltare behöver. 

Med andra ord; till utrymmes-objektet behövs standardiserade relationer till objekt och attributdata 

(samt en standardiserad begreppsmodell) som möjliggör en automatisk beskrivning av punkterna 1, 2 

och 3. På så sätt kan de parametrar som behövs i CAD-modellen för att uppfylla behovet fastställas. 

5.4 Analys av den studerade överlämningen på Järfälla Kommun 
På Järfälla Kommun idag överlämnas från projekt till förvaltning en DoU-pärm dels i form av 

pappersark i en pärm samt motsvarande struktur digitalt på ett USB-minne. Om den digitala 

informationen inte förs över manuellt av en anställd till kommunens interna server kommer inte den 

digitala informationen organisationen till dels. CAD-modellerna från projektet fyller ingen funktion i 

driften av byggnaderna och på objektens attribut i modellerna ställs inga krav på varken innehåll eller 

begreppsstruktur. Dock överlämnas CAD-modeller och kontrolleras av den CAD-ansvariga för 

arkivering (i både IFC- och DWG-format) inför framtida ombyggnationer. Följaktligen placeras Järfälla 

Kommuns nuvarande överlämning av installations-information från projekt till förvaltning på 

mognadsnivå 0 alternativt mognadsnivå 1. I och med att papperskopior existerar och används i både 

överlämningen och förvaltningen kan dessa två verksamheter inte klassas som helt och hållet en 

mognadsnivå 1. Den överlämnade dokumentationen var till fullo manuellt producerad (bortsett från 

CAD-ritningarna i viss mån) och mängden dubbelarbete/multipelarbete var påtagligt. 

De prioriterade behoven (eg-nr) 
Om man ser till de prioriterade behov som framkommit i denna studie (eg-nr) angavs i både protokoll 

och 2D-ritningar olika utrymmens olika luftflöden. Där framkom också utrymmenas tänkta 

verksamhet men på ett avskalat och förenklat sätt; till exempel ”Kök” och ”Vilrum”. Vilket typ av kök 

framgick inte exempelvis. Garanti-startdatum och garanti-period (år till exempel) framgick inte alls i 

dokumentationen, däremot ett avtal om vilken service och underhåll som ingick i entreprenaden. 

Aggregatens förväntade tekniska livslängd framgick inte det heller, bortsett från ett av aggregatens 

metallhölje som angavs till mer än 50 år. En förvaltare på Järfälla Kommun angav att läget på de 

produkter som fanns var väldigt viktigt [10]. I dokumentationen var ritningar (PDF) tillsammans med 

broschyrblad eller förteckningar (PDF) den data som fanns för att skapa sig en uppfattning om vilka 
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installationer som fanns var. I och med att all överlämnad dokumentation som användes för 

byggnadens drift var i formatet PDF fanns heller inga aktiviteter där data kunde mappas mellan olika 

system. Detta innebär att den integration som behövs mellan system för högre BIM-mognadsnivåer 

försvåras [3]. Den omfattande dokumentationen i form av PDF-filer gjorde det svårt att hitta den 

data som eftersöktes. Exempelvis förväntad teknisk livslängd för ett aggregat kallat LB01; finns den i 

”1. Teknisk beskrivning.pdf”, ”2. Broschyrblad”, ”3. Drift- och skötselanvisning” eller ”4. BVD”? Dessa 

fyra dokument var knutna till LB01 och bestod summerat av 55 stycken A4-sidor. Under ”2. 

Broschyrblad” fanns information om metallhöljets (ej hela aggregatet) förväntade tekniska livslängd, 

men kallades där för ett annat begrepp/egenskapsnamn; teknisk livstid. Detta är ett exempel på hur 

gemensamma standarder även för begrepp är nödvändigt, vilket påpekas i [30]. 

5.4.1 Hur ska Järfälla Kommun arbeta annorlunda för att nå högre BIM-mognadsnivåer? 

Uppnå mognadsnivå 1 till fullo 
Arbete för att standardisera DoU-pärmarna är i pågående på Järfälla Kommun och följer en 

branschstandard-bok utgiven av Svensk Byggtjänst [43]. Därtill pågår arbete med att utveckla CAD-

manualerna för projektfasen. I och med det finns grunden för att till fullo uppnå mognadsnivå 1 i 

BIM-mognadsdiagrammet för överlämningsskedet och förvaltningen. För att helt gå ifrån 

överlämningen av papperskopior skulle verksamheten kunna börja med att använda web-tjänster där 

projekt-aktörer laddar upp DoU-pärmen och där förvaltningen sedan laddar ner den. 

Nya arbetssätt för att uppnå mognadsnivå 2 
Ett krav för mognadsnivå 2 i förvaltning är att informationen återfinns som objekt med attributdata i 

organisationen [3]. Detta krav kan uppfyllas om Järfälla Kommun börjar ställa krav på IFC-modeller i 

överlämningen och att objekten har en kravspecifikation ställda på sig. Ju mer Järfälla Kommun går 

från mognadsnivå 1 mot mognadsnivå 3, ju mer ökar samarbetet mellan individer och olika IT-

format. Detta ställer krav på gemensamma begreppsmodeller [21]. Exemplet i 4.4.1 visar på hur 

detta skulle kunna ske i ett initialt skede. I 4.4.1 används BIP för att benämna de egenskaper som 

objekten har, dock innehållande förslag på nya egenskaper som bör inkluderas i BIP för att stödja 

prioriterade funktioner i förvaltningen. Genom att standardisera vad egenskaperna heter kan IFC-

filen användas som det medium som överför information från CAD-designverktygen till Incit Xpand, 

Järfälla Kommuns valda fastighetssystem. IFC-filen kan sedan användas i Incit Xpands så kallade 

”viewer”, en funktion för att grafiskt se 3D-modellen. Användning av IFC-filer på detta sätt är som 

nämnt tidigare den lägsta nivån av interoperabilitet [19]. Genom att importera data som är 

efterfrågad i förvaltningsprocesserna till fastighetssystemets plattform blir den mer lättillgänglig än 

tidigare, vilket är en av funktionerna vid effektiv informationshantering [18]. COBie är en specifik 

delmängd av en IFC-modell [24] och en diskussion i Sverige pågår huruvida standarden ska användas 

[3]. Vid en eventuell implementering av COBie bör Järfälla Kommun ställa krav på vilka delar av COBie 

som man önskar få överlämnade då en komplett COBie innebär stora datamängder, potentiellt med 

överflödig information för den aktuella organisationen. Om Järfälla Kommun skulle arbeta enligt 

arbets-modellen att IFC-filer användes för att synkroniseras mot deras fastighetssystem behövs dock 

inga mellansteg som COBie-leveranser av data-filer vid överlämningen från projekt till förvaltning. 

COBie skulle dock kunna användas som en mall där delmängder av den nyttjades för att beskriva 

vilken data Järfälla Kommun önskar få levererad. 

Lanseringen av BSAB 2.0 planeras till 2016 och till 2018 är målet att implementeringen i branschen är 

klar. BIP som standard kan då anses hålla lägre kvalité än BSAB 2.0 i branschen och det är något som 

bör finnas med i planeringen av en verksamhetsförändring. BSAB 2.0 skall klassificera enligt följande 

[31]: 
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 Klassifikation av objekt 

o Definition 

o Exempel 

o Mappning mot BSAB 96 

 Klassifikation av egenskaper 

o Egenskapsvärden 

o Enhet 

o Källangivelse 

Detta skulle ge Järfälla Kommun strukturen på objekten och dess attribut, kvar återstår då att ange 

vilka objekt som skall inkluderas och till vilken typ-detaljnivå olika objekt ska tilldelas olika typer av 

attribut. Denna fråga ställdes även i litteraturen [1]. Rubrik 5.3 besvarar denna fråga när det gäller 

överlämning av installations-information enligt detta examensarbetes avgränsning. En CAD/BIM-

manual är det dokument som anger för projektfasen hur förvaltningens funktioner ska tillfredsställas 

med hjälp av den överlämnade informationen och dess struktur. I 4.4.1 illustreras hur rumskort kan 

bifogas IFC-modellen för att tillfredsställa förvaltarnas behov av att ha koll på luftkvalitén i 

utrymmena under driften. Detta rumskort blir dock helt och hållet manuellt producerat utifrån 

attributdata i modellen, vilket innebär att ändringar i modellen kräver ett nytt manuellt producerat 

rumskort - såväl under projektfasen som under byggandens livstid då ombyggnationer görs. En 

förvaltare på Akademiska Hus påpekade att tidigare försök där nya IT-lösningar implementerats 

misslyckats på grund av att de inte uppdaterats som de bör och därför inte ”hållits levande” och 

därigenom slutat användas [6]. Det måste dock påpekas att en IFC-fil kan innehålla den information 

som ett rumskort efterfrågar, så om en mappning mellan ett system och en IFC-fil görs kan ett 

rumskort genereras med efterfrågad data. Dock framställdes rumskortet i 4.4.1 på ett helt manuellt 

sett, vilket med andra ord orsakar dubbelarbete i form av inmatning av data. Syftet i 4.4.1 var att rent 

grafiskt illustrera ett rumskort samt att beskriva hur detta kan kopplas till en IFC-modell med hjälp av 

hyperlänkar.  

Nya arbetsmetoder och ett pilotprojekt föreslås 
Förändringar i Järfälla Kommuns förvaltning och överlämningar föreslås enligt följande för 

att uppnå mognadsnivå 2: 

 Ställ krav på både original-format och IFC-format vid överlämning från projekt till 

förvaltning där en begreppsmodell för objekten och dess attribut implementeras, 

exempelvis BIP, BSAB 2.0 eller bSDD (buildingSMART Data Dictionary [50]). 

 Ange detaljnivå på vilka objekt som ska modelleras och dess attribut. Attributen bör 

förslagsvis följa empiri-rubriken 4.1 där eg-nr och kommentarer till dessa beskrivs. 

 Inled ett samarbete med en leverantör av ett fastighetssystem för att utveckla en 

funktion där IFC-filerna från överlämningarna är bärare av information och där utvalda 

delmängder av IFC-filen synkroniseras med fastighetssystemet. 

Som första steg i verksamhetsförändringen bör ett pilot-projekt utföras med en kort 

tidsram, liten kvalificerad arbetsgrupp och ett tydligt mål. Arbetsgruppen kan även 

innehålla externa resurser. Ett prototyp-försök bör inleda pilot-projektet. Ett prototyp-

försök är ett litet projekt som pågår i en eller två arbetsdagar och syftar till att testa 

verktygen och de processer som ska användas i pilot-projektet [19]. 

Stödja informationsbehov vid framtida till- och ombyggnationer 
Vid framtida om- och tillbyggnationer behövs all information om byggnaden som en gång 

skapades under projekteringen för densamma uppger ett flertal informanter [42, 6, 10]. 
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Den säkraste formen för att säkerställa framtida kompabilitet mellan programvaror och filer 

är IFC-formatet som är en ISO-standard [11]. Det är en av anledningarna till att alltid kräva 

leverans av IFC-filer vid överlämning från projekt till förvaltning.  

Nya arbetssätt för att uppnå mognadsnivå 3 
Ett fullgott mognadsnivå 3 kräver nationella standarder för informationshanteringen i BIM och därför 

kan inte Järfälla Kommun själva åstadkomma mognadsnivå 3. Det som däremot går att uppnå är att 

arbeta med molntjänster och BIM-modellservrar samt att informationsstrukturen delvis är nationellt 

standardiserad genom nuvarande BSAB. Därtill ger dagens BIP en grund för att redan idag ha en 

gemensam benämning av egenskaper och beteckningar. Med de verktyg som beskrivs i 4.4.2 

(tjänsten BIMeye) skapas möjligheter att redan idag börja närma sig mognadsnivå 3, dock utan 

nationella standarder samt begränsningen att de CAD-designverktyg som stödjs med full integration 

är Revit, Tekla och ArchiCAD [47]. Både utvecklarna av molntjänst-databasen (CAD-Q [48]) och 

utvecklarna av Järfälla Kommuns fastighetssystem (Incit) planerar att skapa integrationer mellan sina 

tjänster och andra aktörer i både byggprocessens projektfas och förvaltningsfas. Incit planerar bland 

annat att erbjuda tjänster som möjliggör anrop mot Incit Xpand för att i byggfasen generera 

underhållsplaner [51]. 

Möjligheter vid en integrerad byggprocess 
I närtid kommer databaser med molntjänster att börja integreras med fastighetssystem och 

nya tjänster ska skapas för tidiga skeden [48]. Vid leverans av den utvecklingsfasen kommer 

den web-baserade databasen att kunna agera som en central plats för en byggnad från 

tidiga skeden fram till rivning av byggnaden. Denna centrala plats för information innebär 

nya möjligheter att hålla BIM-modellen levande och behovet av pappersark vid 

överlämningar är överspelat helt och hållet. Överlämningen av installations-information 

kommer att ske via den centrala platsen (en databas). Även vid ombyggnationer går 

informationen via samma centrala plats. Tiden är då förbi då hela byggnads-modeller 

levereras trots att endast små delmängder egentligen var behovet hos mottagaren, 

dessutom kommer informationen alltid att vara aktuell. Att informationen är aktuell och att 

precis den delmängd som har efterfrågats levereras till en aktör är det som Kimon Onuma 

definierar som SOA [35]. SOA är beskrivet i litteraturstudien i kapitel 3.    

Ett rumskort i exempel 4.4.1 som manuellt skapas och hyperlänkas till ett utrymme för att 

sedan skickas iväg med hela mappstrukturen inklusive samtliga filer till en mottagare kan nu 

genomföras på helt andra sätt. Detta kräver dock en genomtänkt lösning för vilka 

parametrar som ska skapas för att täcka ett utrymmes potentiellt komplexa ventilations-

uppbyggnad. Det som åsyftas är den tidigare nämnda informationsmodellen under rubrik 

5.3. Genom att skapa en rapport/rumskort från rummets attributdata kan rumskorten 

genereras utifrån aktuell data från databasen. En ändring av en ventilations-parameter 

skulle efter nästa synkronisering generera ett nytt rumskort för ventilationen till 

förvaltaren. 

En BIM-mognadsnivå av denna grad skulle innebära att fil-formatet på informations-

leveranser är överspelad i viss mån då leveranser sker mellan integrerade databaser. Men 

standardisering av API:er och olika stödjande webtjänster kvarstår.  

Exemplifieringar 
Ponera en enkel ombyggnad av ett kontorsrum som ska delas i två genom att en innervägg 

samt nya installationer i form av ventilations-don och el-produkter ska installeras. En sådan 

ombyggnad skulle kunna anses för liten för att använda sig av BIM-metodik. Om en central 
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plats, en web-baserad databas, fanns skulle fastighetsförvaltare (till exempel genom ram-

avtal) kunna kontakta aktuella konsulter och de skulle kunna modellera de nya 

installationerna och sekunden efter synkronisera mot den centrala platsen. På så sätt hålls 

”modellen levande” och byggnaden är lika väl dokumenterad som vid överlämnandet från 

nybyggnationen. 

Om en ny större installation skulle ingå i en ombyggnad kan dess garanti-villkor 

synkroniseras med fastighetssystemet och den förväntade tekniska livslängden på 

produkten skulle automatiskt generera förändringar i fastighetssystemets underhållsplan.   

En drifttekniker som mottar en felanmälan kan enkelt via web-tjänsten sortera ut ett rum 

och se vilka installationer som finns i ett visst utrymme och då beställa nödvändiga 

reservdelar utan att behöva besöka den fysiska platsen.  
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Svar på forskningsfrågorna 
Forskningsfrågorna som presenterades i inledningen, rubrik 1.4: 

1. Vilka behov av installations-relaterad information, som kan överlämnas från projektfasen, 

finns i förvaltning av byggnader? 

a. Hur är dessa inbördes prioriterade? 

b. Vilken detaljeringsgrad bör denna information ha? 

c. Vilka nya objekts-egenskaper kan behöva standardiseras? 

i. Vilka typer av objekt ämnar respektive nytt egenskapsnamn att beskriva?  

2. Hur ska en beställare- och förvaltningsorganisation arbeta annorlunda för att nå 

mognadsnivå 1 respektive mognadsnivå 2 och mognadsnivå 3 i BIM-mognadsdiagrammet [3, 

4]? 

Svar på forskningsfråga 1 
Om en egenskap finns redovisad i BIP [45] kommer den inte i detta svar inkluderas under delfråga 

1.c. 
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Tabell 2. Svar på forskningsfråga 1. 

1. 1.a 1.b 1.c 1.c.i 

Vilka behov av 
installations-relaterad 
information, som kan 
överlämnas från 
projektfasen, finns i 
förvaltning av 
byggnader? 

Hur är dessa 
inbördes 
prioriterade av 
informanterna? 
[Skala 1-4] 

Vilken detaljeringsgrad bör denna 
information ha enligt informanterna? 

Vilka nya objekts-
egenskaper kan 
behöva 
standardiseras? 

Vilka typer av 
objekt ämnar 
respektive nytt 
egenskaps-
namn att 
beskriva? 

Garanti-information 1,0 

Var relaterat till kostnads-parametrar. 
För fall då material och arbete 
överstiger  
4 000 kr var ett exempel på detaljnivå. 

Garanti-startdatum, 
Garanti-period, 
Garantivillkor (avtal 
för service och 
underhåll etc.) 

Installations-
objekt 

Luftkvalitérelaterad 
information 1,0 För utrymmen som nyttjas av brukare. 

Se den beskrivna 
informationsmodellen 
under rubrik 5.3. 
Antalet personer ett 
utrymme är 
projekterat för, bland 
annat. Rumsobjekt 

"Fabrikat, 
modellnamn" och/eller 
"produkttyp" 1,4 

"Större och dyrare" installationer 
namnges. Enkla installationer som 
ventilationskanaler förklaras genom 
dess typ. 

- - 

Läget på objekten 1,8 
Små detaljer, till exempel kablage i en 
vägg bortses ifrån. Byggnadens namn 

Byggnad/Meta-
data till 
projektet 

Förväntad teknisk 
livslängd 1,8 

Kostnaden är avgörande parameter. På 
"aggregatnivå", kylmaskin etc. Även 
sådant som är inbyggt och inte synligt 
och innebär betydande kostnader. 

Förväntad teknisk 
livslängd 

Installations-
objekt 

Reservdels- och 
förbrukningsvaror-
information 2,0 

Ej explicit besvarat. Denna typ av data 
går att utröna från andra attribut, som 
namn till exempel. 

- - 

Drift- och skötsel-
information (rutiner 
med mera) 2,0 

Ej explicit besvarat. I den studerade 
DoU-pärmen fanns drift- och skötsel-
information för alla ingående 
komponenter och delar. 

- - 

Dokument kopplat till 
produkter 2,0 

Ej explicit besvarat. I den studerade 
överlämningen hade alla komponenter 
(inte kanaler) BVD och broschyrblad 
och liknande dokument kopplat till sig.   

Meta-data 
/beskrivning av 
hyperlänkar 

Metadata till 
BIP-
egenskapen 
"Hyperlink" 
[45]. 
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Serie-nummer, leverantör (tolkad av informanterna som återförsäljare), installationsdatum, 

idrifttagning-data, inköpspris och streckkod-nummer var alla lågt eller mycket lågt prioriterade. 

Svar på forskningsfråga 2 
Se rubrik ”5.4.1 Hur ska Järfälla Kommun arbeta annorlunda för att nå högre BIM-mognadsnivåer?”. 

6.2 Slutsats 
 Vid överlämning av installations-information från projekt till förvaltning: 

o Objekt med en anskaffningskostnad över 4 000 kr (arbete och material, förslag från 

förvaltare [10]) bör innehålla egenskaper som definierar garanti-startdatum, garanti-

period (antal år exempelvis) och garanti-villkor (avtal som beskriver vilken service 

och underhåll som ingår under garantiperioden). Dessa tre egenskaper behöver 

standardiseras i branschen.  

o Rumsobjekt där brukare vistas bör innehålla information om utrymmets 

luftflödestyper och kvantiteter samt hur luftflödena styrs över dygnet. Utöver detta 

bör rumsobjektet innehålla attribut som beskriver vilken verksamhet rummet är 

projekterat för. En funktion av dessa två som vid behov kan ingå som attribut till 

rumsobjektet är hur många brukare rummet är projekterat för. Denna fråga som 

syftar till att säkerställa god luftkvalité för brukare i förvaltningen kan vara av både 

trivial och komplex karaktär [52], därför efterfrågas en standardiserad 

informationsmodell för att kunna skapa IT-lösningar på detta problem. Klagomål på 

luftkvalitén angavs av en förvaltare som den mest frekventa orsaken till låga NKI-

värden (Nöjd Kundindex) [6]. 

o Att kunna beskriva vad (fabrikat, modellnamn och för enkla installationer endast typ 

av produkt) och läge (plats i rummet, vilket rum, våningsplan och byggnad) var viktig 

information för både förvaltare och driftpersonal. 

o Förväntad teknisk livslängd är en egenskap som behöver standardiseras nationellt 

och som tillsammans med en kostnadsfaktor från uppslagsverk skulle kunna 

automatisera arbetsmetoder genom att generera en underhållsplan som beskriver 

underhållsaktiviteter över tiden och kostnaderna över tiden.  

De ovan nämnda punkterna var de specifika egenskaper som var högst prioriterade av fem 

förvaltare, en drifttekniker och en driftledare [5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

 

 För att den studerade förvaltningsorganisationen på Järfälla Kommun ska öka sin BIM-

mognad till mognadsnivå 2: 

o Krävs standardiserade processer där en begreppsmodell (BIP, BSAB etc.) används för 

att dels undvika missförstånd och öka effektiviteten men även för att kunna använda 

IFC-filer vid överlämningar av installations-information från projekt till förvaltning för 

att mappa och synkronisera objekten och deras attribut mot fastighetssystemet. 

 BIP innehåller vissa av de egenskaps-namn som denna studie fastställer men 

behöver utvecklas för att uppfylla alla prioriterade behov. 

 För att den studerade förvaltningsorganisationen på Järfälla Kommun ska öka sin BIM-

mognad till mognadsnivå 3: 

o Krävs integration av deras fastighetssystem och en web-baserad databas som agerar 

som en central plats för byggnads-informationen under hela byggnadsprocessen. 

o För fullgod mognadsnivå 3 krävs internationella standarder på informations-

strukturen, vilket Järfälla Kommun inte själva kan genomföra. 
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o En stor fördel med en central plats för byggnads-informationen (till skillnad från 

filutbytena som sker i mognadsnivå 2) är att ansträngningarna minskar för att hålla 

”modellen levande” även under de många år byggnaden ska vara i bruk, förvaltas, 

förändras och förädlas.  
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7. Framtida arbete 
För att kunna automatisera rapporter/vyer för komplexa ventilationslösningar av utrymmen bör en 

standardiserad informationsmodell skapas. Den skall representera vilka objekt, attribut och meta-

data som behövs för att ge förvaltningspersonal ett snabbt svar via IT-verktyg hur ett utrymmes 

luftkvalité är tänkt att säkerställas. Den information som behöver kartläggas är den data som 

beskriver ett utrymmes luftflödestyper, kvantiteterna på luftflödena och hur de styrs över tiden samt 

vilken verksamhet rummet är projekterat för och för hur många personer (som är en funktion av de 

tidigare nämnda variablerna). 

Detta examensarbete har fokuserat på själva överlämningen av installations-information från projekt 

till förvaltning. För att BIM-modellen ska vara aktuell i hela förvaltningsskedet, representera 

byggnaden som den ”är byggd och utrustad just nu”, krävs processer och avtal som stödjer det. Vilka 

processer som krävs i en pågående förvaltning för att säkerställa att BIM-modellen förblir aktuell bör 

undersökas. Det kan ses som ett av många parallella steg för att möjliggöra ett livscykelperspektiv av 

byggnader tack vare BIM.  
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Bilaga 1. Egenskaps-nummer (eg-nr) 
Tabellerna i Bilaga 1 och Bilaga 2 är återigen adderade för att skapa förståelse för Bilaga 3:s uppbyggnad.  

Egenskaps-
nummer* 

Delfråga Tolkades av informanterna som: 
Prioritering 

[1-4] *** 

10 garanti-information 
inkluderar startdatum och tidsspann för 
garantin 

1,0 

17** 
projekterat tilluftsflöde av 
luft**** 

**** 1,0 

16 
prestanda-information (t.ex. 
flöden) 

tilluftflöden stod främst i fokus, därefter 
termisk komfort 

1,3 

1 
namn på ett objekt/produkt i 
byggnaden (modell-kod m.m.) 

inkluderar fabrikat och modellnamn, ibland typ-
namn 

1,4 

11 underhållsplaner i stort en funktion av förväntad teknisk livslängd 1,7 

18** projekterad verksamhet 
beskrivning alternativt RFP - 
Rumsfunktionsprogram 

1,7 

6 läge/plats av objekt/produkt utan anmärkning (u.a.) 1,8 

9 förväntad teknisk livslängd u.a. 1,8 

13 avtals-information 

bland annat: avtal kring garantin (service och 
underhåll etc.) men även gränsdragningslistor 
mot hyresgäster samt avtal kring termisk 
komfort 

1,8 

12 start- och avstängningsrutiner u.a. 2,0 

14 
reservdels- och 
förbrukningsvaror-
information 

u.a. 2,0 

15 dokument kring produkten byggvarudeklaration etc. 2,0 

19** projekterat för antal brukare 
går att beräkna utifrån angiven verksamhet och 
tilluftsflöde 

2,0 

7 serie-nummer u.a. 2,3 

2 leverantör återförsäljare 2,5 

4 installationsdatum ej att beblanda med garanti-startdatum 3,3 

5 idrifttagning-data  blandat 3,4 

3 inköpspris anskaffningspris 3,5 

8 streckkod-nummer u.a. 4,0 

* Egenskaps-nummer förkortas fortsättningsvis till eg-nr. 

** Dessa tre egenskapsnummer är en fördjupning av den specifika prestanda-informationen 

tilluftsflöde. 

*** Tolkning av det empiriska materialet. Värdet ”4” innebär att egenskapsnumret inte anses vara 

behjälplig i förvaltning alls eller att det av informanterna ansågs vara mycket lågt prioriterat. Således är 

värdet ”1” det som anses vara högst prioriterat i denna skala från 1-4. 

**** Huruvida begreppet ”tilluft” täcker informanternas uttryckta behov utvecklas i underrubriken 

Utveckling kring begreppet ”Projekterat tilluftsflöde av luft” som finns under rubrik 4.1.1. 
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Bilaga 2. Drift- och Underhålls-pärmens struktur 
Tabellerna i Bilaga 1 och Bilaga 2 är återigen adderade för att skapa förståelse för Bilaga 3:s 

uppbyggnad. 

Flik-namn och struktur på Drift- och Underhålls-pärmen (DoU-pärmen): 

  INNEHÅLLSFÖRTECKNING       DoU 13 Registersida LUFT-1   

OBJEKT: ORIENTERING Om instruktionen 1 

X  Översikter 2 

BYGGNAD: X  Säkerhet 3 

    Drift, funktion 4 

UNDERLAG FÖR FÖRTECKNINGAR Adresser 5 

DoU-INSTRUKTION  Rutiner 6 

LUFTBEHANDLINGS- 
INSTALLATION 

 Apparater, komponenter 7 

    Spjällförteckning 8 

  DOKUMENT Protokoll 9 

Upprättad av:  Aggregat 10 

   Fläktar 11 

   Spjäll 12 

Adress, ort:  Ljuddämpare 13 

   Värmare, kylare 14 

   Luftdon 15 

Upprättad datum:  Styr- och reglerdon 16 

20ÅÅ-MM-DD  Övriga produkter 17 

Reviderad datum:  Ritningar 18 

20ÅÅ-MM-DD  Scheman 19 

    Övrigt 20 
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Bilaga 3. Jämförelse - Fallstudie överlämning 
Det som jämförts är hur den överlämnade dokumentationen överensstämmer med de behov av data 

som litteraturen beskriver samt de behov som framkommit i detta examensarbetes empiri. 

Tabellen nedan illustrerar en matris där egenskaperna numreras och jämförs mot flikarna i DoU-

pärmen. En siffra i matrisen indikerar att innehåll kring egenskaps-numret (eg-nr) finns i DoU-

pärmen. Därutöver utgör siffran i matrisen en referens till en kommentar efter tabellen. 

 
Flik-
nr:                    

Eg-nr:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 1                                       

 2 1         2                   3       

 3                                       

 4                               4       

 5   5                                   

 6                        6             

 7 7                                     

 8 8         9                   10 10     

 9                               11,13 11 12   

 10 17       15   17   14b   15 15   16 14a         

 11                                       

 12                             18         

 13                             19         

 14                                       

 15                             20         

 16                             21         

 17                             22         

 18 25,27         27                 26 23 23 24   

 19                                       

 20                             28         

 

Format:  

”Nummer i matrisen”.   Fliknamn: Kommentar 

Kopierade exempel är angivna med citationstecken. 

1. Översikter: "Nytt luftbehandlingsaggregat typ Topvex SC06 HW-L-CAV, fabrikat Systemair 

AB." 

2. Översikter: "Placering i fläktrum plan 2 (vind), Hus 2." 

3. Översikter: 

 "Betjänar lägenheter och gemensamhetsutrymmen i LSS-boende, Hus 1-3." 

 PDF som illustrerar ett flödesschema, identisk med (4) och en av filerna i (18). 

4. Drift, funktion: PDF som illustrerar ett flödesschema, identisk med (3) och en av filerna i (18). 

5. Adresser: Adressuppgifter till beställare, entreprenörer, underentreprenörer och 

leverantörer 
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6. Rutiner: Tillsyn och service under garantitid, dock ingen information om garanti-startdatum 

eller garanti-period. 

7. Apparater, komponenter: 

 Apparatspecifikation: Beteckning, typ och storlek, fabrikat, benämning: "LB01, 

Topvex SC06 HW-L-CAV, Systemair AB, Luftbehandlingsaggregat" 

 Komponentförteckning: Beteckning, typ och storlek, fabrikat, benämning: "SP3, 

PTS/B-100, Halton AB, Forceringsspjäll" 

 Filterförteckning: Beteckning, Filterklass, Typ, Storlek, Antal: LB01 Tilluft, F7, BFT, 

399×592×400-6, 2 

8. Spjällförteckning: Innehåller flera kategorier av data. Bland annat läge (hus och rum) 

9. Spjällförteckning: beteckning, typ (namn) 

10. Spjällförteckning: prestanda-data (k-faktor och flöde samt vilket utrymme som betjänas mm) 

11. Protokoll: Luftflödesprotokoll, både projekterat och uppmätt för respektive utrymme 

12. Protokoll: Utrymmet är namngett som kök, vardagsrum etc. (vaga verksamhets-

beskrivningar) 

13. Protokoll: 

 Igångkörningsprotokoll för aggregaten 

 Ljudmätningsprotokoll för respektive utrymme. 

 OVK-protokoll 

 Sotnings-intyg 

 Diverse intyg om kvalité/prestanda på detaljer samt egenkontroller 

14. Aggregat: 

a. Teknisk beskrivning (detaljrik) och BVD 

b. Broschyrblad (inkl. förväntad teknisk livstid på metallhöljet)  

15. Aggregat: Drift och skötselanvisning (inkluderar mycket information), idrifttagning-data samt 

rutiner vid på och avstängning av aggregatet vid underhåll.   

16. Aggregat: Reservdelsinformation 

17. Aggregat: Info om var på hårdvaran serie-nummer och modellnummer finns är angivet, dock 

ej explicit. 

18. Spjäll: DoU-instruktioner, broschyrblad, BVD 

19. Ljuddämpare: Broschyrblad, BVD 

20. Luftdon: Broschyrblad och K-faktor, DoU-instruktioner, BVD 

21. Styr- och reglerdon: Broschyrblad och BVD 

22. Övriga produkter: Broschyrblad, BVD och diverse DoU-instruktioner 

23. Ritningar: Innehåller specificerat från- och tilluftsflöde 

24. Ritningar: Anger även A-ritningarnas rumsbeteckningar och utrymmestyperna: Kök, RWC/D 

etc. 

25. Ritningar: Materialförteckning med VVS AMA 09-förteckningar 

26. Ritningar: Viss prestanda-data 

27. Ritningar: Beteckningar och läge anges 

28. Övrigt: CE-dokumentation 

Flikarna ”11. Fläktar”, ”14. Värmare, kyla” och ”19. Scheman” var alla tomma, de innehöll ingen 

information. 
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Bilaga 4. Ett urklipp från BIMeye:s två delar; en klient och en 

webbaserad åtkomsttjänst 
 

Hämtat från [47]. 
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Bilaga 5. Ett exempel på ett rumskort som listar rummets olika 

installationer 
 

 

* BuildingName finns inte med i dagens BIP utan är ett förslag på en ny BIP-kod. 

** Deplacerande tilluftsdon 

*** Givare för koncentration 
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Bilaga 6. Anonym version av det avtal som beskrev tillsyn och service 

under garanti-tiden i den studerade överlämningen  
 

PÄRM: DoU 13 LUFT-1    DATUM: 2014-09-15 
INFO: FLIK 6, TILLSYN OCH SERVICE UNDER GRANTITID  REV.DATUM: 2014-09-30 
PROJEKTPLATS:   BYGGNAD: 
FASTIGHETSBETECKNING:  
FÖRVALTNINGSENHET:    ANLÄGGNINGSNUMMER: 
 

Under garantitiden utföres 10 servicebesök med ca 6 månaders intervall. 
Beställarens representant kontaktas före besök 
 
Servicen omfattar tillsyn och underhåll av alla i entreprenaden ingående utrustningar 
samt tillhandahållande av erforderliga reservdelar. 
 
Förbrukningsmaterial som filter och drivremmar ingår ej. 
 
Servicebesök 1 2015-03 
Servicebesök 2 2015-09 
Servicebesök 3 2016-03 
Servicebesök 4 2016-09 
Servicebesök 5 2017-03 
Servicebesök 6 2017-09 
Servicebesök 7 2018-03 
Servicebesök 8 2018-09 
Servicebesök 9 2019-03 
Servicebesök 10 2019-09 
 
Vinterdriftfall 2015-02 
Sommardriftfall 2015-06 
 

Stockholm den 30 september 2014 
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Bilaga 7. Den sista versionen av det manus som användes för intervju 

av personal i förvaltarorganisationer (abduktiv metod tillämpades i 

examensarbetet) 
 

1. Vilka typer av fastigheter är Du förvaltare för? 

2. Har Du ansvar för både den ekonomiska och tekniska förvaltningen?  

3. Öppen och generell fråga, avgränsat till installationer: Ponera att all information var möjlig 

att ge er på ett effektivt sätt – vilken information vill ni då ha och när i byggprocessen, och 

till vilken detaljnivå? 

4. Specifik och detaljerad fråga, där svaren ombeds att avgränsas till installationer: I antingen 

COBie-standarden, rapporter eller från vetenskapliga artiklar finns följande data föreslagen 

som behjälplig i drift och underhåll av en byggnad:  

a. Vilka av dessa tycker även Du behövs, och varför? 

b. Går det att för respektive punkt ange detaljeringsnivå enligt någon parameter? 

Som t.ex. ”alla objekt” eller ”alla objekt över 10 000 kr” eller ”alla objekt om 

verksamheten är speciell på något sätt”? 

c. På en skala från 1-4 (1 är högst), kan Du prioritera hur viktig varje punkts 

information är för Din verksamhet? 

Delfråga 
Behjälplig 
[Ja/Nej] 

Prioritering 
[1-4] 

Delfråga 
Behjälplig 
[Ja/Nej] 

Prioritering 
[1-4] 

namn på ett objekt/produkt i 
byggnaden (modell-nummer 
m.m.) 

  
förväntad teknisk 
livslängd 

  

leverantör   garanti-information   

inköpspris   underhållsplaner   

installationsdatum   
start- och 
avstängningsrutiner 

  

idrifttagning-data    avtals-information   

läge/plats av objekt/produkt   
reservdels- och 
förbrukningsvaror-
information 

  

serie-nummer   
prestanda-information 
(t.ex. l/s) 

  

streckkod-nummer   
dokument kring 
produkten 

  

 

5. Angående information kring ett utrymmes; projekterade tilluftsflöde, projekterad 

verksamhet och projekterat antal brukare: 
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a. Vilka av dessa tre nämnda tycker Du behövs, och varför? 

b. Går det att för respektive punkt ange detaljeringsnivå? Som t.ex. ”alla utrymmen” 

eller ”bara utrymmen som är speciella på något av sätt”? 

c. På en skala från 1-4 (1 är högst), kan Du prioritera hur viktig varje punkts 

information är för Din verksamhet? 

Delfrågor 
Behjälplig 
[Ja/Nej] 

Prioritering 
[1-4] 

projekterat tilluftsflöde av luft   

projekterad verksamhet   

projekterat för antal brukare   

 

6. Vilken information behövs för er verksamhet vid en om- eller tillbyggnad? Begränsat till 

information kring installationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


