
BY1729 
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

 

 

BIM i förvaltningsfasen  
En studie om möjligheter i förvaltningsfasen av en byggnad 
med hjälp av en väl utförd informationsmodell 
 
 
BIM in the management phase 

A study of opportunities in the management phase of a building using a 
well-executed information model 

Erik Öhman 
  



 
 

2 

Sammanfattning  
 
BIM – byggnadsinformationsmodellering eller byggnadsinformationsmodeller är 
begrepp som idag känns igen av de flesta i byggbranschen och många är överens om 
vilken stor potential som finns med att använda denna nya teknik. Trots detta går 
implementeringen av det här nya arbetssättet trögt i branschen. Fortfarande används 
BIM som mest innan och under produktionen av nya byggnader och anläggningar 
medan den allra längsta tidsperioden i byggnadens livscykel glöms bort, nämligen 
förvaltningen av byggnaden. Nya byggnader har ofta en livslängd på över 100 år 
vilket gör att underhåll och reparationer kommer att vara nödvändiga för att 
upprätthålla de krav som finns på moderna byggnader. Med arbetssättet BIM med 
tillhörande modeller finns potential till att underlätta förvaltningen av byggnader. 
Idag finns en liten efterfrågan på väl utförda modeller från förvaltarsidan, de ser inte 
fördelarna med att ha en väl utförd informationsmodell och ställer därför inte särskilt 
stora krav på de olika modellerna.  
 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur modeller som skapas i projekteringen 
och information i den kan användas i förvaltningsarbetet av byggnaden och att ta 
reda på vad projektörerna kan lägga till i modellerna som är till nytta i 
förvaltningsarbetet. För att ta reda på detta har dels en litteraturstudie gjorts för att 
förstå nödvändig teori och fakta samt ett referensobjekt granskats för att ta reda på 
vilket sätt BIM kommer att användas i just detta projekt. Referensobjektet som har 
använts i studien kallas Helios, en del av SCA:s nya massafabrik i Timrå utanför 
Sundsvall, har en detaljerad modell ritats upp för att sedan ta fram de nödvändiga 
2D-ritningarna som används som underlag vid byggandet. Modellen innehåller 
däremot inte mer information än nödvändigt, eftersom få krav har ställts på den. 
Informationen är samlad i andra dokument och beskrivningar som används i 
produktion och förvaltning. Modellen som har byggts upp kan exporteras till så kallat 
IFC-format, vilket gör att modellen går att öppna i program som går att ladda hem 
gratis från internet. I dessa program kan användaren vrida och vända på modellen 
och titta närmare på detaljer. Det är också möjligt att koppla ihop dessa modeller 
med andra system, till exempel tabellerade värden i Microsoft Excel. Det gör att det 
går att få en exakt visuell bild av element i byggnaden samtidigt som ytterligare 
information kan läsas av i andra program. Det är möjligt för projektörer att lägga in 
mer information i modellerna. Som exempel kan nämnas länkar till produkters 
hemsidor, vilken typ av rostskyddsbehandling ett visst element har fått och vilken typ 
av brandskyddsmålning som konstruktionen behandlats med. I projektet Helios 
kommer begreppet BIM att gå förlorat när byggnaden går in i förvaltningsfasen 
eftersom modellen inte kommer att följa med som relationshandlingar. Det är platta 
ritningar med tillhörande beskrivningar som kommer att ligga till grund vid 
förvaltningsarbetet. Det här behöver inte betyda att BIM inte kan användas senare 
under byggnadens livscykel. Det går att rita upp byggnaden i efterhand även om inte 
all information om alla objekt finns representerade i modellen eller i tillhörande 
system. Men för att BIM ska kunna uppnå den potential som finns måste 
noggrannare krav ställas redan i projekteringsskedet.  
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Abstract 
 
BIM – building information modelling or building information model is a well 
known concept that most people in the construction industry is familiar with and 
agrees that there is a big potential with this new technology. Despite this, the 
implementation of this new approach is slow in the industry. Still, BIM is most used 
before and during the production of new buildings and facilities, while the longest 
period in a building's life cycle is forgotten, namely the management of the building. 
New buildings often have a lifespan of over 100 years, which means that 
maintenance and repairs will be necessary to maintain the requirements of modern 
buildings. There is potential to facilitate the management of buildings with well-
executed information modeling. Today there is a small demand for these well-made 
models from the management companies and owners of the buildings, they 
commonly do not acknowledge the benefits of having a building information model 
to help with their daily work and therefore place no special demands on the various 
models. 
 
The purpose of this thesis is to find out how information models can be used in the 
management work of the building and to find out what the projectors can add to the 
models that are useful in the management work. In order to find out, a literature 
study has been made to understand the necessary theory and facts and a reference 
object has been examined to find out how BIM will be used in this particular project. 
The reference object that was used in this thesis was Helios, a part of SCA's new 
pulp mill in Timrå, outside of Sundsvall, has a detailed model been drawn up and 
based on this model the necessary 2D drawings is produced and used as the basis for 
construction. The model does not contain more information than necessary, because 
few demands have been made on it. The information is gathered in other documents 
and descriptions used in the production and management. The model that has been 
drawn up can be exported to IFC format, which means that the model can be opened 
in the program that can be downloaded for free from the Internet. In these 
applications, the user can twist and turn the model and look at all details of the 
building. It is also possible to connect these models with other systems, for example, 
tabulated values in Microsoft Excel. This makes it possible to obtain an accurate 
visual representation of the elements of the building while further information can be 
read by other applications. It is possible for projectors to enter more information in 
the models. For example, there are links to products' websites, what kind of anti-
corrosion treatment a particular element has received and what type of fire protection 
paint that has been used. The project Helios, the concept of BIM will be lost when 
the building goes into the management phase as this model will not follow. Flat 
drawings and a descriptions will be the basis for management work for about 100 
years to come. This does not mean that BIM can not be used later in the building's 
life cycle. It is possible to make a model of the building afterwards, although not all 
information about all objects is represented in the model or in the associated system. 
However, in order for BIM to achieve the potential that exists, more requirements 
must be set in the design phase. 
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Förord 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har genomförts i samarbete med Sweco 
Structures i Umeå och är det projekt som avslutar mina studier på 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Studietiden har 
varit en spännande tid där jag lärt mig mycket om mig själv och min framtida 
yrkesroll samt gett mig chansen att lära känna nya människor.  
 
Jag vill tacka alla som har hjälpt till och stöttat mig under examensarbetet, framför 
allt mina handledare, Johan Jeppsson på Sweco och Fredrik Häggström på Umeå 
universitet. Jag vill också rikta ett speciellt tack till anställda på Sweco Structures i 
Umeå som tagit sig tid med olika frågor och gjort examensarbetestiden där till en bra 
tid.  
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Beteckningar (ordlista) 
 
BIM – byggnadsinformationsmodell / modellering 
 
CAD – computer aided design 
 
PLM – product lifecycle managment 
 
IFC- industry foundation classes, ett filformat för informationsmodeller.  
 
Fi2xml – språk som används för att få olika system att integreras med varandra. 
 
Helios – del av SCA:s nya industriprojekt i Östrand utanför Timrå. 
 
BIMAlliance – organisation som hjälper till att driva på utvecklingen av BIM i 
Sverige. 
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1. Inledning 
 
Begreppet BIM, som står för byggnadsinformationsmodellering, har ingen exakt 
definition utan det innebär olika saker för olika företag och organisationer. Det 
innebär att det ibland råder förvirring om vad BIM egentligen betyder och vad det 
används till. En vanlig missuppfattning är att BIM bara är en 3D-modell av en 
byggnad och det är delvis sant men BIM innebär mer än bara en 3D-modell. Det är 
ofta en modell med objektsbaserad information, vilket innebär att objekt i modellen 
kan klickas på och mer information är bara geometri dyker upp (The NBS, 2016). 
Det kan också innebära ett arbetssätt som i dagsläget inte nyttjas till dess fulla 
potential, speciellt i den allra största delen av en byggnads livscykel, nämligen 
förvaltningsfasen. BIM är ett arbetssätt som kan komma mer till nytta i alla delar av 
en byggnads livslängd (SKL, 2017). 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under byggnadens förvaltningsfas, som kan vara mer än 100 år, kan underhåll och 
renoveringar krävas för att upprätthålla de funktionskrav som ställs på en byggnad. 
Det finns ett flertal tekniska krav som byggnader måste uppnå, gällande beständighet 
och hygien (Plan och byggförordning, 3 kap). Genom åren kanske byggnaden byter 
ägare och också används till olika ändamål som kräver ombyggnad. Både 
renoveringar och ombyggnader kan underlättas med information och data från de 
olika modellerna. I slutet av byggnadens livslängd, när beslut om rivning är taget kan 
informationsmodellen också komma till nytta. Den kan användas till ta reda på vilka 
delar som kan återanvändas och därmed hur byggnaden ska rivas på bästa sätt för att 
inte förstöra dessa material och produkter (SKL, 2017). 
 
1.2 Problembeskrivning 
Byggprojekt är inte sällan dyra projekt med många inblandade där alla jobbar mot ett 
gemensamt mål, det är därför viktigt att alla ser på bygget med förståelse för vad 
personer med andra befattningar gör i projektet. Här finns potential att med 
arbetssättet BIM underlätta samsynen på projektet. Fastighetsägare och förvaltare har 
inte fullt ut insett nyttan som finns med att ha en detaljerad informationsmodell till 
hjälp i sitt dagliga arbete eller vid långsiktig planering för byggnaden, därför ställs 
inte särskilt stora detaljeringskrav på planerade byggnaders modeller eller så följer 
inte en datamodell av byggnaden med till förvaltningen, det är alltså plana ritningar 
med olika tillhörande beskrivningar som oftast följer med. I projekteringsskedet och 
produktionsskedet nyttjas BIM idag mer än vad det gör i förvaltningsfasen. (SKL, 
2017). Det har gått snabbare att implementera BIM inom dessa områden jämfört med 
förvaltningen vilket kan bero på att det sker stora investeringar på kort tid i denna del 
av byggnadens livscykel. Om däremot hela livscykeln tas i beaktning så står 
förvaltningen för den största utgiften under byggnadens livslängd (Eriksson, 2012).  
 
Konstruktörer och andra projektörer av byggnader kan lägga in mer information än 
bara mått och dimensioner med dagens programvaror. Data på klimatskal, livslängd 
på olika komponenter, uppgifter om tillverkare, olika typer av ytbehandlingar, data 
på material och olika ytors area är några exempel på data som kan inkluderas i 
modellen (Autodesk, 2017). Denna data kan dessutom samlas på ett eller ett fåtal 
ställen, istället för ett flertal ritningar och beskrivningar. Dessa värden kan på olika 
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sätt underlätta planering och underhåll av den färdiga byggnaden. Om byggnaden 
sedan ska säljas blir det enklare att visa upp siffror som stämmer med verkligheten 
för att sedan göra en uppskattning på hur mycket byggnaden är värd. Hur mycket 
som ska detaljeras beror på vad beställarna anser vara nödvändigt, det är dem som 
bestämmer vad byggnaden ska användas till samt hur detaljerade modellerna ska 
vara (Andersson & Jonsson, 2013). 
 
1.3 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att ta reda på hur modeller som skapas i projekteringen och 
information i den kan användas i förvaltningsarbetet av byggnaden. Examensarbetet 
kommer också att undersöka vad projektörerna kan lägga till i modellerna som är till 
nytta i förvaltningsarbetet. Målet är att beskriva hur modeller kan användas i 
förvaltningsarbetet och att visa intressenter hur det kan komma till nytta när de sedan 
ska förvalta byggnaden.  
 
1.5 Omfattning och avgränsningar 
Projektarbetet omfattar 10 veckor med en studietakt på 100 % (motsvarande 40 h/v) 
vilket betyder att vissa avgränsningar behöver göras för att delen som behandlas ska 
nå den detaljeringsnivå som krävs vid ett examensarbete. Fokus i projektet ligger på 
information som kommer till nytta i förvaltningen av en byggnad samt att utvärdera 
detta. Det finns en mängd information som kommer till nytta i andra delar av 
byggnadens livscykel men dessa kommer inte att tas upp med samma 
detaljeringsnivå. Tekla Structures och Autodesk Revit är mjukvaror som används av 
flera stora aktörer inom branschen och därför läggs tyngdpunkten på att utvärdera 
just hur dessa program hanterar information. Andra programvaror kommer inte att 
undersökas. Målgruppen med detta examensarbete är både konstruktörer och 
projektörer samt förvaltningsföretag eller fastighetsägare. Detta för att de också ska 
se och förstå vilka nyttor som följer med BIM i förvaltningen. 
 
1.6 Frågeställningar 
Hur kan BIM användas i förvaltningen av byggnader? 
 
Hur läggs, för en förvaltare, viktig information till i en befintlig modell och vilken 
arbetsinsats kräver det av projektörerna?  
 
Hur kan BIM-begreppet på ett enklare sätt följa med in i förvaltningsfasen av en 
byggnad?  
 
1.7 Metod  
För att läsaren ska förstå sig på projektet kommer en litteraturstudie att göras med 
syftet att på ett grundligt sätt presentera vad BIM och fastighetsförvaltning är och 
vad dessa begrepp betyder i praktiken. Litteraturen som har valts är hemsidor och 
artiklar från källor som är trovärdiga. Artiklarna är hämtade från organisationer och 
företag som jobbar med de här ämnena i praktiken. Examensarbetet kommer att 
undersöka vilka möjligheter som finns med de olika modellerna och vad som hade 
kunnat göras annorlunda för att uppnå en högre grad av BIM i just förvaltningen med 
hänvisning till relevant källmaterial. Olika modeller som tillhandahålls av Sweco ska 
granskas och undersökas för att se vilka data som har lagts in samt vad som skulle 
kunna läggas till för att underlätta förvaltningen av byggnader. Det finns flera 
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modeller som är gjorda i olika mjukvaror och fokus ligger på att se vad som har lagts 
in i Teklamodellen av Helios. Projektet kommer att titta på vilken information som 
lagts in i referensprojektet Helios. Projektet Helios valdes för att det är en stor 
investering för kunden SCA, dessutom är det ett färdigprojekterat projekt som är 
mycket väl utfört, men som samtidigt skulle kunna innehålla mer information.  
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2. Teori  
 
BIM är digitala modeller som används för att fler ska kunna förstå och sätta sig in i 
en byggnads livscykel (BIMAlliance, 2017). Det gäller allt ifrån planering, 
projektering, produktion samt drift och underhåll och även nedmontering eller 
rivning av byggnaden. Beroende på beställare innehåller dessa modeller olika mängd 
information och det finns ingen övre eller undre gräns på hur mycket data en modell 
kan innehålla. Skillnaden mellan en 3D-modell av en byggnad och BIM är att olika 
data på komponenter finns i modellen, det går att få ut olika typer av information om 
varje enskilt objekt i byggnaden. BIM är därför också hantering av information som 
finns i modellerna (SKL, 2017). Denna information om byggnaden och komponenter 
i den samlas på ett ställe så att alla som behöver ska kunna komma åt den för sitt 
syfte. Information kan också hanteras i andra system och program som inte hanterar 
3D-modeller av byggnader. Det är vanligt att hantera sådan information i mjukvaror 
som kan hantera tabeller bra, exempelvis Microsoft Excel (Ask, m. fl. 2012). Figur 1 
nedan visar hur BIM kan användas i flera skeden av en byggnads livscykel. 
 
 

 
 
 
 
 

 
BIM kan utläsas på två olika sätt och innebär då två olika saker. 
Byggnadsinformationsmodell som syftar på en modell där objekt finns och det går att 
utläsa information om dessa objekt. Byggnadsinformationsmodellering innebär 
snarare ett arbetssätt där dessa modeller skapas och används i en byggnads olika 
faser. Detta är en bra sammanfattning av begreppet som förkortas BIM. (SKL, 2015)  
 

Figur 1. BIM i byggnadens olika skeden. (Calvert, 2013) 
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BIM har blivit allt vanligare när det kommer till att projektera nya byggnader och 
anläggningar. Intelligenta 3D-modeller istället för 2D-ritningar utan data är en av 
anledningarna till att detta har blivit det nya sättet att projektera. Bättre visualisering 
av projekten gör att olika tekniska problem och krockar i produktionen kan lösas 
innan bygget startar vilket gör att tid och pengar sparas (Tekla, 2017). Det här är en 
viktig del av BIM och dess funktion. Projekteringsstadiet och till viss del 
produktionen har blivit mer digitaliserad med hjälp av detta. Där är det många som 
förstår nyttan och olika besparingar som kan göras med bättre visualisering. I 
förvaltningen har den här delen inte kommit lika långt. (Andersson & Jonsson, 2013) 
 
Idag modelleras, mer eller mindre, detaljerade byggnader upp i program som 
Autodesk Revit och Tekla Structures. Utifrån dessa program kan sedan ritningar tas 
fram på alla delar av konstruktionen. Från början är det beställarna som bestämmer 
hur detaljerade modellerna ska vara. Dessa modeller är i dagsläget till stor hjälp för 
både projektörer och entreprenörer i deras respektive arbete (SKL, 2017). När 
byggnaden sedan är färdigbyggd och lämnas över till fastighetsägaren följer ofta 
denna modell inte med utan oftast lämnas bara 2D-ritningarna över. Det betyder att 
information som redan finns i modellen går till spillo. Detta kan bero på att många 
fastighetsbolag och förvaltare tycker att de inte kommer att ha nytta av denna 
informationsmodell samt att de ser svårigheter med att hålla en sådan modell 
uppdaterad och med bra tillgänglighet (SKL, 2017). 
 
Information om de olika objekten i byggnaden kan även läsas ut i tabellform, också i 
andra programvaror. Det gör att fler personer kan läsa och hålla modellen uppdaterad 
jämfört med 3D-modellerna (Ask, m. fl. 2012). Därmed kan förvaltarna själva sköta 
uppdateringen av de olika tabellerna. Studien som har genomförts har riktat in sig på 
små och medelstora företag och det har visats sig att det är ekonomisk lönsamt även 
för dessa företag att satsa på BIM. 
  
2.1 BIM-Alliance 
BIM-Alliance är en organisation som finansieras av dess medlemmar, ofta 
organisationer och företag som på olika sätt arbetar med BIM i sina verksamheter. 
De jobbar med att utveckla och driva BIM framåt i Sverige. De har tre huvudmål 
med sin verksamhet: ”att främja implementering av BIM i projekt och förvaltning, att 
förvalta och tillhandahålla gemensamma standarder och verktyg samt att initiera och 
främja gemensamma utvecklingsinsatser genom olika seminarier och konferenser.” 
De tar fram material för att underlätta för organisationer att lyckas med arbetssättet 
BIM och genomföra omställningen som krävs (BIM-Alliance, 2017). I dagsläget är 
cirka 170 organisationer och företag medlemmar i BIM-Alliance där företagen 
betalar olika mycket för medlemskapet beroende på hur mycket de omsätter.   
 
BIM-Alliance vision sammanfattar BIM och vad det går ut på med ett tydligt och 
kraftfullt citat: 
 
”Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer” 
(BIMAlliance, 2017). 
Det här är en viktig punkt i vad BIM är och hur det kan underlätta olika processer. 
Ett flöde av information som kan nås av de som behöver det, utan avbrott eller 
krångliga steg för att kunna ta del av det. 
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2.2 Programvaror 
Det finns flera olika programvaror för att skapa informationsmodeller där Autodesk 
Revit och Tekla Structures tillhör de vanligare vid husbyggnation. På Sweco 
Structures i Umeå används båda mjukvarorna för att skapa modeller med tillhörande 
2D-ritningar.  
 
I visningsprogrammet Navisworks Freedom kan simuleringar göras för att 
kontrollera att komponenter i byggnaden inte krockar eller stöter på andra problem i 
produktionen. Till exempel kan bärande element kontrolleras så att de inte krockar 
med till exempel VVS-installationer. På så sätt reds oklarheter upp redan innan 
bygget startar och det blir mindre risk för stopp på arbetsplatsen. (Autodesk, 2017) 
Navisworks kan också användas till att länka objekt i byggnaden till andra system 
som förvaltaren har befogenhet över. På så sätt kan de ändra i sina system som är 
kopplade till 3D-modellen. (Ask, m. fl. 2012). 
 
Tekla BIMsight är precis som Navisworks Freedom så kallad viewer som gratis kan 
laddas hem från internet. I programmet kan flera modeller kombineras och granskas i 
en enda 3D- vy vilket gör att alla kan få en väldigt bra överblick på hur byggnaden 
ser ut, även om den är gjord i flera olika programvaror med olika utgivare. För att 
modellen ska kunna öppnas i Tekla BIMsight behöver den vara exporterad till IFC-
format. Både Tekla Structures och Tekla BIMsight utvecklas och ges ut av Trimble. 
(TeklaBIMsight, 2017)  
 
Tekla Structures är en programvara som hjälper konstruktörer att få en överskådlig 
och precis bild över de bärande elementen i byggnaden. Konstruktören ritar i en 3D-
modell där 2D-ritningar kan skapas och skrivas ut. Detaljerade infästningar av olika 
slag kan både modelleras i 3D samt skapas ritningar av. I Tekla Structures kan till 
exempel balkar och pelares olika data sammanställas i tabellform, samt annan 
information som projektören har lagt till. Den här informationen kan sedan 
importeras i till exempel Microsoft Excel. När ett projekt är färdigmodellerat är det 
enkelt att ta reda på hur stor mängd som behövs av varje specifik pelare och balk 
med mera (Tekla, 2017).  
 
I Autodesk Revit kan konstruktören både få en bild över stommens bärande element 
samtidigt som möjligheterna är större, jämfört med Tekla, att skapa en exakt bild 
över byggnadens klimatskal och olika ytskikt samt inredning. Filer som skapas i 
Autodesk Revit kan även exporteras till olika simuleringsprogram, t.ex. IDA ICE för 
att ta reda på byggnadens energiprestanda. Med tillägg som MagiCAD går det också 
att rita värme och ventilationssystem i samma modell som resten av byggnaden. 
(Autodesk, 2017) 
 
IDA ICE är ett energisimuleringsprogram som används till att ta reda på 
energiprestanda för olika byggnader och konstruktionstyper. IDA ICE kan importera 
färdiga Revitmodeller eller IFC-exporter och simulera dessa. (Equa, 2017)  
 
2.3 3D-modeller i förvaltning 
Ett problem med modeller som byggs upp är att filformatet är relativt slutet. Filerna 
som modellerna skapas med går bara att öppna med specifika program, som ofta är 
dyra att köpa in licenser till, vilket gör att det är få som får tillgång till hela modellen 
med alla funktioner. Möjligheten finns att exportera modeller till ett mer öppet 
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filformat, kallat IFC (Industry Foundation Classes) på ett relativt enkelt sätt. Det gör 
att informationen i modellerna blir mer öppna och kan komma till nytta för fler 
personer med olika befattningar (Ask, m. fl. 2012). Modellen är fortfarande 
objektsbaserad. Det finns fler program som kan öppna IFC-filer jämfört med de 
specifika programfilerna som modellerna skapas i. Till exempel så finns det så 
kallade viewers att ladda hem gratis från internet i vilka det går att titta på 
modellerna och få uppgifter om area, volym och andra mått. Om en viewer används 
istället för programmet som modellen skapades i måste modellen vara exporterad till 
ett format som går att öppna med programmet, IFC är ett sådant format som kan 
öppnas med Tekla BIMsight. (Tekla BIMsight, 2017) 
 
Fi2xml en svensk standard som hanterar och kommunicerar fastighetsinformation. 
Det är det gemensamma gränssnittet som gör att information kan läsas och hanteras 
från olika databaser. Det innebär att om information ligger i ett system, exempelvis 
CAD eller ekonomisystem kan den med hjälp av xml-språk omvandlas och läsas av 
andra system. (BIMAlliance, 2017). 
 
Det går alltså att koppla CAD-ritningar till andra informationssystem och få dem att 
samverka med språket Fi2xml. Det blir en effektivare hantering av information när 
allt finns på samma ställe (Föreningen för förvaltningsinformation, u.å.). 
 
2.4 Nivåer av BIM 
Byggnadsinformationsmodellerna kan vara olika mycket implementerade i 
byggprojekt och verksamheter.  Enligt en brittisk modell finns det fyra olika nivåer 
av BIM. Denna modell visar på ett enkelt och tydligt sätt vilka nivåer som finns och 
hur de ter sig i verkligheten. Modellen har översatts och anpassats till vilka 
förhållanden som råder i Sverige av fem stora statliga fastighetsorganisationer. Den 
beskriver fyra nivåer av BIM. (Nilsson, 2014) 
Nivå 0: Plana, utskrivna ritningar med förklarande text.  
Nivå 1: 2D eller 3D med vissa informationsattribut. I förvaltningen är dokument 
lagrade i olika system. 
Nivå 2: 3D-modell där egenskaper är kopplade till olika objekt. 
Nivå 3: Modellen är fullt beskriven och används även i förvaltningen. Det är möjligt 
att söka efter relevant information om fastighetsbeståndet, vilket gör att öppna 
standarder är ett krav. Figur 2 visar på ett översiktligt sätt vilka nivåer av BIM som 
finns och vad nivåerna innebär.  
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Det finns aktörer som har kommit olika långt med att implementera BIM i sin 
verksamhet. En del satsar på det medan andra är mer trögstartade i denna process. 
Detta gäller även förvaltare. Locum är ett förvaltningsföretag som förvaltar två 
miljoner kvadratmeter åt dess ägare för Stockholms läns landsting, har beslutat att 
alla deras lokaler ska vara modellerade i programvaror för att på så sätt underlätta 
förvaltningsarbetet. Locum ser nyttan i att få ordning på alla areor som underlättar 
arbetet vid bland annat städupphandling och när nya hyreskontrakt ska tecknas. 
(Nilsson, 2011) Alla komponenter i byggnaden kommer inte att ritas upp, 
vårdlokalerna som de förvaltar är ofta komplexa och därför satsar de på att främst få 
ordning på areor och volymer. (Nilsson, 2011) Det här är ett bra exempel på att redan 
etablerade förvaltare med hus som är färdigbyggda också ser nyttan med uppdaterade 
informationsmodeller.   
 
2.5 Fastighetsförvaltning 
Fastighetsförvaltning kan delas upp i teknisk fastighetsförvaltning som innefattar 
drift, underhåll, olika ombyggnader och renoveringar samt administrativ förvaltning 
som innebär hantering av hyror, ekonomi, upphandlingar av städ och så vidare samt 
andra administrativa uppgifter (Engdahl, L, Larsson, J, 2014). Fastighetsägarna 
väljer själva om de vill handla upp förvaltningen eller om de sköter den själva.  
 
För en byggnad som ska användas i 100 år kommer förr eller senare underhålls- och 
renoveringsbehov. Att planera underhållet av byggnader och få en överskådlig bild 
över vilka utgifter som ligger i närtid eller längre bort i tiden är viktigt för 
fastighetsägare. En professionell förvaltning av byggnader kan göra att fastigheter 
inte tappar sitt värde eller till och med ökar värdet mer än 100 år efter det byggts. 
(Bejrum m.fl., 1996) 
 
 
 
 

Figur 2. Nivåer av BIM. (Nilsson, 2014) 
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2.6 Byggskedets olika handlingar 
 
Programhandlingar överskådlig och preliminära uppgifter om bygget och 
omgivningen.  
 
Systemhandlingar är projektörernas handlingar som samordnas.  
 
Bygghandlingar ritningar och beskrivningar som visar hur bygget ska utföras och 
som används till mängdning av material. Ibland går det inte att göra exakt som på 
ritningarna eller så kan något saknas, det innebär att ÄTOR måste utföras. ÄTA står 
för ändring, tillägg och avgående arbete.  
 
Relationshandlingar är handlingar som visar hur bygget egentligen blev. 
Relationshandlingar är handlingar som lämnas över till beställare / förvaltare och 
som de ofta utgår ifrån när de ska förvalta byggnaden (Nordstrand, 2008). 
 
Det är alltså relationshandlingarna som används vid fastighetsförvaltningen och där 
informationen som behövs hämtas ifrån. Det är dessa handlingar som oftast är 
arkiverat i olika system eller utskrivna dokument som förvaras i arkiv. I figur 3 visas 
en överskådlig bild över handlingarna och i vilken ordning de kommer.  
 

 
 
 
 

 
  
 
2.7 Förvaltning med informationsmodeller  
Planering och budgetering av när olika renoveringar ska ske och hur mycket de 
kommer att kosta är något som fastighetsbolag försöker få en rättvisande bild på för 
att förutse större kostnader och vara förberedda på när de kommer. Istället för att 
göra mätningar i fält eller beräkna areor med hjälp av ritningar när något behöver 
repareras eller underhållas går det att ha tillgång till dessa uppgifter direkt i en 
informationsmodell eller ett system som är sammankopplat med 
informationsmodellen. Vid ombyggnationer blir det enkelt att planera och budgetera 
vad som behöver göras. Med en detaljerad modell som innehåller uppgifter om areor, 
material och olika komponenter kan vissa viktiga ytors areor beräknas utan ett fysiskt 
besök. (SKL, 2017) 
 
Husen som byggs idag innehåller allt mer teknik vilket gör att behovet av BIM växer 
enligt Anders Johansson, IT och teknikexpert på SABO. (Nilsson, 2014) Många nya 
byggnader utrustas med smarta system, som behovsstyrt värme- och 
ventilationssystem. Exempelvis innebär det att kontor eller skolor som är tomma på 
nätterna förbrukar mindre energi genom att luftflödet i lokalerna minskas eller att 

Programhandlingar Systemhandlingar Bygghandlingar Relationshandlingar

Figur 3. Byggskedets olika handlingar. 
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värmen sänks tillfälligt. Andra avancerade installationer i hus kan till exempel vara 
apparater som visar hushållets enskilda energiförbrukning i flerbostadshus.  
 
Det är viktigt att modellen ser ut som verkligheten och innehåller information som 
överensstämmer med den faktiska byggnaden. Det gör att om något i byggnaden 
ändras måste också modellen uppdateras. Enligt Plan och bygglagen har en byggnad 
flera tekniska krav som den måste uppfylla gällande säkerhet, hygien och komfort 
mm. (Plan och byggförordningen, 3 kap) 
 
2.8 Product lifecycle management 
Product lifecycle management (PLM) är en filosofi för hur det går att ta hand om en 
produkt och information om den under hela dess livscykel, från idé till produktens 
demontering och återvinning. I tillverkningsindustrin används detta uttryck men än 
så länge är det mindre vanligt i byggbranschen. För ett lyckat PLM integreras system 
med varandra för att underlätta informationshanteringen. (Altegra, 2017)  
 
2.9 Implementering av BIM i förvaltning 
Att kunna få in BIM mer i förvaltningen av byggnader kräver mer av alla inblandade. 
Krav måste ställas, projektörer måste visa på möjligheter och hur det kan 
genomföras. I Storbritannien är det till stor del myndigheterna som driver på 
utvecklingen av BIM. De gör det eftersom det har visat sig i studier att avfallet från 
diverse byggen minskar och målet är att minska kostnaderna för offentligt byggande 
med 15-20 %. Britterna tar fram standarder för att underlätta användningen av BIM 
(SKL, 2017). 
 
I Sverige är det organisationer som BIM-Alliance som driver utvecklingen, det vill 
säga branschen själva. Det finns idag inte några specifika krav på hur mycket 
information som ska läggas in i modeller på nya byggnader. Som tidigare nämnts är 
det alltså beställarna som sätter upp de olika kraven som byggnaden ska modelleras 
efter och de har därmed stor del i att driva utvecklingen av BIM framåt. Beroende på 
vilken BIM-strategi fastighetsägaren valt och vilken typ av byggnad det handlar om 
ställs olika krav (Andersson S, Jonsson S, 2013) 
 
Om fastighetsägaren har valt att BIM ska implementeras i deras verksamhet är det 
viktigt att komma fram till vilken nytta de har av olika detaljeringsnivåer. Som 
tidigare nämnts valde Locum att inte ta med värme- och ventilationssystem (och 
andra system) när alla deras fastigheter skulle modelleras upp, det var främst de olika 
areorna som de ville få ordning på samt visualiseringen av deras fastigheter. Detta 
skiljer sig mellan olika förvaltare och vilka typer av fastigheter de tar hand om.  
 
Att införa BIM i en verksamhet är en investering i arbetskraft, mjuk- och hårdvara 
och kan ses som hinder för en implementering (Bosch, P, Isaksson, A, 2016). När 
BIM ska implementeras i en verksamhet kan det göras på olika sätt, ett exempel 
framgår i Utvecklingsprocess för BIM-nyttor, (BIM i staten, 2014) utgiven av fem 
stora statliga fastighetsförvaltare, nämligen Fortifikationsverket, Akademiska hus, 
Specialfastigheter, Statens fastighetsverk och Sveriges riksdag, har fyra steg 
utvecklats för att införandet ska vara smidigt och komma till största möjliga nytta. I 
figur 4 nedan presenteras dessa steg och hur de beror på varandra. 
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1. Identifiera BIM-nytta. 
I detta skede segmenteras verksamheten i mindre delar och undersöks närmre. Vad 
BIM gör för nytta i just den delen kartläggs. Här är det viktigt att ta hjälp av de som 
jobbar med detta så att de kan berätta hur deras arbete kommer att underlättas.  
 

2. Testa och utvärdera. 
Här upprättas en projektplan som innehåller vad som behöver göras och utredas för 
att implementera en speciell BIM-nytta i verksamheten.  
 

3. Realisera BIM-nytta. 
Utifrån projektplanen arbetas en genomförandeplan fram för hur nyttorna ska införas. 
Målsättning, syfte, förändrade arbetsmetoder, definierade krav på information och 
påverkan på organisation är exempel på punkter som bör finnas med. 
 
 

4. Erfarenhetsåterföring. 
Att hålla modellerna och system uppdaterade efter verkligheten är av största vikt för 
att förvaltningen ska ha nytta av BIM, därför är det viktigt att uppdatera 
informationen med jämna mellanrum. Att dokumentera egna lärdomar från dessa 
processer ska också göras.  
 
De här fyra punkterna ska leda till att BIM blir enklare att införa i olika verksamheter 
samtidigt som det läggs på en nivå där rätt mängd information kommer till största 
möjliga nytta i förvaltningen genom att ta reda på vad förvaltaren egentligen behöver 
för den verksamhet den tar hand om. Enligt (Arkiveringsrekommendationer, 2012) är 
det noga att dokument och system som innehåller information hanteras på rätt sätt. 
Ordning och reda på denna information är en starkt bidragande orsak till att 
förvaltningen underlättas. Information som används i produktionen bör skiljas från 
den information som kommer att behövas i förvaltningen. Dessutom bör filerna 
säkerhetskopieras eller lagras på flera ställen i öppna filformat som fungerar en lång 
tid framöver.  
 
2.10 Information till nytta på olika sätt 
Den tekniska och den administrativa förvaltningen har nytta av olika information. 
Uppgifter om olika material och dess livslängd kanske inte hjälper när nya 
hyreskontrakt ska tecknas, utan då är det mer uppgifter om olika ytor och ytskikt som 
kan vara till hjälp. Vid planering och genomförande av renoveringar eller 
ombyggnader kan till exempel ytskiktsuppgifter, placeringar bärande element och 
liknande vara till större nytta. Informationen kan finnas i olika system men 
fortfarande vara synkroniserade med varandra genom Fi2xml. De olika 
förvaltningsgenrerna går in i varandra till viss del, drift och underhåll kräver även 

Identifiera	BIM-nytta	 Testa	och	utvärdera Realisera	BIM-nytta Erfarenhetsåterföring

Figur 4. Process för införandet av BIM i en verksamhet. 
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administrativ förvaltning. Ändras byggnaden måste informationen i de olika 
systemen också ändras. (BIMAlliance, 2015) 
 
2.11 Hur BIM-begreppet följer med in i förvaltningen 
På Sweco Structures i Umeå skapas modeller i Tekla Structures eller Autodesk Revit 
för att sedan kunna ta fram alla ritningar och beskrivningar som behövs för att 
uppföra byggnader. De här ritningarna och tabellerade värden från modellen ligger 
även till grund för mängdning i de olika projekten. Oftast skapas så kallade allmänna 
föreskrifter där det framgår information om bärverken och dess komponenter. Det 
kan till exempel vara hur elementen är behandlade mot olika angrepp eller hur de ska 
monteras. Allmänna föreskrifter är alltså dokument som beskriver ritningarna.  
 
Vid det traditionella tillvägagångssättet, det vill säga nivå 0 av BIM, följer ingenting 
av det som kallas BIM med in i förvaltningen. (Nilsson, 2014) Informationen 
kommer att arkiveras tillsammans med ritningar som alltid sparas. Även om 
nödvändig information finns blir krångligt att ta reda på hur byggnaden egentligen 
ser ut och vilka egenskaper den har, både hela byggnaden men även specifika 
byggdelar.  
 
Det är möjligt att länka samman diverse system med 3D-modeller. Det betyder att 
det kan finnas en stor mängd information om byggnaden, dess delar och prestanda i 
exempelvis tabellformat som är sammanlänkat med 3D-modellen. Om förvaltaren 
vill ta reda på något om ett specifikt objekt kan littera läsas av i 3D-vyn för att sedan 
använda andra system för att läsa av ytterligare information. Medan 3D-modellen 
sköter visualiseringen, geometrier och areor sköter ett annat system resterande 
informationshantering. Med den här metoden behövs ingen licens för diverse CAD-
program, eller CAD-handläggare för att uppdatera informationen, utan det kan 
fastighetsägaren eller förvaltaren sköta på egen hand (Nilsson, 2012).  
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3. Helios 
Helios är referensobjektet som har används i examensarbetet.   
 
3.1 Bakgrund 
Denna studie har tittat på ett projekt som Sweco Structures har utfört till beställare 
och beroende på vilka krav som ställs på modellerna läggs olika mängder 
information in. Fokus i projektet har varit en del av en massafabrik som Sweco har 
dimensionerat och tagit fram ritningar till framtida ägaren SCA. Projektet kallas för 
Helios. Fabriken kommer att ligga i Östrand utanför Timrå och är en stor investering. 
Totalt sett är värdet på investeringen 7,8 miljarder kronor, vilket gör det till en av de 
största industriinvesteringarna någonsin i Sverige (SCA 2017). Fabriken kommer att 
behöva marginellt fler personer som jobbar i produktionen fastän investeringen gör 
att fabriken kommer att dubbla sin produktion, från 430 000 till 900 000 ton 
barrsulfatmassa som används till hygien- och tryckpapper. I kedjan före och efter 
fabriken kommer det att behövas mer arbetskraft för att klara de nya volymerna 
(SCA 2016). 
 
Stommen till Helios är ritad i Tekla och bärverken är fullt modellerade med 
kompletta infästningar och detaljer. I figur 5 visas en bild på hur Helios Teklamodell 
ser ut. Nästan 2000 ritningar hör till modellen. Montageritningar, planritningar, 
sektionsritningar och detaljritningar är exempel på typer av ritningar som ingår. 
Ritningarna och beskrivningarna är grunden till hur byggandet kommer att ske och 
vilka tekniska lösningar som ska användas samt det underlag som används vid 
mängdning av projektet. Ritningarna och beskrivningarna är det som kallas 
bygghandlingar (Nordstrand, 2008). 
 
 

 

Modellen är detaljerad och alla infästningar och bärverk går att få en exakt visuell 
bild på, i Tekla Structures går det att zooma in, vrida och vända på vyn för att få en 
detaljerad visuell bild på vilken del som helst i byggnaden. Det är möjligt att markera 
ett visst element och läsa av information om objektet. Det går att skapa rapporter och 

Figur 5. Projektet Helios Teklamodell. (Sweco, 2017) 
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tabeller med materiallistor som behövs i projektet. De här rapporterna har skapats för 
mängdning av projektet och de kommer inte att följa med när byggnaden går in i 
förvaltningen.  
 
I projektet har beställarna inte ställt särskilt stora krav på vilken mer information som 
de vill ska läggas in i modellen. Det betyder att projektörerna inte heller har lagt in 
sådan information utan det är samlat i allmänna föreskrifter. Det betyder att när 
handlingarna levereras är det platta 2D-ritningar med tillhörande beskrivningar, det 
vill säga en låg nivå av BIM. 
 
3.2 Information i modellerna 
I Tekla Structures går det att lägga in mer information om bärverken än vad som har 
gjorts i projektet Helios. Det finns så kallade user-defined attributes i Tekla där 
konstruktören kan lägga in data av olika slag. Här kan både data som är till nytta i 
förvaltningen samt andra data läggas till. Till exempel går det att definiera vilken typ 
av brandskyddsmålning eller rostskyddsbehandling vissa element i byggnaden har. 
Vet en förvaltare denna information kan det förenkla arbetet med att planera 
underhåll, både materialmässigt men även ur en ekonomisk synpunkt.  
 
Beräkningar från beräkningsprogram kan importeras till Tekla Structures med 
möjligheten att läsa av reaktionskrafter och påfrestningar från moment på olika 
konstruktionsdelar. Det innebär att framtida om- eller påbyggnader kan underlätta 
beräkningsarbetet på nuvarande konstruktion. Det blir enkelt att ta reda på hur 
konstruktionen belastas av de olika krafterna och se varifrån de kommer. 
Beräkningar som redan har utförts behöver inte göras en gång till och det blir enkelt 
att genomföra och kontrollera de nya konstruktionerna. Figur 6 visar en överskådlig 
bild över Helios modell i Tekla BIMsight. I figur 7 visas en detaljbild ur Tekla 
BIMsight medan figur 8 visar modellen av Helios ritad i Revit.  
 

 
 
 
 

 
 

Figur 6. IFC-export av projektet Helios, här visat i Tekla BIMsight.(Sweco, 
2017) 
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Figur 8 visar hur Helios modell ser ut i Revit. I projektet Helios har Autodesk Revit 
främst använts till att utföra grundläggningen samt att ta fram ritningar på dessa. 
Grunden består av betonggjutning i flera etapper och många pålar. Revit har även 
använts till att ta fram mängder på betongen och pålarna. I figur 8 går det dock att se 
att hela huset är uppbyggt i Revit. Det betyder att redan nu finns mer information än 
bara hur grundläggningen ser ut. I modellen finns det data på vilka material som 
används i klimatskalet och hur väggarna är uppbyggda. Med IDA ICE kan 
Revitmodeller importeras för att göra energisimuleringar på byggnader. Om SCA vill 

Figur 8. Revitmodellen av Helios. (Sweco, 2017) 

Figur 7. En balk markerad i Tekla BIMsight med tillhörande geometrisk 
information.(Sweco, 2017) 
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ta reda på Helios energiförbrukning kan det underlättas med IDA ICE. Revit kan 
också användas till att ta fram diverse materiallistor och mängdförteckningar.  
 
Att skapa sammankopplade system som är lättillgängliga för alla kan vara ett bra sätt 
för att fler ska inse potentialen med BIM i just förvaltningsfasen. Som tidigare 
nämnts går det att göra med hjälp av Fi2xml och sammankopplade 3D-modeller och 
tabellvärden. (BIM-Alliance, 2015) 
 
3.3 Modellen i förvaltningen 
När dessa modeller exporteras till IFC och öppnas i så kallade viewers, i detta fall 
Tekla bimsight, kan fler få en bild över hur byggnaden ser ut. Jämförs en 3D-modell 
med plana 2D-ritningar är det en betydande skillnad, visualiseringen är helt 
annorlunda. I projektet Helios finns det nästan 2000 ritningar på enbart stommen och 
fler på andra konstruktionsdelar. Det gör det svårt att få en bra översikt på hur 
fastigheten ser ut och vart bärande element är placerade.  
Till samma projekt finns det ett fåtal 3D-modeller i vilka användaren fritt kan 
navigera sig runt i byggnaden. Alla delar av byggnaden kan zoomas in och tittas 
närmare på, samtidigt som specifika element kan klickas på och data kan utläsas.  
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4. Resultat och analys 
 
Att ha tillgång till modeller i förvaltning gör att många inblandade kan se byggnaden 
och få en uppfattning om hur den ser ut. Att få tillgång till modellerna har visat sig 
vara enkelt då det inte behövs köpas in några programvaror för att kunna öppna 3D-
modeller. Det betyder att det är en billig lösning att få tillgång till hela modellerna i 
förvaltning. Många som jobbar med förvaltning kan komma åt dessa modeller utan 
att företagen behöver betala extra för mjukvaror. Viss information kan också direkt 
utläsas i Tekla BIMsight, bland annat areor och volymer. Det betyder att inget extra 
program behövs för att ta reda på dessa värden. Om Tekla BIMsight skulle användas 
i förvaltningen så kommer förvaltaren alltså åt visuella modeller på byggnaden samt 
en del data avseende geometri utan att behöva betala något extra för mjukvaror. 
Däremot måste krav ställas på ytterligare information som beställaren vill ha inlagt i 
modeller som de tycker medför ett värde till förvaltningsarbetet. I user-defined 
attributes i Tekla Structures kan projektören lägga in ytterligare information. Nedan i 
figur 9 visas hur det ser ut i Tekla där det är möjligt att lägga in information.  
 

 
 
 
 
 

 
I bilden ovan ges en bild på hur olika information i Tekla Structures kan läggas till, 
informationen kategoriseras olika under olika flikar men den läggs till på samma 
ställe. All information läggs inte till i user-defined attributes, till exempel läggs 
ytskikt till med ett kommando som heter surfaces. Exempel på information som kan 
läggas in i de olika kommandona är: produktbeskrivningar, länkar till produktens 
hemsida, hur element är brandskyddsmålade och vilken färg som använts, BSAB-

Figur 9. Exempel på information som kan läggas in i Tekla 
Structures. 
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koder, vilka krafter som finns på olika byggnadsdelar, rostskyddsmålning, 
stålkvalitet och mycket annat. Det är också möjligt att lägga in produktionstekniska 
data, till exempel när byggnadsdelen ska börja byggas och därför måste vara 
levererad till bygget, se bilaga 2. Finns uppgifter om tillverkare och länkar till 
hemsidor för diverse element är det enkelt att ta reda på mer information om dessa 
och det blir lätt att planera om delar behöver bytas ut. De här uppgifterna är enkla att 
lägga in för projektörer och det tar inte mycket tid, samtidigt som det ger ett 
mervärde för kunden. De olika listorna kan användas vid olika tillfällen, bland annat 
vid om och tillbyggnader eller om vissa delar i konstruktionen behöver bytas ut och 
byggherren snabbt vill uppdatera sig om hur mycket av vissa konstruktionsdelar som 
behövs eller hur mycket färg som kommer att gå åt. I bilaga 1 finns exempel på 
information som kan läggas in i byggnadsinformationsmodeller. Listorna är gjorda 
med kommandot reports och schemat med olika aktiviteter är skapade med 
kommandot tasks.  
 
I projektet Helios kommer en del av begreppet BIM förloras när byggnaden övergår 
till förvaltningsfasen. Modellerna som har skapats i Autodesk Revit eller Tekla 
Structures kommer inte att användas av SCA i deras förvaltningsarbete. Det finns 
information om stommen och delar av den samt data på grundläggningen som är 
dokumenterad i relationshandlingarna, men den informationen är traditionellt 
dokumenterad i olika system. Det innebär att trots att det finns en intelligent modell 
med tillhörande information kommer den inte användas till annat än projektering och 
produktion.  
 
Hade krav ställts på modellen innan den projekterades hade det varit enklare att ta 
med sig BIM-delen in i förvaltningen. En färdig modell, eller export av modellen, 
hade då levererats med tillhörande information i till exempel tabell. Det behöver inte 
betyda att all information är svårtillgänglig och inte kommer till användning, den 
finns kvar och är den väldokumenterad är den också relativt enkel att hitta. Den 
visuella delen i förvaltningen kommer däremot att gå förlorad. Förvaltarna och 
ägarna har inte tillgång till 3D-modellen i projektet och måste därmed förlita sig på 
relationshandlingarna när underhåll ska planeras. Relationshandlingarna består av 
ritningar och beskrivningar om hur byggnaden egentligen är byggd, det vill säga 
uppdaterade ritningar och beskrivningar.  
 
Om informationen varit inlagd i modellen och dessutom följt med till förvaltningen 
hade en högre grad av BIM använts. Informationen hade varit mer lättillgänglig och 
enklare att få en översikt på. I förvaltningen blir det istället en låg nivå av BIM, 
vilket innebär att det är platta ritningar med beskrivningar som används som 
underlag till förvaltningsarbetet. 
 
I projektet Helios skulle det ha varit enklare att utföra en del åtgärder om 
byggnadsinformationsmodellen hade varit mer detaljerad med olika 
informationsattribut. Beroende på vad som hade lagts in hade det också underlättat 
olika underhåll och åtgärder. Vid förnyande av brandskyddsmålning blir det enkelt 
att se vad som ska målas och hur målningen ska gå till för att påverka produktionen 
så lite som möjligt. I tabeller går det att ta reda på hur mycket färg som kommer att 
krävas och vilka krav som finns på målningen.  
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Idag är det ofta så att modellen inte kan uppdateras av förvaltaren själv, utan det 
måste vara någon med inköpt licens för att använda de program som originalfilerna 
skapades i, det går alltså inte att ändra i de olika visningsprogrammen som finns. 
Istället kan fastighetsägaren uppdatera andra system, såsom tabeller som hanteras i 
Microsoft Excel, på egen hand. Byggnaden kanske inte ändras så mycket i avseende 
på geometri och inte heller med samma intervall som andra uppgifter som är enklare 
att uppdatera i tabeller.  
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5. Diskussion och slutsatser 
 
Många vittnar om tröghet inom byggindustrin, vad det beror på är svårt att definiera. 
Det verkar som den finns i alla delar av industrin, men framför allt i produktion och 
förvaltning av byggnader. Jag tror att det framför allt är detta som måste ändras om 
BIM ska uppnå den potential som finns eftersom mycket tekniken redan existerar 
och utvecklas. Det är arbetssätten för organisationer och företag som måste anpassa 
sig efter tekniken och inte tvärtom. Min känsla är att i andra tillverkningsindustrier 
har motsvarigheten till BIM kommit en bra bit längre, men jag tror att det finns 
potential för byggbranschen att närma sig. Kraven på byggprojekt blir hårdare vilket 
gör att metoder måste ändras och effektiviseras, tyvärr är det en långsam utveckling. 
 
För att BIM ska uppnå dess fulla potential är det i beställarleden det börjar. De måste 
ställa krav på vad de vill ha i sina modeller och vara beredda att betala det extra för 
att kunna dra större nytta av BIM i den långa perioden av förvaltning. En projektör 
kommer inte att lägga in mer information bara för att den kan, utan det måste finnas 
krav på det. Om beställarna förstår potentialen och ser vilken nytta det kan göra så 
tror jag att kraven på väl utförda modeller kommer att öka. Att kunna se och visa 
byggnaden i en 3D-modell i datorn gör att de flesta förstår sig på hur den ser ut och 
hur den är uppbyggd. Det går att visa framtida hyresgäster vad som finns nu eller 
vilken potential byggnaden har vid ombyggnad, städupphandlingar blir enklare med 
alla ytor och areor representerade. I Heliosprojektet är det inte planerat någon 
uthyrning till tredje part eftersom det är en del av en fabrik och inte lika flexibel som 
till exempel kontorslokaler eller liknande. Men även här tycker jag att det finns ett 
stort värde i att kunna använda en 3D-modell i förvaltning. Areor och volymer är 
enkelt att ta reda på och annan information kan läsas av på ett enkelt sätt i system 
som är ihopkopplade med varandra.  
 
Om BIM hade varit fullt implementerat i förvaltningsfasen av Helios hade ägarna 
eller förvaltaren ställt tydliga krav på vilken information som de anser vara 
nödvändig för att effektivisera denna del av byggnadens livscykel för just det här 
projektet. Informationen hade då lagts in i modellen och varit tillgänglig i Tekla 
BIMsight och andra system, till exempel tabeller som är sammankopplade med 
modellen. Flödet av information blir obrutet genom hela livscykeln och data som 
läggs till från första början kommer att vara tillgängligt under alla processer. Det är 
det här som är BIM enligt BIM-Alliance vision.  
 
Just nu följer inte modellen eller informationen med till beställaren, men det behöver 
inte betyda att den är helt förlorad. Som tidigare nämnts i rapporten har vissa företag 
valt att verkligen satsa på BIM i förvaltningen. Om så önskas går det att lägga in 
information i efterhand i modellen och göra den tillgänglig för fler personer. Det 
kostar pengar och kan vara en stor investering men möjligheten finns. Behoven av 
BIM i förvaltningen är inte samma för alla aktörer. Vissa kanske inte behöver veta 
exakt varenda detalj om ett byggnadselement men fler borde få en uppfattning om 
vad som går att göra med informationsmodellerna och hur det kan underlätta just 
deras jobb. Sedan är det upp till dem själva att ta reda på vad de kan ha för nytta av 
BIM och sedan ställa krav på detaljeringsnivå utifrån det. Idag känns det som att 
många inte vet potentialen med BIM utan ser det mer som en krånglig omställning 
för ett redan inarbetat arbetssätt. En del tycker nog att det blir svårigheter med att 
hålla modellerna uppdaterade vid ombyggnationer eller renoveringar.  



 
 

27 

 
Beroende på vilka krav som beställaren ställer på olika modeller kostar det olika 
mycket. Gemensamt är att det kommer att kosta mer om mer information läggs in 
vilket leder till att vissa byggherrar blir avskräckta från att beställa mer än 
nödvändigt. Ur ett långsiktigt perspektiv är det dock en liten investering om 
livslängden på byggnaden beräknas till över ett sekel.  
 
PLM gör att hela byggnadens livscykel tas i beaktning. Jämförs produktionstiden 
med förvaltningen av en byggnad är det en mycket kort tid. Det är ofta den här tiden 
som de flesta vill effektivisera vilket kan bero på de stora investeringarna som sker 
på kort tid.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1.  
Listor med olika typer av information som kan läggas in i Tekla Structures. Listorna 
kan antingen skrivas ut eller sparas tillsammans med modellen.  
 

 
Lista på laster som lagts in i modellen. Lasterna kan delas in i olika grupper beroende 
på vilken last den tillhör samt döpas om och ändras storlek, riktning och placering. 
 

 
 
Data på vissa pelare i byggnaden.  
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Lista på delar som är brandskyddsmålade. Här ges en överblick på hur stor yta som 
målas och hur mycket färg som går åt.  
 

 
 
Lista på olika typer av skruv och dess kvantitet.  
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2. 
 



 
 

33 

 
 
Exempel på aktiviteter på ett bygge med tillhörande schema som kan skapas i Tekla 
Structures.  
 
Bilaga 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Tekla Structures finns också färdig information inlagd som kan vara till nytta vid 
beräkningsarbete. Här visas data på profilen HEB400. 
 
 


