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Sammanfattning 
Denna rapport utgörs av en fallstudie som beskriver hur en IFC-kvalitetskontroll kan 
genomföras samt där kvalitén på en modell upprättad av Link arkitektur undersöks. 
Rapporten beskriver även vilka problem som kan uppstå till följd av felmodelleringar. De 
programvaror som projektet behandlar är Archicad, Solibri Model Checker och IDA ICE. 

IFC är i hög grad en viktig del i att möjliggöra olika BIM-tillämpningar. För att IFC ska 
fungera så måste dock modellerna ritas rätt. Detta projekt fastställer vikten av att kontrollera 
sin modell med jämna mellanrum under projekteringen för att upptäcka att felmodelleringar 
inte råkat ske. BIM är för Link Arkitektur en viktig strategisk satsning och företaget har ett 
antal dokument som ska användas i syfte att upprätta bra modeller, där möjligheten att skapa 
bra IFC-exporter är ett tydligt syfte.  

Denna rapport utgörs av en fallstudie på den 3D-modell tillhörande projektet Säkerhetshuset 
som ritats av Link arkitektur i Umeå under 2015. Fallstudien beskriver vilken kvalité 
Säkerhetshuset har med hänsyn till IFC-export för IDA ICE. Fallstudien beskriver även 
praktiskt hur denna kvalitetskontroll har gjorts med målet att ligga till grund för någon med 
ett liknande behov i framtiden.  

Resultatet av fallstudien visar att 3D modellen tillhörande säkerhetshuset har brister i hur den 
modellerats dels med hänsyn till de projekteringsriktinjer som är upprättade av Link, samt 
dels utifrån specifika krav från IDA ICE. Projektet fastställer även att Solibri Model Checker 
kan fungera som ett bra verktyg i Links kvalitetsarbete gällande BIM. 
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Abstract 
Export and import of BIM-models via IFC has in some cases shown to be problematic 
regarding ability to carry nessicary information such as for exampel geometry between 
different application. Good IFC-models is said to be the answer when it comes to creating a 
good informationflow in the construcion-sector, but seems to fail alot of the times today. This 
problem can be deived to lack of knowlege how IFC-models needs to be created in order to 
fulfill a specific purpose. 

This report preforms a quality controll of a existing IFC-model created at Link Architecture 
in Umeå, in order to be importabel in IDA ICE, and gives a detailed describtion of how its 
done. The control is done using Solibri Model Checker and the resaults of the test shows that 
there are some major innacuracies in the model that makes it not importable in IDA ICE.  

This report establish the fact that it might be important to preform continius controls of 
througout a BIM-project in order to avoid misstakes during the modelling-process.  
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Förord 
Detta projektarbete är det avslutande momentet i högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 
180 hp vid Umeå Universitet. Examensarbetet avser 15 hp och har genomförts under våren 
2015 hos Link Arkitektur i Umeå. 

Jag som har skrivit rapporten vill framförallt tacka Per Isaksson på Link i Umeå som låtit mig 
sitta på deras kontor i 10 veckor och utföra arbetet med hjälp av deras datorer och 
programvaror. Även stort tack till Arno De Ryst som jobbat på samma kontor för att ha vart 
väl tillmötesgående vid de många frågor som jag haft. Tack! 

Tack också till alla personer som har ställt upp och besvarat mina frågor, bland annat Alise 
Sulce på EQUA samt tack till Fredrik Häggström som är handledare för detta projekt vid 
Umeå universitet för vägledning i arbetet. 

Christer Andersson 2016-05-24 
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Begreppsdefinition 

 
 

 

Objektsbaserad 
3D-model 

3D ritning uppbyggd av objekt med tillhörande egenskaper. 

BIM Building Information Model (Modelling). 

IFC-modell Objektsbaserad 3D modell i IFC-format. 

IFC-format Neutralt format för informationsöverföring inom byggbranschen 
(Industry Foundation Classes). 

BSAB Klassificeringssystem för information om byggnadsdelar. 

Littera Specifik namngivning av byggnadsdelar. 

Brep Boundary representation. IFC-exportinställning för geometri i 
Archicad. 

SBUF Svenska byggbranschens utvecklingsfond för forskning och 
utveckling. 

Slab Bjälklag. 

Roof Tak. 

Curtail Wall Ritverktyg för fasader. 

ArchiCAD Ritprogram utvecklat av Graphisoft. 

IDA ICE Energiberäkningsprogram utvecklat av EQUA. 

Solibri Model 
Checker 

Program för kontroll av IFC-modeller. 

SEO 
Solid element operation - verktyg i Archicad för att beskära ett objekt 
mot ett annat. 

Trim to roof Verktyg för att trimma en vägg mot ett tak i Archicad. 
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1. Inledning 
Byggsektorn har under de senaste åren i allt högre utsträckning kommit att använda sig av 
3D-ritverktyg vid projektering. Utveckling av programvaror går snabbt och idag så kan 
ritningar utöver geometri även innehålla information om de ingående objekten i ritningen. 
BIM, Building Information Modeling, är det begrepp som omfattar denna utveckling. BIM 
gör det möjligt att med byggnadsmodellen som databas dela information mellan 
byggprocessens olika aktörer, likväl som internt inom byggföretagen. Möjligheten att skapa 
objekt med egenskaper gör det även möjligt att till exempel göra simuleringar och 
mängavtagningar på byggnadsmodellen, bland mycket annat.  

Fördelarna med BIM finns att hämta under hela byggprocessen. Vad som dock kan 
konstateras är att det även finns många problem och även viss okunskap kopplat till området. 
Utvecklingen av BIM är en komplex mix av programvaruutveckling, utbildning av personal, 
förändrade arbetssätt, etc. - en process med många parametrar som inte sker över en natt, och 
arbetssättet har ännu inte etablerat sig fullt ut i branschen.   

I takt med att BIM-projektering blir vanligare och mer avancerad, så ökar även kraven på 
riktlinjer för vad modellerna ska innehåll samt hur de ska ritas. Felmodelleringar eller 
otydliga kravställning vid projektering kan bidra till att en modell som upprättas i ett tidigt 
skede av byggprocessen i ett senare läge kan behöva revideras för att den inte uppnår önskad 
kvalité. En byggnadsmodell kan innehålla obegränsat med information. Därför är det viktigt 
att i ett tidigt skede av projektet veta vilken information som är relevant för att kunna 
säkerställa att den tas tillvara på och följer vidare i byggprocessen. Ett behov av 
kvalitetssäkring kan därför finnas i syfte att säkerställa uppställda krav på modellen innan den 
skickas vidare. Kvalitetssäkring innebär att hitta arbetsformer, angreppsätt och metoder som 
leder fram till att varor och tjänster får de egenskaper som kunderna uppskattar [1].  

Link är ett av nordens ledande arkitektkontor gällande BIM och informationsprojektering. 
För Link är BIM och informationshantering viktiga strategiska satsningar och har länge varit 
drivande inom olika typer av forum, så som BIMAlliance och BuildingSMART [2]. Link har 
upprättat ett antal styrdokument som ska följas av anställda internt för att försöka säkerställa 
att modellerna uppnår önskad kvalité.  

1.1 Problemdiskussion och frågeställning 
Detta arbete ämnar att fortsätta Links kvalitetsarbete och att med hjälp av modern 
programvara undersöka hur kvalitetssäkring utifrån projektspecifika krav kan ske.  

Projektet kommer att undersöka hur en befintlig modell av Säkerhetshuset, upprättad av Link, 
kan kontrolleras för att vara importerbar i energiberäkningsprogrammet IDA ICE. Valet av 
IDA ICE kommer dels från Link som har tittat på att eventuellt börja använda programmet 
för energiberäkningar. Dels så kommer det även från Umeå universitets som har sett att IFC-
importer i programmet har varit problematiska vid försök.  



 9 

1.2 Syfte och mål 
Projektet ska undersöka hur en 3D-modell upprättad av Link står sig i en kvalitetskontroll 
med avseende på IFC-export till IDA ICE. Målet är att rapporten ska ge Link en uppfattning 
om vilka eventuella brister som finns i modellen. Projektet ska även undersöka vilka 
skillnader i IDA ICE som kan noteras innan och efter kvalitetskontroll utförts på 
Säkerhetshuset, med målet att belysa vilka problem som kan uppstå till följd av bristande 
modellering.  

Fallstudien i denna rapport syftar även till att praktiskt beskriva hur de olika programvarorna 
som projektet berör har modifierats, med målet att fungera som vägledning för anställda på 
Link med ett internt behov av att kvalitetssäkra en IFC-modell.  

1.3 Avgränsningar 
Arbetet utförs på heltid under en period av 10 veckor. Den modell som undersöks i 
fallstudien är en Arkitektmodell som är upprättad i bygglovsskedet och kvalitetskontrollen 
har endast utgått ifrån kontroll av zoner, kolliderande bjälklag/väggar och klassificering 
(BSAB, littera). Det finns en mängd kontroller att göra i Solibri Model Checker men denna 
avgränsning har gjorts för att göra projektet hanterbart inom utsatt tidsram. 

1.4 Metod 
För att få en uppfattning om hur Link jobbar med BIM idag samt för att lära sig olika 
programvaror har litteraturstudier samt intervjuer utförts. En fallstudie har även gjorts vilken 
ligger till grund för rapportens resultat. 

1.4.1 Litteraturstudie 
En stor del av litteraturen har hämtats från internet. BIM-manualer, IT-handledning, andra 
examensarbeten samt mer eller mindre vetenskapliga artiklar har vart viktiga för att få en 
bred kunskap om det aktuella ämnet. Generellt så har tillgången till specifik litteratur om 
kvalitetssäkring av IFC dock vart svår att tillgå, i det närmaste obefintlig, då ämnet får anses 
vara relativt nytt och oprövat.  

De källor som studerats har valts med hänsyn till författarens trovärdighet samt litteraturens 
utgivningsår i syfte att hålla källorna till denna rapport relevanta i en snabbt föränderlig 
digital värld. 

1.4.2 Intervjuer 
Intervjuerna i detta projekt har syftat till att insamla generell information om hur Link jobbar 
med BIM idag samt information om det undersökta projektet Säkerhetshuset. Följande 
personer har intervjuats: 

BIM/CAD-ansvarig på Link Sverige 

BIM-specialist på Link i Umeå 
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Utöver dessa så har många samtal förts med andra parter såsom energispecialister, 
programvaruutvecklare, IFC-experter och liknande. Dessa samtal har inte alltid 
dokumenterats, men har ändå haft en viss inverkan på projektets inriktning samt resultat.  

1.4.3 Fallstudie 
Fallstudien har gjorts på Link arkitektur i Umeå. Det projekt som fallstudien utgått ifrån är 
den 3D-modell som Link levererat till Akademiska hus i projektet Säkerhetshuset. Den 
modell som har undersökts har filnamnet Säkerhetshuset_Huvudmodell_A och laddades upp i 
Links projektkatalog 20 maj 2015. 

Fallstudien behandlar exportinställnigar i Archicad, modifiering av regler i Solibri samt hur 
en kontroll utförs i Solibri. Valda regler i Solibri utgår ifrån en checklista upprättad av SBUF 
avseende IFC-import till IDA ICE.  

Fallstudien är hypotetisk och den upprättade 3D-modellen i projektet säkerhetshuset 
modellerades utifrån andra krav än de som ställs i fallstudien, varpå det reslutat som erhålls 
bör ses som ett exempel på vad som är möjligt att göra i framtida projekt.  

Utförandet av fallstudien beskriver hur en IFC-modell upprättad i Archicad kan 
kvalitetssäkras med hjälp av Solibri Model Checker för att sedan importeras i IDA ICE, 
enligt figur 1. 

 
 

Figur 1. Illustration över kvalitetssäkrings-system.   
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2. Teori 
IFC är det format som används som informationsbärare mellan de olika programvaror som 
använts i detta projekt. IFC-export är möjlig att göra i Archicad vilket är det ritprogram som 
används av Link. Solibri Model Checker är utformat för att kontrollera IFC-modeller och 
används idag även av Link, om än i begränsad utsträckning. IDA ICE stödjer IFC-import. 
Under rubriken ”Links arbete med BIM”, avsnitt 2.5, presenteras några av de riktlinjer som 
Links medarbetare ska jobba utifrån vid upprättandet av 3D-modeller. 

2.1 IFC 
För att den obrutna informationskedjan ska fungera i praktiken behövs neutrala filformat som 
inte ställer krav på leverantörsspecifika mjukvaror. IFC, Industry Foundation Classes, är ett 
av dessa neutrala format som vill möjliggöra ett fritt informationsutbyte mellan 
mjukvaror [3]. IFC utvecklas av buildingSMART (tidigare IAI, International Alliance for 
Interoperability) som drivs av över 600 medlemsföretag och drivs som en ideell förening med 
syfte att underlätta ett fritt informationsflöde inom byggsektorn [4]. IFC blev registrerat som 
en internationell ISO-standard 2013 vilket innebär att formatet kan ses som en standard för 
informationsutbyte. IFC-formatet används idag mest inom projektering och produktion, till 
exempel för kollisionskontroll, mängdning och samgranskning. Formatet utvecklas konstant 
och ett antal versioner har släppts. Den version som för tillfället är mest aktuella är IFC 2x4 
som släpptes i mars 2013. IFC4 är dock den senaste versionen men har ännu inte hunnit 
etablera sig fullt ut i de flesta programvarorna som används inom bygg [3]. 

En IFC-model struktureras som en uppsättning objekt med regler och samband (relationer) 
mellan dem. Objekten kan ges geometriska egenskaper, samt tillhörande egenskaper kallat 
“propertiy sets”. Dessa objekt kan sedan beskriva hela byggadsverket. En IFC-model 
innehåller alltså både data om geometri, samt icke-geometrisk data [4]. 

2.1.1 Kritik mot formatet 
IFC har tagits fram av många olika människor med olika kompetenser på relativt kort tid och 
viss kritik har riktats mot att formatet har brister. Det råder dock viss oklarhet i huruvida 
bristerna ligger i formatet i sig, eller om det snarare beror på felaktig modellering i 
ritprogrammen. I ett examensarbete skapat av J.Ris så dras slutsatsen att det är otydliga 
riktlinjer i hur man ska projektera för att modellen ska fungera bra vid IFC-export som är det 
i huvudsak största problemet gällande IFC [5] . Problemet hänvisas delvis till att det i Sverige 
idag inte finns några krav gällande BIM vid upphandling, och att kunskapen om ämnet därför 
ännu är lågt. Det närmaste statligt inblandande är projektet “BIM i staten” som innebär att de 
fem statliga byggherrarna Trafikverket, Akademiska Hus, Riksdagsförvaltningen, Statens 
Fastighetsverk och Fortifikationsverket senast 2015 ska ha undersökt om vilka krav man 
gemensamt bör ställa på BIM vid upphandling [6]. Nämnas bör även att noggrannare 
modellering dock kräver mer tid, vilket i sin tur kostar pengar, något som måste avstämmas 
med beställare [5].  

Ett annat problem som lyfts är att trots att BuildingSMART som utvecklar IFC är en ideell 
organisation så finns det ändå starkar affärsintressen bland medlemmarna som vill styra 
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utvecklingen till att gynna deras intressen. Att ett företag vill äga det format som används gör 
att branschen i högre utsträckning även blir beroende av deras tillhörande produkter. Något 
som kan hämma effektiviteten i IT-utveckligen [4].  

2.2 Archicad 
Archicad är en CAD-programvara och räknas till gruppen BIM-applikationer. Archicad 
utvecklats av Graphisoft med huvudkontor i Ungerns sedan 1982. Programmet är 
objektsorienterat och grundkomponenterna är bjälklag, väggar, pelare och tak, samt att 
ytterligare objekt såsom dörrar och fönster etc. kan importeras från objektsbibliotek. 
Archicad stödjer import och export av IFC och Graphisoft är en av aktörerna som är med i 
buildingSMART som utvecklar IFC-formatet. Link har använt programvaran i ca 2 år och en 
av fördelarna med programmet, i motsats till den största konkurrenten Autodesk Revit, är 
enligt Links BIM/CAD-chef de högkvalitativa IFC-exporterna [7]. Archicad 19 är den 
senaste versionen och är den som har använts i detta projekt. 

2.3 IDA ICE 
IDA ICE (Indoor Climate Energy) är ett avancerat energiberäkningsprogram som används för 
beräkningar och simuleringar av inomhusklimat. IDA kan beräkna energikonsumption utifrån 
en mängd parametrar såsom u-värden, geografisk position, solljus, ventilationförluster, etc. 
Programmet utvecklas av EQUA som är ett svenskt privatägt företag. IDA stödjer import av 
IFC-filer, något som däremot har visats sig vara problemfyllt. När en IFC-fil inte fungerar bra 
är det enklare att rita vissa delar manuellt utifrån 2D underlag i IDA. Programmet har bland 
annat har svårt att läsa avancerade geometrier. De viktigaste elementen vid IFC-import till 
IDA är väggar, fönster, dörrar, tak och golv [8]. (EQUA, 2011). Det har visat sig att det finns 
ett behov av kunskap om hur IDA ICE kan kommunicera med ritprogram såsom Archicad 
och Revit [9].  

2011 togs en checklista fram med syfte att skapa riktlinjer för avstämning mellan arkitekt och 
energispecialist, med avseende på informationsöverföring från Archicad/Revit till IDA ICE 
via IFC. Checklistan finns bifogad under bilagor, avsnitt 8.3. 

2.4 Solibri Model Checker 
Solibri, Inc. är ett företag som är ledande inom BIM när det gäller kvalitetssäkring och 
kvalitetskontroller av objektbaserade 3D-modeller. Solibri Model Checker används för att 
validera, kontrollera, koordinera och analysera modellerna utifrån bestämda regler (rulesets). 
Reglerna kan vara förprogrammerade regler, men kan även modifieras manuellt av 
användaren för att kontrollera specifika krav. Kvalitetssäkringsfunktionen gör det alltså 
möjligt att kontrollera de objektsbaserade modellerna, oberoende av vilken disciplin de 
härstammar ifrån, utifrån de projektspecifika kraven som modellerna anses ska uppfylla. 
Programvaran hanterar importer från alla de stora programutvecklarna som stödjer det öppna 
standardiseringsformatet IFC, där även komprimerade IFC-filer är möjliga att importera [11]. 
När en modelkontroll är utförd i Solibri Checker kan man via formatet BCF kommunicera 
tillbaks de uppkomna felen till Archicad för att enkelt kunna åtgärda dessa.  
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2.5 Links arbete med BIM 
Link har upprättat ett antal dokument som ska följas vid BIM-projektering. Dessa dokument 
syftar till att skapa ett gemensamt arbetssätt för Link. Fördelarna med ett gemensamt 
arbetssätt är många och gör till exempel att det är enklare att följa upp arkiverade projekt, 
sätta in andra kollegor i projektet och skapa enklare bemanning. Ett tydligt mål med dessa 
rutiner är även att kunna skapa bra IFC filer för att kunna kommunicera information med 
andra programvaror och att inte behöva bygga om i modellen. Dessa riktlinjer är främst 
upprättade utifrån tidigare erfarenheter kring vad som fungerar [7]. 

Projektspecifika krav kan dock finnas vilket måste utredas i ett tidigt skede innan modellen 
upprättas vilket innebär att dokumenten kan behöva ifrångås. 

2.5.1 Projektstyrning BIM/CAD 
Projektstyrning BIM/CAD beskriver grunderna i hur en byggnadsinformationsmodell bör 
upprättas från start till slut. Dessa beskriver bland annat vilken information som ska föras in i 
modellen, hur den ska struktureras, vilka lager som ska användas till vad, hur objektsbibliotek 
ska hanteras, hur mappar och layoter ska struktureras, etc. Detta dokument ligger till grund 
för hur Link ska klara olika BIM-tillämpningar.  

Link har upprättat ett antal favorit-byggnadsdelar som innehar förinställt lager, penntyp, 
detaljeringsnivå etc. Favoriter är ett viktigt verktyg i att skapa ett gemensamt arbetssätt. 
Behövs en byggnadsdel som inte finns bland favoriter så ska en ny helst skapas genom att 
duplicera en favorit och sedan modifiera den under settings [12]. 

Några av de riktlinjer, taget från Links projekteringsstyrning, som anses mest relevanta med 
avseende på import till IDA ICE är klassificering, väggar, tak, dörrar/fönster, bjälklag och 
zoner. 

2.5.1.1 Klassificering  
Stort fokus ska läggas på klassificeringar, ID-märkning och IFC-parametrar. Det finns 
oändligt med parametrar som kan knytas till ett objekt. Vilka man väljer beror på projekt och 
vad modellen ska användas till. De klassificeringar som är förinställda i Links Archicad-
startmall är BSAB och AMA och finns att hitta under Settings è IFC-properties, vilket figur 
2 visar 
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Figur 2. BSAB och AMA klassificering kan ses under IFC Properties. 

2.5.1.2 Väggar 
Väggar ska sluta samman samt att väggar ska ritas “så som de ska byggas” dvs. oftast från 
överkant bjälklag till underkant bjälklag. Ytterväggar ska vara vånings-separerade. För att 
skapa tomma öppningar i väggar används en dörr som sedan definieras som “empty opening” 
vilket finns under favoriter. Alla väggtyper ska ha unikt ID och om ingen ID-följd är skapad 
för projektet börja med IV1, IV2, osv. Väggar kan då sedan enkelt ändras till rätt ID enligt 
beställares krav. Referenslinje ska ligga på innersida av ytterväggar. Centrumreferenslinje ska 
inte användas.  

2.5.1.3 Tak 
Om tak ritas som slab, dvs bjälklag, så måste klassificering ändras. Undertak kan med fördel 
ritas som slab och finns som favorit. Använd SEO stället för trim to roof vid exempelvis 
sadeltak för då kommer det alltid följa med om man ändrar ett av objekten.  

2.5.1.4 Dörrar/fönster 
Drevmån är förinställt för dörrar, dvs en dörr med bredden 990 får total bredd 1010 när den 
ritas. Till skillnad från dörrar så anges fönsters bredd i hålmått. Fönster som överskrider 
våningsplan ska ritas i det nedre våningsplanet och skärs sedan ut med en “empty opening” i 
väggen ovan.   
 
Undvik verktyget curtain wall då det gör modellen tung. 
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2.5.1.5 Bjälklag 
Om detaljer för hur mycket bjälklagen går in i ytterväggen för upplag saknas, skall bjälklag 
alltid ritas till insida yttervägg tills vidare. Installationsbjälklag ritas som ett separat bjälklag 
med en tjocklek som ger rätt fritt utrymme. Bjälklag ska ritas under alla väggar. 

2.5.1.6 Zoner 
Zoner definierar rummets volym och är ett viktigt element att kommunicera till 
medkonsulter. Zonens höjd, namn och nummer ska definieras. Zoner ska ritas automatiskt så 
att den själv letar upp zonavskiljande element såsom väggar, dörrar, fönster etc. I figur 3 kan 
zoner tillhörande Säkerhetshuset ses.  

 
Figur 3. Zoner tillhörande Säkerhetshuset ses i Archicad. 

2.6 Checklistor - modellering 
Checklistor har upprättats av Link i syfte att säkerställa att information inte ska gå förlorad 
mellan olika projektskeeden, dvs en typ av kvalitetskontroll. Tabell 1 visar hur en del av 
denna ser ut. Ett arbete med att upprätta regler som kan uppfylla dessa kontroller är något 
som Link arbetar med att upprätta i nuläget. 

PH: Kontroll efter distribution av slutgiltig programhandling innan påbörjande av nästa 
skede.  

SH: Kontroll efter distribution av slutgiltig systemhandling innan påbörjande av nästa skede. 

BH/FU: Kontroll vid distribution av slutgiltig handling för uppföljning. 
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Tabell 1. Checklista som ska användas inom Link vid skeendeförändringar i projekt.  
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3. Fallstudie 
Genomförandet av fallstudien beskriver hur programvarorna har hanterats för 
kvalitetskontrollera Säkerhetshuset. Första steget är att IFC-translatorn modifieras i Archicad 
för att anpassa IFC-exporten till IDA ICE, samt att ett antal övriga inställningar i Archicad 
görs. I Solibri utformas därefter de regler, eller ”ruleset”, som ska utföra önskad 
kvalitetskontroll. Genomförandet beskrivs noggrant med målet att vara möjligt att följa för 
anställda på Link arkitektur. Läsaren av detta avsnitt förutsätts ha viss tidigare kunskap om 
ritprogram och vissa benämningar i programmen som presenteras ges inte en förklarning. 
Genomförandet av fallstudien mynnar ut i det resultat som kan läsas i avsnitt 4.  

3.1 Modifiering av IFC-translator i Archicad. 
I Archicad kan ett antal inställningar göras gällande IFC-export. IFC translatorn är den 
funktion som styr hur IFC-data ska exporteras och importeras från Archicad. Det finns ett 
antal fördefinierade translators men man kan även definiera egna projektspecifika 
Translators. Under FileèFile specialèIFC 2x3 finner man IFC Translator Setup. En ny 
translator skapades genom att trycka på “create new” och döptes till “IDA ICE”. 

Elements to export valdes till Visible elements (on all stories). Detta innebär att endast de 
lager som är “tända” i den vy som är öppen vid export följer med i IFC-filen. Detta är ett bra 
sätt att hålla IFC-filen så liten som möjligt innehållandes endast nödvändig data. 

IFC Model View Defenition valdes till Coordination view version 1.0. Den förinställda var 
Coordination view version 2.0 men tester visade att IDA kunde läsa version 1.0 bättre.  

Geometry Conversion options modifierades så att “brep” inte användes för att beskriva 
geometrin. Brep ger egentligen, enligt olika källor, en mer exakt geometrisk beskrivning av 
IFC, och bör används för komplexa geometrier. Då IDA visade sig ha vissa problem med 
brep så användes dock extrude/revolved geometri istället. 

Eftersom information om zoner är viktigt data för IDA, då energiberäkningarna utgår från 
zoner, så markerades “Space Contaminent”, “IFC base quantities (size, area och volume)” 
och “IFC Space boundaries”. På detta vis följer nödvändig information om zoner med i 
exporten. 

Global ID och IFC file encoding valdes till Keep Archicad ID respektive ANSI - for 
compability mode. 

Figur 4 visar hur IFC-translatorn modifieras för att anpassas till IDA ICE. 
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Figur 4. Translatorinställningar i Archicad anpassade för IDA ICE. 

3.2 Övriga inställningar i Archicad 
Archicad har en funktion som heter “renovation tool” där man kan rita element som ska rivas 
i syfte att enkelt kunna upprätta rivningsritningar. Denna funktion är oberoende av “layers” 
viket gör att det är möjligt att objekt som ska rivas följer med i IFC-exporten, trots att dessa 
inte syns i vyn som exporteras. Då detta inte var önskvärt i detta projekt så togs dessa bort 
helt för att undvika onödig information i IFC-modellen. Figur 5 och 6 beskriver hur detta 
gjordes.  
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Figur 5. “elements to be demolished” sätts till show och de andra sätts till hide.  

 
Figur 6.  Här ses “elements to be demolished”. Dessa togs bort från modellen innan export för att undvika att 
onödig data följer med i exporten. 

Slutligen så släcktes alla objekt i modellen som inte ansågs nödvändiga för export till IDA 
ICE. Detta gjordes med verktyget “Filter and Cut Elements in 3D”. Se figur 7. 
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Figur 7. Väggar, fönster, dörrar, bjälklag och zoner “tänds” och objekt som inte är relevanta för exporten 
“släcks”. På detta sätt hålls storleken på filen låg och endast nödvändig information följer med i exporten. 

3.3 Upprättande av ruleset i Solibri Model Checker 
I syfte att kontrollera att modellen uppfyller önskade krav upprättades ett “ruleset”. Ett ruleset 
innehåller ett antal regler som anses vara lämpliga för att utföra de kontroller som eftersökes. 
De regler som upprättats i detta projekt anses uppfylla några av de krav som IDA ICE ställer 
på en IFC-modell utifrån dels den checklista som finns upprättad av SBUF, men även utifrån 
försök gjorda uinder projektets gång av författaren. Nedan beskrivs vilka regler som valts 
samt hur de har modifierats för att vara anpassade till projektet. Rödmarkering i figur 8 visar 
vars ett ruleset skapas. 
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Figur 8. Ruleset Manager i Solibri Model Checker. 

Ett nytt ruleset skapas genom att trycka på “new ruleset”, se figur 9 markering 1. 

Rulesetet döptes sedan till IDA ICE och gavs en beskrivning som förklarar vad 
regelsamlingen har för syfte för utomstående. se figur 9 markering 2. 

Lämpliga regler som anses utföra önskade kontroller lades sedan till i rulesetet. De regler 
som ansågs uppfylla önskade krav i detta projekt var Space Validation SOL/202/1.4, Property 
Values Must Be from Agreed List SOL/9/3.1 och Wall - Wall Intersections SOL/1/5.0. Dessa 
drogs till det nya rulsetet “IDA ICE”. se figur 9 markering 4. 

När samtliga regler hade adderats till det nya rulesetet döptes de om till Zonkontroll, Littera, 
BSAB och Vägg&bjälklag kollision enligt figur 9 markering 4. 
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Figur 9. Här beskrivs hur ett nytt rulseset skapas i Solibri Model checker enligt tidigare stycke. 

3.3.1 Modifiering av rules 
De regler som finns som presets, dvs förinställt, i Solibri Model Checker modifierades för 
detta projekt i syfte att utföra önskad kontroll. Zonkontroll (SOL/202/1.4) modifierades inte 
då den redan ansågs uppnå önskat syfte för detta projekt.  

3.3.2 Modifiering av Littera - regel 
För att kontrollera att de ingående objekten i modellen innehar korrekt littera användes regeln 
Property Values Must Be from Agreed List SOL/9/3.1 som sedan döptes till “Littera”. Regeln 
är parameterstyrd vilket möjliggör modifikation av regeln. Nedan följer en beskrivning hur 
regeln har anpassats för att utföra önskad kontroll. Littera importerades via exel enligt figur 
10. 
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Figur 10. Rödmarkering visar vars excel-fil importeras. 

För att Solibri ska veta vars den ska leta efter litteran måste detta undersökas. Detta gjordes 
genom att markera ett objekt i modellen och avläsa tillhörande information, enligt figur 11 
kan ses att information om littera kunde hittas under “name”.  
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Figur 11. Figuren visar IFC-data tillhörande ett fönsterobjekt i säkerhetshuset och vars information om littera 
kunde hittas. 

Property sattes till därför till “name” och den data som importeras skapades med följande 
struktur i Excel, se tabell 2. 

Tabell 2. Visar hur data var tvunget att struktureras för att Solibri skulle kunna hitta och kontrollera littera.  

 

En förutsättning för att detta ska fungera är att kunna identifiera vilken littera som är bestämt 
att användas i projektet. Då det i projektet “säkerhetshuset” inte fanns specifik littera avtalat 
har författaren utgått från littera bestämt enligt Links dokument “Bilaga 2 - Mängdning Bygg 
& Installationer”, upprättad 2015-10-20 och som fanns att hitta på Links interna hemsida 
fLink. Dokumentet finns som bilaga under avsnitt 8.2. 

3.3.3 Modifiering av BSAB-regel 
BSAB kontollerades med hjälp av samma regel som littera, dvs. Property Values Must Be 
from Agreed List SOL/9/3.1 och genom gick i princip samma modifiering som littera-regeln. 
Informationen om BSAB kunde identifieras under BSAB- byggdelar, se figur 12. 
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Figur 12. Var information om bsab-klassifikation kunde identifieras, här i datan tillhörande ett fönster. 

Den data som sedan knyts till regeln hade struktur enligt tabell 3 för att kunna utföra 
kontrollen. 

Tabell 3. Hur data strukturerats för att kontrollera att objekt innehar korrekt BSAB-kod. 

 

3.3.4 Modifiering av vägg&bjälklag - kollision 
Då den förprogrammerade regeln Wall - Wall Intersections SOL/1/5.0 endast kontrollerade 
kollisioner mellan Walls och Curtain Walls så korrigerades regeln till att istället kontrollera 
kollisioner mellan väggar-väggar, väggar-bjälklag samt bjälklag-väggar. Figur 13 visar hur 
parametrar korrigerades för att uppfylla detta krav.  
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Figur 13. Modifierad regel Wall - Wall Intersections SOL/1/5.0 som sedan döptes till kollision vägg&bjälklag. 

3.4 Kvalitetskontroll 
Nedan presenteras hur kvalitetskontroll utfördes i Solibri samt hur resultatet kunde avläsas. 
Samma kontroll genomfördes sedan även på littera, BSAB-koder samt vägg och bjälklags 
kollision. Resultatet för samtliga kontroller finns att se under “reslutat av fallstudie”, avsnitt 
4.1, men utelämnades från detta avsnitt då utförandet är samma för alla kontroller och anses 
inte tillföra något.  

3.4.1 Utförande av kontroll av zoner 
De regler som inte ska kontrolleras, dvs littera, bsab och vägg och bjälklag kollision 
avaktiverades inför denna kontroll genom att högerklicka och trycka “disable”. Kontrollen 
startades sedan genom att trycka på “check” under fliken “checking” enligt markering i 
figur 14. 
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Figur 14. Markering visar vars kontrollen startas. 

När kontrollen är utförd presenteras en rapport från erhållet resultat. Resultat för detta test 
kan ses i figur 15 och räknades till att 39 allvarliga fel i zonerna upptäcktes. “Issue count” 
beskriver hur många fel per 1000 m3 för att ge en uppfattning om modellens generella 
kvalité. Felen presenteras enligt en fem-gradig skala som går mellan röd som är allvarliga fel 
och grönt som är godkända objekt.   

 

Figur 15. Upptäckta fel av zonkontroll. 

För att få en ingående beskrivning av vilka problem som upptäckts så studeras results-vyn, se 
figur 16, Där presenteras alla ingående fel samt beskrivs med text och en illustration för vars i 
modellen felet ligger samt vilka objekt felet rör, för att de enkelt ska kunna åtgärdas i 
ritprogrammet. 
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Figur 16. Här ses hur en zon ligger innanför en annan, samt att det finns en vägg inuti zonen. Detta var en av 
de brister som upptäcktes under kontrollen. 

3.4.2 Övrig kvalitetskontroll 
Då inte alla brister som önskades kunde kontrolleras med hjälp av Solibri Model Checker 
gjordes även kontroll direkt i Archicad. Tester visade att IDA läste en del av väggarna i IFC-
modellen som öppningar, vilket gjorde att det inte var möjligt att energiberäkna modellen. 
Problemet kunde efter försök härledas till funktionen “Solid Element Operation, SOE” som 
används för att trimma objekt mot andra objekt, till exempel väggar mot sneda bjälklag och 
liknande. Referenslinjen för väggen ligger då alltså ovanför eller under bjälklaget, men den 
synliga väggen trimmas ändå längs bjälklaget. Detta var något som IDA inte kunde läsa, och 
funktionen inaktiverades därför helt på alla objekt som ritats på detta sätt i Archivad. 
Problemet blev dock att till exempel väggar inte kunde kopplas korrekt mot sneda tak, utan 
var tvunget att gå igenom dessa alternativt göras kortare. Figur 17 illustrerar problemet. Efter 
att funktionen “Solid element operation” inaktiverats så läste dock IDA väggarna korrekt. 
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Figur 17. På övre bild ses att referenslinjen för väggen ligger ovanför taket trots att den har trimmats mot det. 
Detta gjorde att IDA tolkade väggarna som öppningar. Nedre bild visar vad som händer då verktyget inte 
används. 
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4. Resultat  
I fallstudien, avsnitt 3, så beskrivs ingående hur Säkerhetshuset exporteras via IFC från 
Archicad för att sedan kvalitetskontrolleras i Solibri. Via kontrollen i fallstudien kunde ett 
antal brister i modellen upptäckas.  

4.1 Resultat av Fallstudie 
Kontrollen som gjordes utgick ifrån kontroll av zoner, klassificering (littera & bsab) samt 
kollision vägg & bjälklag. Tabell 4 visar en samanställning av det erhållna resultatet och kan 
ses som en uppskattning av modellens kvalitét. 35 % av de totalt antal kontrollerade objekten 
i modellen godkändes. 

Tabell 4. Presentation av erhållet resultat från kvalitetskontroll gjord i fallstudien med Solibri Model Checker.  

Regel 

Antal 
kontrollerade 
objekt 

Godkända 
objekt 

Felande 
objekt Godkända/kontrollerade 

Zonkontroll 40 0 40 0 % 

Littera 257 114 143 44 % 

BSAB 257 254 3 99 % 

Vägg&bjälklag 
kollision 

187 155 32 
82 % 

Totalt 297 105 192 35 % 

4.2 Skillnader i IDA ICE innan och efter kontroll 
Skillnader kunde noteras vid IFC-import i IDA ICE innan och efter att kvalitetskontrollen var 
utförd samt att felmodelleringar korrigerats.  

4.2.1 Innan kvalitetskontroll 
Figur 18 visar plan 1 av Säkerhetshuset innan kvalitetskontroll var utförd när den importerats 
till IDA ICE via IFC. Gulmarkerade väggar som kan ses i figuren ska egentligen vara röda, 
vilket indikerar på en yttervägg, men tolkas istället som väggar med öppningar, vilket dels 
beror på att objekt som är satta till ”to be demolished” finns i väggen samt att den är ritad 
med SEO för att trimmas mot bjälklaget. 
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Figur 18. Plan i av säkerhetshuset innan kvalitetskontroll. Gult är öppningar eller dörrar, rött är yttervägg, 
grått är innervägg och blått är fönster. 
 
Ytterligare problem är att vid försök att skapa zoner enligt figur 19 genereras dessa inte 
korrekt av IDA då ytterväggen tolkas en öppning samt att formen på zonen inte stämmer med 
hur den modellerats i ArchiCAD.  

 

Figur 19. Ej korrekt återskapad zon i IDA ICE innan kvalitetskontroll. 

I 3D vyn kan noteras hur geometrier inte återskapas fullständigt vid IFC-import. Se figur 20. 
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Figur 20.  Geometri återskapas ej korrekt i IDA ICE innan kvalitetskontroll. 

Innan kvalitetskontrollen var utförd så var det inte möjligt att göra energisimuleringar på 
modellen då det dels inte gick att skapa korrekta zoner, samt att felmeddelandet “failed to 
create mathemathical model” erhölls vid försök att simulera.   

4.2.2 Efter kvalitetskontroll 
Efter att kvalitetskontroll utförts, samt att de mest kritiska felmodelleringarna har korrigerats 
så erhålls ett reslutat som trots vissa brister får ses som helt godkänt och där en acceptabel 
informationsöverföring har kunnat ske. I figur 21 presenteras modellen i IDA ICE efter 
kontroll. Zoner har skapats korrekt och alla ytterväggar är röda, innerväggar gråa, fönster 
blåa, etc.  
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Figur 21. Plan 1 i säkerhetshuset efter kontroll. Zoner och väggar är återskapade korrekt. 
 
Trots vissa brister i 3D- vyn, se figur 22, så är det möjligt att göra energiberäkningar på 
modellen utan att behöva göra några korrigeringar i modellen. 

 
Figur 22. Vissa brister i 3D geometri kan fortfarande ses efter kontroll. Energisimulering är dock ändå möjlig. 
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Zoner kan sedan återskapas korrekt, se figur 23, varpå det är möjligt att styra de många olika 
parametrar som påverkar energiförbrukningen i huset såsom geografisk position, solljus, 
värmesystem, u-värden, ventilation, etc. i syfte att göra energiberäkningar. 

 

Figur 23. Här ses zoner med tillhörande väggar, fönster och dörrar i säkerhetshuset plan 1 i IDA ICE.  

5. Diskussion 
Detta avsnitt avser att analyseras de resultat som erhölls i fallstudien. 

5.1 Zonkontroll 
Den kontroll som hade flest antal ej godkända objekt var zonkontrollen där alla objekt 
underkändes. Zonkontrollen var även den regel som kontrollerade flest parametrar kopplade 
till sig. Tabell 5 visar reslutat av zonkontroll i fallstudien. 

Tabell 5. Resultat av zonkontroll. 

 
 

Ett generellt fel som gjorde att alla zoner genast inte klarade kontrollen var att alla zoner låg 
innanför en annan. Modellen hade ritats så att hela plan 1 var markerad som en stor zon, samt 
att avdelningar och rum innanför plan 1 även var zoner. Detta gjorde att det i vissa fall fanns 
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3 zoner som täckte samma yta, vilket inte kontrollen godkände. Detta problem gjorde det 
omöjligt att välja zoner vid import i IDA ICE då en tydlig uppdelning inte fanns. Vidare så 
visade det sig att andra element såsom väggar och bjälklag fanns innanför zonerna. Detta 
problem gjorde att IDA upprättade zonerna korrupt och bland annat inte valde rätt väggar 
som zonavskiljande. Bakgrunden till detta problem kan vara att zonerna har skapats i ett 
tidigt skede i modellerandet och att kompletteringar på väggar och liknande har tillkommit 
senare, men att zonerna då inte har korrigerats för att anpassas till detta.  

5. 2 Littera 
Littera-regel baseras på det dokument som laddats upp på Links interna nätverk och som 
anger vilken littera som bör användas vid till exempel mängavtagningar från modellen. Detta 
dokument har dock inte följts i projektet säkerhetshuset vilket gör att det inte var helt oväntat 
uppkom ett stor antal “fel” under kontrollen. Av de 143 ej godkända objekten så var det dock 
endast 3 stycken som inte hade någon littera alls. Resterande objekt hade littera men inte rätt 
littera. Se tabell 6. 

Tabell 6. Reslutat av Littera-kontroll. 

 
5.3 BSAB-klassificering 
BSAB-klassificering var den kontroll som passerade med flest godkända objekt. 3 dörrar 
saknade BSAB-kod men i övrigt så stämde den med Links BIM-dokument. Se Tabell 7 för 
resultat. 

Tabell 7. Resultat av BSAB-kontroll.  

 
5.4 Vägg & Bjälklag -kollision 
Ett problem gällande kollision mellan väggar-väggar, bjälklag-bjälklag och väggar-bjälklag 
kunde härledas till att väggar ibland var ritade över flera våningsplan, och att de då ibland 
även gick igenom bjälklag. Detta är något som enligt projekteringsanvisningarna inte ska 
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göras, men kontorollen kunde påvisa att det ändå har hänt. Vissa väggar var dessutom inte 
korrekt anslutna utan gick ibland in för långt i andra väggar. Det fanns även ett antal 
duplicerade objekt i modellen, dvs att samma objekt ritats två gånger på samma ställe, vilket 
kan vara svår att upptäcka vid okulär kontroll men kunde ses med hjälp av Solibri. Tabell 8 
presenterar reslutat av vägg-bjälklag kollisionskontroll. 

Tabell 8. Resultat av vägg-bälklag- kollision kontroll.  
 

 

6. Slutsats 
Under resultat av fallstudie, avsnitt 4.1, presenteras de brister som upptäckts i modellen 
utifrån den kontroll som genomfördes i Solibri Model Checker och som bidrog till problem 
vid IFC-import till IDA ICE. I arbetet som har gjorts har det konstaterats att projektet 
Säkerhetshuset dels har ett antal felmodelleringar med hänsyn till de projekteringsanvisningar 
som finns upprättade, samt att felmodelleringar med specifik hänsyn till IFC import i IDA 
ICE även har upptäckts. Fallstudien har utförts hypotetiskt på ett projekt som modellerats 
utan specifika krav under bygglovsskedet av projektet.  

Solibri Model Checker är ett kraftfullt verktyg för att kontrollera IFC-modeller. Det finns ett 
stort antal regler förprogrammerade samt att de flesta regler går att modifiera för specifika 
behov. Modifieringar kan ibland däremot vara svåra att göra och kräver relativ hög 
datakunskap vilket ställer höga krav på användaren. När ett ruleset väl är skapat kan det dock 
användas i alla projekt genom löpande kontroller i olika skeden i projektet. Detta är något 
som Link jobbar med idag, men som inte sker i någon större utsträckning på Links kontor i 
Umeå enligt intervjuer. Ifall modellen ska användas till en specifik programvara kan en idé 
vara att utvecklarna av programvaran har utformat ett antal regler i Solibri som modellen 
måste klara innan IFC-modellen för att vara möjlig att importera.  

Möjligheterna är många med Solibri Model Checker men för närvarandet verkar kunskapen 
relativt låg i branschen om hur programvaran fungerar. Programvaran har även vissa brister 
då alla kontroller som kan vara önskvärda inte går att utföra, alternativt ställer höga krav på 
användaren.  

Några av de mest kritiska felen som upptäcktes i modellen, med hänsyn till import till IDA 
ICE, upptäcktes inte med hjälp av Solibri utan genom olika tester i Archicad. Hade mer tid 
funnits i detta projekt hade regler kunnat upprättats som sökt efter denna typ av fel. För att 
utföra en kvalitetskontroll räcker det kanske inte alltid att använda Solibri utan även att 
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modellen kontrolleras genom att en kunnig person tittar igenom den. Generellt sett så är dock 
programmet ett bra verktyg för att utföra regelbundna kvalitetskontroller av IFC-modeller. 

Projektet Säkerhetshuset var inte möjlig att importera korrekt till IDA ICE överhuvud taget 
innan den hade kontrollerats och korrigerats. Detta är dock inte särskilt överraskande då 
modellen inte ritats för detta syfte. Däremot så noterades ett antal felmodelleringar som 
strider mot de generella projekteringsanvisnigar som Link upprättat. Dessa fel kan enligt 
intervjuer dels hänvisas till begränsat tid i projektet och att modellen ritades i ett tidigt skede 
av projektet. Trots att modellen hade relativt låg kvalité på vissa punkter har inga klagomål 
uppkommit från beställarna, vilket kan ses som en indikation på att BIM-modeller inte 
används i någon större utsträckning efter att den lämnat projekteringsskedet idag.  

BIM är en komplicerad process många olika faktorer som spelar in. Framförallt är 
datorkunskapen generellt sett inte tillräckligt hög bland de äldre generationerna för att 
möjligheterna med BIM ska kunna tas tillvara på tillräckligt idag. För att BIM ska användas 
på riktigt bör initiativet komma från beställarna, vilket det inte gör i särskilt stor utsträckning 
i nuläget. Tidiga krav från beställarna underlättar arbetet i att skapa bra modeller som kan 
uppfylla önskade syften. Utbildning av personal och att visa vad som är möjligt kan 
förmodligen också vara en viktig del i att få anställda att intressera sig för ämnet, vilket i sin 
tur kanske kan skapa nya möjligheter.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervju med Linn Areno, CAD/BIM-chef på Link, 2016-04-15 
Hur länge har Link jobbat med BIM? Sedan 2009 -2010 ca. Det är svårt att säga exakt 
eftersom det är svårt att definiera vad som är ett BIM-projekt. I Norge var man dock tidigare 
samt har kommit längre i utvecklingen. Något som kan hänga ihop med att man från statligt 
håll har satt upp krav på att BIM ska användas, vilket man inte gjort i Sverige.   

Vilka fördelar ser ni med att använda er av BIM? Det finns många fördelar över hela 
byggprocessen med att använda BIM. Det är ett bra sätt för Link att säkerställa design och 
funktion samt att göra simuleringar på byggnad. En del i arbetet med BIM är att få kunden att 
inse nyttan i att arbeta med informationsmodeller.  

Finns det något som hindrar utvecklingen av BIM? Det finns juridiska oklarheter kring vem 
som äger 3D-modellen. Pappershandlingar är fortfarande de juridiskt bindande handlingarna 
inom byggbranschen. Det finns även en viss tröghet i branschen och en rädsla för ny teknik, 
vilket i viss mån kan vara kopplat till en generationsfråga. Även byggprocessens komplexitet 
gör det svårt att i ett tidigt skede, som vid projektering, fylla all den information som till 
exempel förvaltningen vill ha. Att Sverige inte har några statliga krav, likt tex. Finland, 
Norge och Danmark, hindrar även utvecklingen i viss mån, som tidigare sagt.  

Har ni funderat på att använda IDA ICE? Ja, vi har gjort det i syfte att utföra 
dagsljusberäkningar.  

Vilka riktlinjer följer ni vid BIM-projektering och hur har de upprättats? Vi har inte så 
många riktlinjer utan det skiljer sig beroende på projekt. Det finns mallar för uppstartsrutiner 
och som beskriver hur modellen bör byggas. Ett tydligt mål med dessa rutiner är att kunna 
skapa bra IFC filer för att kunna kommunicera information med andra programvaror och att 
inte behöva bygga om i modellen. Dessa riktlinjer är främst upprättade utifrån tidigare 
erfarenheter kring vad som fungerar.  

Hur kvalitetssäkrar ni IFC idag? Det sker löpande via Solibri - vilka regler som ska användas 
framgår av checklistorna. Det kan dock skilja sig beroende på projekt.  

Vem har utformat de exportinställningar som finns i Archicad? De translators som finns är 
standard i programmet, men beroende på projekt så utformar modellansvarig nya. 
 
Varför har ni valt Archicad? Hur länge har ni haft det och hur gjorde ni innan? Archicad 
valdes av tradition då man i Norge använt programmet under lång tid. 2007-2009 så var inte 
Revit så utvecklat och Link var tidigt ute med att vilka använda BIM-programvara. Archivad 
är dessutom arkitektvänligt. En annan fördel är att Archicad kan skapa bättre IFC-exporter än 
till exempel i Revit. 
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8.2 Links BIM-dokument 
Datan i detta dokument användes för att utforma de regler som kontrollerade BSAB och 
littera i fallstudien. 

Bilaga 2 - Mängdning Bygg & Installationer 

Revidering Händelse Signatur Senast ändrad 

X X XX 2014-XX-XX 

 Projektnamn: Upprättad av: Datum: 

 NAMN NAMN 2014-XX-XX 

1.1                       Allmänt 

Mängdning från CAD-modeller ställer högre krav på att objekt i modellen är ritade på ett 
strukturerat och noggrant sätt. Arkitekten, Konstruktören som skapar A-, K-modellen samt V 
och E –konsulterna måste ha hög kännedom om CAD-programmet och dess funktioner. 

Syftet med denna bilaga och kraven som anges här är att göra det möjligt för en effektivare 
informationshantering i kalkyl-, produktions- och inköpsskedet. Genom att i detta dokument 
visa strukturer för hur man littererar, benämner och - klassificerar objekt i 3D-modellen är det 
lättare för de som ska utläsa information ur moderna att förstå vad de olika objekten är. 

Förteckningen gäller i första hand för Arkitekten då hen projekterar med ArchiCAD eller 
Revit. 

Mängdning installationer kompletteras när konsulter och kalkylator definierat relevant 
objektmodellering. 

1.2                       Attribut för Bygg 

Tabellen visar, för Revit respektive ArchiCAD, var i 3D-objektet A & K ska lägga 
informationen - Littera, Beskrivning och BSAB kod. 

   Revit Alt. ArchiCAD 

Littera ”V01” → Type mark → ID 
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Beskrivning ”V01 – Innervägg 200 mm” → Type →  

BSAB kod ”43.CB” → Key Note 

       
1.3                       Förteckning byggdelar 

Följande tabell beskriver principen med vilka termer den som skapar 3D-modellen ska 
litterera, benämna och klassificera sina 3D-objekt. Kolumnen Littera visar vilket littera 
(exempelvis ID eller Type) en byggdel ska ha när de beskrivs i modellen. Litterat åtföljs 
oftast med ett löpnummer för att beskriva de olika typer denna byggdel som förekommer i, 
tex PP01 och PP02 eller IV01, IV02 osv. Egenskaper som är kostnadspåverkande ska 
resultera i en unik littera för resp. objekttyp. Varje variant av t.ex. en vägg eller dörr med ett 
visst materialval, brand- och ljudklass, m.m. ska ha ett unikt littera. 

 

Littera 

Benämning BSAB kod 

PP Pålplint 15.SE 

PF Pålfundament 15.SE 

PH Pelarholk 15.SF 

GP Grundplatta 15.SG 

GS Grundsula 15.SH 

GB Grundbalk 15.SJ 

KB Kantbalk 15.SJ 

GM Grundmur 15.SK 
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PD Påldäck 15.SL 

FU Fundament 15.ST 

IVB Innervägg - bärande 27.B 

IVB Innervägg - bärande - betong 27.B/11 

IVB Innervägg – bärande - murad 27.B/21 

IVB Innervägg - bärande - betongelement 27.B/31 

IVB Innervägg - bärande - trä 27.B/42 

YVB Yttervägg- bärande 27.C 

YVB Yttervägg - bärande - betong 27.C/11 

YVB Yttervägg - bärande - murad 27.C/21 

YVB Yttervägg – bärande - betongelement 27.C/31 

YVB Yttervägg – bärande - lättbetong 27.C/32 

P Pelare 27.D 

BP Pelare - betong 27.D/11 

BP Pelare - betongelement 27.D/31 
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SP Pelare - stål 27.D/34 

LP Pelare - limträ 27.D/35 

B Balk 27.E 

BB Balk - betong 27.E/11 

BB Balk – betongelement 27.E/31 

SB Balk – stål 27.E/34 

SB Balk – fackverk stål 27.E/34 

LB Balk – limträ 27.E/35 

TB Balk – fackverk av trä 27.E/35 

BJK Bjälklag/balkongplattor 27.F 

BJK Bjälklag -  betong 27.F/11 

BPL Balkongplatta – betong 27.F/11 

BJK Loftgångsbjälklag – betong 27.F/11 

BJK Bjälklag – betongelement 27.F/31 

BJK Bjälklag – lättbetongelement 27.F/32 

BJK Bjälklag - trä 27.F/35 

   
YT Yttertak - sammansatta 41.A 

YT Yttertak - plåt + isolering + papp 41.A 

YT Yttertak - plåt + isolering + PVC 41.A 

YT Yttertak - plåt + isolering + plåt 41.A 



 44 

YT Yttertak - lättbtg + isolering + papp 41.A 

YT Yttertak - betong + isolering + papp 41.A 

YT Yttertak - betong + isolering + plåt 41.A 

YT Yttertak - trä + isolering + papp 41.A 

YT Yttertak - trä + isolering + plåt 41.A 

YT Yttertak - trä + isolering + tegel 41.A 

YK Yttertak - ytterklimatskärm 41.C 

YK Yttertak - plåt       41.C 

YK Yttertak - betongpannor  41.C 

YK Yttertak - tegelpannor  41.C 

YK Yttertak - papp   41.C 

YK Yttertak - PVC   41.C 

BJKT Terrassbjälklag 41.C 

BJKV  Vindsbjälklag 41.D 

 Yttertak - öppningar 41.E 

TF Takfönster 41.E 

TL Takluckor 41.E 

RL Rökluckor 41.E 

 Yttertak – kompl. 41.F 

TFK Takfotskomplettering   41.F 

GK Gavelkomplettering       41.F 
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NK Nockkompletteringar 41.F 

AVT Anslutning vägg/tak 41.F 

TA Tillträdesanordningar på yttertak och ytterbjälklag 41.FE 

SR Stuprör 41.FB 

YV Yttervägg 42.A 

YV Yttervägg - träpanel 42.A 

YV Yttervägg - puts 42.A 

YV Yttervägg - tegel 42.A 

YV Yttervägg - plåt 42.A 

YV Yttervägg - skivor 42.A 

 Yttervägg - öppningar 42.D 

F Fönster  42.D 

FD Fönsterdörr 42.D 

GPU Glasparti- trä   utvändig 42.D 

GPU Glasparti- stål  utvändig 42.D 

GPU Glasparti- al   utvändig 42.D 

DY Ytterdörr - trä 42.D 

SDY Ytterdörr - stål 42.D 

PU Port   utvändig 42.D 

SLU Lucka -stål   utvändig 42.D 

IV Innervägg - icke bärande 43.CB 



 46 

IV Innervägg - murad 43.CB/20 

IV Innervägg - element 43.CB/37 

IV Innervägg - stålregelstomme 43.CB/41 

IV Innervägg - träregelstomme 43.CB/42 

 Innervägg - öppningar 43.CC 

GPI Glasparti - trä 43.CC 

GPI Glasparti - stål 43.CC 

GPI Glasparti - al 43.CC 

D Innerdörr-trä 43.CC 

SD Innerdörr-stål 43.CC 

PI Port invändig 43.CC 

SLI Lucka-stål 43.CC 

LU Lucka-trä 43.CC 

RV Rörlig vägg 43.CC 

UG Undergolv 43.DC 

BLU Bjälklagsluckor 43.DE 

   
 Invändiga ytskikt 44 

GVB Golvbeläggning 44.BB 

TB Trappbeläggning 44.BC 

VB Väggbeklädnad 44.C 
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UT Undertak 44.D 

   
R Balkongräcke 45.BB 

IG Balkonginglasning 45.BB 

R Loftgångsräcke 45.BC 

SKT Skärmtak 45.BD 

T Invändig trappa 45.CB 

R Trappräcke 45.CB 

HL Handledare 45.CB 

H Hiss 71 

 Förvaringsenheter 46.B 

VS Väggskåp 46.B 

BS Bänkskåp 46.B 

TPS Toppskåp 46.B 

G Högskåp med klädstång 46.B 

H Högskåp med hyllor i kök 46.B 

U/M Högskåp för ugn/micro 46.B 

L Högskåp med hyllor /linneskåp 46.B 

ST Städskåp 46.B 

 IT-skåp 46.B 

SKJD Skjutdörrsgarderober 46.B 
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 Snickerier och fönsterbänkar 46.B 

GL Golvlister 46.B 

DF Dörrfoder 46.B 

SB Smygbrädor till fönster 46.B 

FB Fönsterbänkar 46.B 

 Övrig Fast inredning 46.B 

 krokar, hängare, hållare 46.B 

KPH kapphyllor 46.B 

PB postboxar 46.B 

 Vita Varor 46C 

S Spis 46C 

HL Häll 46C 

U Ugn 46C 

M Micro 46C 

K Kyl 46C 

F Frys 46C 

K/F Kyl/Frys 46C 

K/S Kyl/Sval 46C 

DM Diskmaskin 46C 

SK Spiskåpa 46C 

SF Spisfläkt 46C 
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TM Tvättmaskin 46C 

TT Torktumlare 46C 

TM/TT Tvättmaskin/Torktumlare 46C 

TS Torkskåp 46C 

 Sanitetsutrustning 46.C 

WCS WC-stol 46.C 

TVS Tvättställ 46.C 

DA Duscharmaturer 46.C 

DH Duschhörna (Duschvägg/duschkabin/draperistång) 46.C 

BK Badkar 46.C 

UB Utslagsback 46.C 

 

1.4                       Modelleringstidplan 
Modellansvarig för varje fack kommer tillsammans med BIM-samordnare och 
kalkyl överens om hur information ska levereras till kalkyl. 
Modelleringstiplanen (se bilaga 6) kan används som stöd för kalkyl angående 
vid vilka tidpunkter senast den modellerade informationen finns att tillgå. 
1.5                       Zoner och rum 
Varje våningsplan ska innehålla zonobjekt ”area”. Följande zoner ska 
Arkitekten rita in: 
                         BTA 
Definitioner av zoner enl. SS21054-2009 
Varje rum (inkl biutrymmen, trapphus, installationsutrymmen, förråd, garage) 
ska innehålla ett rumsobjekt (zon i Archicad) Arkitekten anger för varje 
rumsobjekt: 
                         ett rumsnummer (skrivs i rumsobjektets "no:") 
                         ett rumsnamn (skrivs i rumsobjektets "name:") 
                         en rumstyp (skrivs i rumsobjektets "ID:") 
 

1.6 Mängdavtagning Bygg 
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Tabellen visar exempel på vilken mängd de olika byggdelarna mängdas i. 

Byggdelstyp Mängd 1 Mängd 2 

Rum Area Omkrets 

Bjälklag Area Omkrets 

Väggar Area Längd 

Fönster Styck Omkrets 

Dörrar Styck Omkrets 

Fasadkomplettering Styck Längd 

Sakvaror Styck  

Pelare Styck Längd 

Balkar Styck Längd 

Fundament Styck  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

8.3 SBUF checklista  
[10] 
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