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Abstract

The road towards an integration of BIM and Internet
of Things

Johannes Hahne och Linnea Karlsson

This thesis considers the integration of BIM and IoT in the building process of 
offices. The thesis is hopefully going to create knowledge about BIM and IoT and 
describe what needs to be done to carry out an integration.
The planning of offices today consists of the use of BIM and a lot of smart 
solutions. But what are the benefits from an integration of BIM and Internet of 
Things and how can this be used throughout the building process? New and smart 
solutions are invented all the time and although not all are possible to use in 
everyday offices, some can already be of great use. For the future there is a great 
need for smart and sustainable solutions that helps to conserve energy but at the 
same time are economically sustainable. This needs to become a part of our 
everyday to help conquer one of our times biggest challenges, the environmental 
issue.
This thesis highlights the advantages, disadvantages and requirements of an 
integration of BIM and IoT. It concerns the technology behind IoT and what the 
future has to offer.
The result of the written thesis is a model that describes how an integration of BIM 
and IoT can be carried out during the different stages of the building process. The 
model is going to work like a cycle where information from sensors constantly 
flows to the BIM model during the entire building process. Information and 
experiences gained from the different stages of the building process can be used
to evaluate the construction and its different systems and the experience gained is 
used in the next project.
An integration will be hard to do on a big scale due to different factors. The 
technology is here but the pathway and standards for it are not.
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SAMMANFATTNING 
Examensarbetet är utfört åt Tengbom AB med målet att ge företaget en 
djupare inblick i ämnena BIM och IoT samt att förklara vad som krävs 
för att utföra en integrering. Internet of Things är ett ord på mångas 
läppar just nu. Begreppet Internet of Things betyder att olika saker är 
utrustade med sensorer och processorer och kan genom det uppfatta och 
kommunicera med sin omvärld. Tekniken kring Internet of Things har 
möjligheten att mäta allt från hur många personer som befinner sig i ett 
rum till hur hög temperaturen är i en betongplatta.  
En BIM-modell är en virtuell modell av en byggnad som innehåller 
information om byggnadens olika element. Modellen kan ha information 
om exempelvis areor, material i väggar och när en hiss senast blev 
underhållen.  
Vad har då BIM och IoT att göra med varandra? Vilka fördelar kan det 
ge och vilka förutsättningar krävs för att de ska fungera tillsammans? 
BIM-modellen har information om byggnaden och IoT kan ge modellen 
information om tillståndet i byggnaden, på så sätt kan IoT göra BIM-
modellen till en levande informationsresurs.  
 
Dagens projektering av kontorsbyggnader innefattar i vissa fall BIM-
modellering med smarta lösningar som projekteras in. Nya smarta 
lösningar uppfinns hela tiden men inte alla är realistiska att projektera in 
i en kontorsbyggnad. Eftersom kontorsbyggnader är byggnader där 
många personer befinner sig periodvis så kan mycket vinnas på att ha 
system som kan anpassa sig efter användningen. Inför framtiden 
behöver smarta lösningar som sparar energi samt inte är ekonomiskt 
ohållbara bli en del av vardagen, då hållbarhetsfrågan är en av de största 
utmaningarna.   
 
Den här rapporten lyfter fördelar och nackdelar med att använda 
Internet of Things integrerat i BIM-modeller samt vilka hinder som finns 
idag då det här är ett nytt område. Rapporten behandlar också vilka 
förutsättningar som krävs för att en integrering skall kunna utföras på 
ett bra sätt. Därav berör den hur teknologin bakom IoT fungerar och lite 
om vad framtiden kan ha att erbjuda. Rapporten behandlar också vilka 
IoT-lösningar som finns idag och vilka som kan användas i 
kontorsbyggnader.  
Genom att en litteraturstudie samt två kvalitativa intervjuer utförts har 
den skrivna rapporten renderat ut i en modell. Modellen beskriver vilka 
fördelar som finns och vilka förutsättningar som krävs genom 
byggprocessens olika delar för att möjliggöra användning av IoT 
integrerat i BIM. Modellen är tänkt att fungera som ett kretslopp där 
information ständigt flödar under hela byggprocessen. Den största 
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vinningen av en integrering finns i förvaltningsskedet. Det är där det är 
BIM-modellen kan bli den levande informationsresursen. Några fördelar 
som framkom är att det direkt i BIM-modellen går att se vad 
temperaturen är, statusen på olika system och vad energianvändningen 
är i byggnaden, förutsatt att IoT sensorer installerats. Det framkom även 
att förutsättningarna är många och svåra att tackla. Hur data från 
sensorer ska hanteras, hur den bristande kunskapen inom området ska 
bemötas och hur samordningen mellan de olika aktörerna ska lösas är 
några av förutsättningarna som behöver behandlas.  
Slutsatsen är att det här är ett komplext ämne och speciellt i en 
konservativ bransch som byggbranschen anses vara. Fördelarna är inte 
tillräckligt många, stora och självklara för att IoT skall kunna appliceras 
storskaligt. En annan slutsats är att utvecklingen av de datatekniska 
delarna inte kommit tillräckligt för att en integraion ska kunna 
genomföras effektivt. 
 
 
Nyckelord:  
(IoT) Internet of Things, (BIM) Building Information Model, kontor, 
smarta byggnader, Tengbom AB Uppsala.  
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BEGREPPSLISTA 
Begreppen som presenteras nedan behandlas under rapportens gång. 
 
Building Information Model (BIM) 
BIM är en virtuell modell av en byggnad. BIM-modellen innehåller 
information om byggnadens olika element (Ikisdag 2015). BIM 
behandlas ytterligare i avsnitt 2.3 och 3.2. 
 
Internet of Things (IoT) 
Internet of Things är ett samlingsbegrepp för alla de objekt som är 
utrustade med sensorer och processorer. Enheterna kan uppfatta sin 
omvärld och kommunicera med den (iotsverige 2018). IoT behandlas 
vidare i avsnitt 2.2.  
 
Sensor 
En sensor är en anordning som känner av värdet eller ändringen av 
diverse storheter i dess omgivning (SAOL 2015). Några av de parametrar 
som sensorer kan mäta är temperatur, luftfuktighet, ljusstyrka och hur 
många som befinner sig i ett rum (Minoli, Sohraby, och Occhiogrosso 
2017, 272). Sensorer behandlas även i avsnitt 3.1.5. 
 
Radio-Frequency Identification (RFID) 
RFID är ett system som består av RFID-taggar som markerar ett objekt 
eller en människa. Signaler skickas ut till taggarna som då aktiveras och 
samlar in information som ges tillbaka (Atzori et al. 2010). 
 
Big Data 
Big Data är förmågan att hantera stora mängder data och ta ut den 
viktiga informationen (Bilal et al. 2016). 
 
Computer-aided design (CAD) 
CAD är en teknologi för att göra ritningar och konstruktioner på en 
dator. CAD kan användas i 2D och 3D (it-ord 2018). 
 
Cloud Computing 
Beskriver användningen av internet för hantering av skalbara och 
anpassningsbara virtuella hårdvaru- och mjukvaruresurser. Ett virtuellt 
datacenter där data från sensorer lagras (Ikisdag 2015, s.19). 
 
 
 
RESTful webbtjänster 
RESTful webbtjänster är webbtjänster som ökar säkerheten när det gäller 
överföring av data (Ikisdag 2015, s.20). 
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Semantiska webben 
Semantiska webben beskriver metoder och teknik för att göra det möjligt 
för maskiner att förstå innebörden av informationen den matas med (NE 
2018). 
 
IFC 
En öppen standard för att möjliggöra ett effektivt utbyte av information 
i BIM-modeller mellan olika aktörer (BuildingSmart 2018). IFC berörs 
närmare i avsnitt 3.1.5. 
 
Versionshantering 
Versionshantering är skapande och hantering av flertalet versioner av en 
produkt som ska ha samma funktion men som är förbättrad, 
uppgraderad eller anpassad. Versionshantering används för att kunna 
säkerställa samverkande datadelning och redigering bland användare 
som använder olika versioner av en produkt (Rouse 2018). 
 
Bakåtkompatibel 
Att något är bakåtkompatibelt betyder att senare versioner av program 
eller hårdvara också kan arbeta med filer eller enheter från äldre 
versioner (Rouse 2005). 
 
Spårbarhet 
Spårbarhet är förmågan att spåra ett objekt av något slag. Att kunna 
tillgodose sig information om objektets plats eller dess historik 
(Cambridge 2018).   
 
Integration 
I denna rapport syftar integration till att två tekniska system förenas och 
bildar ett system. 
 
  



   
 

  xii 

 

  



   
 

 

1. INLEDNING 
Examensarbetet, Vägen mot en integration av BIM och Internet of 
Things, En modell över fördelar och förutsättningar vid användning av 
Internet of Things i BIM, avslutar högskoleingenjörsprogrammet i 
byggteknik vid Uppsala Universitet och omfattar 15 högskolepoäng. 
Arbetet är schemalagt till period 4 i årskurs 3.  
 
1.2 Syfte och problemformulering 
Dagens samhälle tar stora steg framåt i digitaliseringen och vardagen blir 
mer och mer uppkopplad till internet, med smartphones, datorer, och 
tablets. En bransch som inte riktigt följt med i digitaliseringen från början 
är byggbranschen, men genom användning av Building Information 
Models (BIM) så har branschen tagit stora steg framåt. Idag använder sig 
byggnadsindustrin av mycket digitala hjälpmedel och utvecklingen går 
ständigt framåt. Genom att samarbeta med IT-branschen har 
byggindustrin förändrats drastiskt, men det finns fortfarande mycket att 
vinna på att fortsätta ta in ny teknik och följa med i utvecklingen. Genom 
ytterligare samarbeten och influenser från den ständigt föränderliga IT-
industrin kan hela byggnadsindustrin haka på in i en helt ny tidsålder. 
En tidsålder där lokal information är lättillgänglig och kan användas till 
att skapa smarta och innovativa byggnader.  
 
Det finns flera större projekt där grundtanken varit att implementera den 
senaste tekniken för att skapa en så smart byggnad som möjligt. Även 
om det inte är ekonomiskt hållbart i alla dagens byggprojekt att 
implementera IoT så finns det mycket att lära. Många nya lösningar är 
fullt möjliga att använda och med bara mer kunskap skulle de kunna 
bidra till bättre och mer hållbara byggnader. Hela konceptet om hur ett 
kontor är uppbyggt och hur det används håller på att förändras. En 
integrering av BIM och IoT genom hela byggprocessen för ett kontor kan 
sätta ramen för hur och var vi kommer att arbeta imorgon. 
Syftet med denna rapport är att genom intervjuer och 
informationssökning studera användandet av Internet of Things samt 
hur det skulle kunna integreras i BIM-modellen. Den syftar även till att 
informera om vad som finns på marknaden idag och vad som börjat 
användas vid tiden av denna rapport. Den syftar även till att skapa 
kunskap hos de olika aktörerna om hur det kan utnyttjas och var de 
gömda värdena ligger i att använda sig av BIM och IoT. 
Frågeställningarna som besvaras i rapporten är: 

• Hur kan Internet of Things integreras i BIM-modellen? 
• Vad krävs för att en integration av BIM och Internet of Things ska 

kunna genomföras? 
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•  Vilka fördelar kan en integration av BIM och Internet of Things 
ge? 
 

1.3 Avgränsning  
Rapporten behandlar bakgrunden till begrepp som Internet of Things 
och BIM. Fokus ligger på hur det används idag och hur det skulle kunna 
utvecklas, men går inte in i detaljer på hur tekniken möjliggörs genom 
datatekniska lösningar. De tekniska delarna gällande sensorer och 
programvaror behandlas översiktligt i litteraturstudien men fokus ligger 
på den byggnadstekniska delen, hur lösningar kan användas genom hela 
byggprocessen. Exempel på projekt där Internet of Things och BIM har 
integrerats lyfts fram i rapporten men behandlas inte djupare än för att 
påvisa vad som är möjligt att skapa med en sådan integrering.  
Då Tengbom i Uppsala arbetar med många projekt bestående av kontor 
valdes det som en avgränsning.  
 
1.4 Metod 
Rapporten baseras på en litteraturstudie och intervjuer med kunniga 
personer inom området. Den mynnar ut i ett resultat bestående av 
rekommendationer och förslag. 
Informationen som används i teoridelen av rapporten har hämtats 
genom Uppsala Universitets bibliotekshemsida, databaser som 
biblioteket rekommenderar, företagshemsidor, Google Scholar och 
tidigare kurslitteratur. Informationen som samlats är tryckta källor i 
form av vetenskapliga artiklar, litteratur och hemsidor som ansågs 
relevanta.  
Först samlades bred information in gällandes ämnet för att specificera 
frågeställningen och bygga en bra grund för rapporten. Informationen 
sammanställdes senare till bakgrunden och delar av litteraturstudien 
genom ett urval där den relevanta och källsäkra informationen behölls, 
medans annan information sållades bort. Efter att frågeställningen fått en 
definitiv form, utvecklades litteraturstudien. Rapporten innehåller 
intervjuer som utförts i syftet att samla information av personer som är 
aktiva och kunniga inom området. Intervjufrågor skrevs baserat på den 
informationsgrund som hade byggts upp och formulerades så att de 
skulle komplettera informationssamlingen. 
Intervjuerna är kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär. 
Intervjuerna gick till på följande sätt, sakkunniga personer kontaktades 
och tillfrågades om de var villiga att ställa upp på en intervju. Därefter 
sammanställdes frågor som ansågs relevanta för respektive persons 
kunskapsområde och frågorna skickades ut i förtid till de som ville 
förbereda sig inför intervjun. Intervjuerna spelades in i 
transkriptionssyfte men anteckningar togs även under tiden. Därefter 
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sammanställdes intervjuerna där svaren sammanfattades i resultatet och 
transkriptioner av intervjuerna bifogades som bilagor. 
Senare användes informationen från litteraturstudien och intervjuerna 
till att skapa en rekommendation i form av en modell som besvarar 
frågeställningen. 
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING   
 
2.1 Dagens byggnadsindustri 
Byggnadsindustrin har ansetts vara en av de mer konservativa 
branscherna under en längre tid (Malena Ingemansson, 2012). Hur 
ritningar projekteras fram har utvecklats med tiden. Projekteringen har 
gått från att använda sig av handritade ritningar, till digitala ritningar, 
till att idag använda sig av 3D-modellering i projekten.  
Dagens fysiska byggnader har inte utvecklats på samma vis som 
projekteringen. Projekteringen har digitaliserats och öppnat upp nya 
möjligheter för byggnaderna. Byggnaden i sig har haft näst intill samma 
funktionalitet under en längre tid och även om projekteringen och 
produktionen har utvecklats med ny teknik så har inte byggnaden själv 
utvecklats nämnvärt. Byggnaderna har uppdaterats med mer 
avancerade installationer men har inte kommit upp till samma nivå inom 
digitaliseringen som projekteringen. 
Genom uppkomsten av BIM-modellering och Internet of Things har 
byggnaderna börjat komma ikapp och genom utvecklingen av dessa 
områden kan byggnaderna snart också kliva in i den digitaliserade 
världen. 
 
 
2.2 Internet of Things 
Internet of Things eller IoT som det ofta förkortas till, är ett begrepp som 
först användes av Kevin Ashton år 1999, då i ett sammanhang gällande 
materialflöden (Gubbi, Buyya, Marusic & Palaniswami, 2013). Sedan 
dess har begreppet kommit att innefatta mycket mer och idag beskrivs 
det av Internet of Things Sverige (2018) som ett samlingsbegrepp för alla 
de objekt som är utrustade med sensorer och eller processorer. 
Utvecklingen kring IoT går väldigt snabbt och enligt Internet of Things 
guiden (Westergren, Saarikko & Blomquist 2017) så förutspår 
analysföretaget Gartner att det kommer finnas minst 20 miljarder 
uppkopplade objekt år 2020. Det industriella internetet skapar 
möjligheter att förändra några av världens största industrier för evigt. 
Bygg-, olje-, lantbruks-, gruv-, transport- och sjukvårdsindustrin står för 
nästan två tredjedelar av världens ekonomi. I och med utvecklingen av 
IoT så kommer dessa industrier kunna effektiviseras och utvecklas på ett 
sätt som tidigare inte varit möjligt (Wefusa 2015). 
IoT öppnar nya möjligheter för vad byggnader kan göra, genom att 
sensorerna ständigt samlar data i realtid så kan justeringar utföras direkt. 
Det innebär att system som är utrustade med IoT applikationer blir 
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anpassningsbara på ett helt nytt sätt. Är objekten i systemen dessutom 
utrustade med processorer så kan de interagera med omvärlden och 
systemet kan fungera självständigt. Det ligger som grund för begreppen 
"smarta byggnader" och "smarta hem". Genom att objekten inom en 
byggnad är uppkopplade och kan interagera, så kan till exempel 
belysningen anpassas efter användarens preferenser och 
kontorslokalerna kan anpassa inomhusklimatet efter användarna för att 
skapa den bästa möjliga arbetsmiljön (Westergren, Saarikko & Blomquist 
2017).  
 
Idag finns byggnader där hela konceptet är att skapa en "smart byggnad" 
där allting är uppkopplat. Ett exempel är The Edge i Amsterdam, se 
Figur 1, en smart kontorsbyggnad som kombinerar smart teknologi med 
ekologisk hållbarhet. Det enligt PLP Achitecture (2017), arkitekterna som 
ritat och projekterat The Edge. Byggnadens användare kan använda sig 
av en applikation och genom denna applikation kan preferenser ställas 
in på till exempel belysning. Byggnaden använder sedan informationen 
för att ställa in belysningen i andra rum som personen väljer att jobba i. 
Det betyder att byggnaden kommer ihåg personerna som jobbar där och 
anpassar allt efter dennes preferenser (Bloomberg 2015). Ett annat 
projekt är HSB living lab, det är en smart byggnad som bland annat 
innefattar studentbostäder, byggnaden ligger på Chalmers campus i 
Göteborg. Det är som namnet antyder ett levande labb. Huset är utrustat 
med över 2000 sensorer, som ständigt samlar information om byggnaden 
(HSB 2015). Genom smart teknologi kan byggnader konstrueras till att 
bli mer hållbara ur ekologiskt, ekonomiskt, och socialt perspektiv, vilket 
dagens marknad och samhälle strävar efter. 
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Figur 1: The Edge i Amsterdam. 
(https://www.flickr.com/photos/dennism2/26617147855 2016) 
 
 
 
 
2.3 Building Information Modelling 
Chuck Eastman, professor vid Georgia Tech School of Architecture lade 
på 1970-talet grunden för den informationsmodellering som idag 
benämns BIM.  Uppkomsten av BIM grundas ur ett problem i branschen, 
problemet var den ineffektiva delningen av information mellan olika 
aktörer. Mjukvaruföretagen utvecklade verktyget som idag benämns 
BIM för att lösa problemet och skapa bättre samverkan mellan aktörerna 
(Ikisdag 2015). BIM kan definieras som all information som genereras 
och förvaltas under ett objekts livscykel. BIM är således ett 
samlingsbegrepp på hur det på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt 
går att skapa och lagra information om ett objekt (Jongeling 2008).  
En vanlig 3D-modell kan inte på samma sätt som en BIM-modell visa 
information om vad objektet representerar i verkligheten. (Jongeling 
2008).  BIM-modellens mål är att ge arkitekter, ingenjörer, konstruktörer 
och förvaltare större insikt och bättre verktyg för att mer effektivt kunna 
konstruera och förvalta byggnader och infrastruktur (Autodesk 2018). 
När det gäller utvecklingen av energieffektiva byggnader så spelar BIM 
en nyckelroll. Genom de simuleringsverktyg som finns så kan olika 
designer och installationssystem testas redan i BIM-modellen. Några av 
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de simuleringar som en BIM-modell kan utföra är; kostnads-, resurs-, 
tidsåtgångs-, krock- samt energisimuleringar (Ikisdag 2015).  
BIM är möjligt att använda under hela byggprocessen, nedan beskrivs 
olika fördelar BIM kan ha inom de olika delarna av byggprocessen 
jämfört med användning av 2D-CAD.  
 
2.3.1 BIM i planering och projektering 

 Med BIM i projekteringen kan enkelt en 3D-modell framställas som ger 
en helhetsbild av projektet och bidrar till mer lättförståeliga handlingar 
jämfört med att enbart använda 2D-ritningar. Det som gör det enkelt att 
använda BIM i de tidiga stadierna av ett byggprojekt är att projektet inte 
existerar i verkliga världen än. Därför finns det mycket att tjäna på att 
använda BIM då det enkelt går att få ut information om areor, kostnader 
och liknande innan byggnaden är uppförd (Jongeling 2008). Jongeling 
(2008) understryker att samarbetet mellan aktörer blir bättre vid 
användning av BIM, då det blir enklare för de olika aktörerna att föra in 
sina arbeten i en och samma modell. Även att det är lättare att se hur 
samordningen ser ut och vilka problem som skulle kunna uppstå. 
Genom att använda BIM så ökar arbetsbelastningen i början av projektet 
men blir mer jämn sett över hela projekteringen (Jongeling 2008).  
 
 
2.3.2 BIM i produktion 

De traditionella metoderna som används vid utförande av ett projekt har 
visat sig skapa problem när det kommer till samordning av underlaget, 
det renderar ofta ut i problem som måste lösas på arbetsplatsen 
(Jongeling 2008). Dessa problem medför lägre kvalitet, ökad tid och 
ökade kostnader för projektet.  
En av de extra kostnader som uppkommer vid bristfälligheter i 
byggprojekt är ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA). Dessa står enligt 
(Jongeling 2008) för 5-7% av produktionskostnaden i bostadsprojekt och 
8-10% i kontorsprojekt. Bedömningen är att minst 50% av dessa extra 
kostnader kommer från brister i samordningen och feltolkningar av 
underlaget. Vid användning av BIM i projekt så kan dessa kostnader 
minskas med upp till 50% (Jongeling 2008).   
Ett annat problem som är vanligt i produktionen idag är att företagen 
ofta använder olika mjukvaror för att dokumentera produktionen. Dessa 
kan vara svåra att få att fungera tillsammans med andra program i de 
olika skedena i byggprocessen (Dave et al., 2014). Att samla 
informationen tillsammans skulle kunna leverera ett helhetsperspektiv 
som vore mycket givande. Det är dock svårt då det saknas ett bra 
medium där informationen och användningen av olika mjukvaror skulle 
kunna samlas (Dave et al. 2014). 
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2.3.3 BIM i förvaltning 

En BIM-modell innehåller som tidigare nämnt information om själva 
byggnaden och dess egenskaper. Informationen kan användas av 
förvaltaren för att optimera förvaltningen av byggnaden. Användning 
av en BIM-modell i förvaltningen kan bidra till mer effektivitet och 
lönsamhet för den förvaltande organisationen. BIM kan vara till stor 
nytta för att upptäcka underhållsbehov (SKL 2017, s.49). Modellerna 
kräver dock konstant uppdatering och synkronisering med den löpande 
förvaltningen. Hålls inte dessa modeller uppdaterade och 
synkroniserade så tappar BIM-modellen sitt värde i förvaltningsskedet 
då modellen inte längre är dagsaktuell (SKL 2017, s.37).  
BIM-modellen kan kopplas mot verklighetens drift, underhåll och 
verksamheter. Redovisning av realtidsdata från byggnadens tekniska 
system ger enkelt en redovisning av hur resurser används i byggnaden. 
Informationen från en BIM-modell finns lättillgänglig idag då användare 
kan ta del av informationen från komplexa BIM-modeller via en smart 
telefon eller surfplatta (SKL 2017, s.49). Med en uppdaterad BIM-modell 
kan en snabb virtuell inventering utföras och skapa bättre underlag för 
status på inventarier och tillgångar (SKL 2017, s.50). 
 
 
  



 

  10 

 



   

 

 

3. LITTERATURSTUDIE 
 
3.1 Internet of Things 
Genom användningen av sensorer blir Internet of Things verklighet. 
Speciellt områden såsom tillverkningsindustrin, transportsektorn och 
arbeten som kräver mycket logistik kommer påverkas av den ökade 
användningen av IoT. Wei och Li (2011) redogör för att användningen av 
Internet of Things kan beskrivas i tre steg. Det första steget är att skaffa 
information om objekt genom användning av Radio-frequency 
identification (RFID) och andra sensorer. I det andra steget ska 
informationen i realtid levereras genom integrationen av 
telekommunikationsnätverk och internet. I sista steget ska denna 
massiva information och data analyseras (Wei och Li 2011).  
Analysen av dessa data skulle kunna användas som stödsystem för att 
utvärdera beslut som tagits och ligga till grund för framtida planering 
och beslutsfattning. Denna information tillsammans med andra 
informationssystem skulle förbättra förvaltningskapaciteten och 
effektiviteten (Wei och Li 2011).  
 
Genom att använda sig av sensorer menar Atzori, Iera, och Morabito 
(2010), att det är möjligt att skapa en koppling mellan den verkliga 
världen och den digitala. Övervakning och kontroll med hjälp av IoT är 
något som används mycket inom smarta hem. Där samlas information 
gällande energianvändning, övervakning, och klimatförhållanden i 
realtid. I Lee, I och Lee, Ks (2015) undersökning gällande IoT påvisas att 
IoT sträcker sig genom många branscher och att byggnadsindustrin bara 
är en av dem. De beskriver att fördelarna med till exempel system 
baserade på RFID i sammanhang gällande spårning och inventering är 
många och väldigt användbara (Lee, I., Lee, K. 2015).  
 
 
3.1.1 IoT funktionalitet  

Li och Becerik-Gerber (2010) beskriver några fördelaktiga funktioner 
trådlösa sensorer kan ha i en byggnad. 
 

• Övervakning av byggnadens system och komponenter: 

Sensorer har möjlighet att mäta variationer i miljön i och runt 
byggnaden. Några av de parametrar som sensorer kan mäta är 
temperatur, luftfuktighet, ljusstyrka och antalet personer som vistas i ett 
rum (Minoli, Sohraby, och Occhiogrosso 2017, s.272). Dessa variationer 
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rapporteras sedan vidare till förvaltningspersonal. Genom att sådan 
information är tillgänglig så kan byggnadens komponenter övervakas 
och eventuella fel kan upptäckas och analyseras (Li och Becerik-Gerber 
2010).  
 

• Lokalisering av komponenter: 

När underhåll utförs på traditionellt sätt skickas underhållspersonal till 
byggnaden och denne får sedan leta rätt på den komponent som ska 
underhållas. Ibland kan det vara problematiskt då komponenten kan 
vara svår att se eller komma åt, exempelvis gömd i tak, vägg eller om det 
är flertalet liknande komponenter på samma ställe. Genom att använda 
sensorer kan dessa problem göras mindre. Sensorerna i kombination 
med BIM-modellen kan ge information om objektet och var felet befinner 
sig. 
 

• Tillgång till realtidsdata: 

 Vid användning av sensorer i en byggnad kan realtidsdata hämtas från 
sensorer. Det kan vara information om klimatet i ett rum eller statusen 
på ett objekt i byggnaden. Sensorn kan lagra information som är 
relaterad till ett specifikt objekt såsom manualer, specifikationer, 
underhållsschema och information om tidigare underhåll på objektet. 
Med information från sensorerna kan uppgifter utföras mer effektivt och 
beslut blir lättare att ta.  
 

• Problemdiagnostik: 

För att kunna utföra en korrekt problemdiagnostik av ett problem så 
krävs information om objektet i fråga. Information samlas in från 
sensorer och presenteras för förvaltaren som sedan kan diagnostisera 
problemet och åtgärda det. 
 
 
3.1.2 IoT lösningar i kontor 

Genom att integrera IoT lösningar i ett kontor kan kontoret bli 
energisnålare och erbjuda högre komfort för brukaren till exempel 
genom användning av behovsstyrd ventilation. Det finns idag 
avancerade kontrollsystem som kan lära sig att känna igen mönster och 
lära sig vanor. Med hjälp av dessa kan systemen ställa in sig själva, ge 
felrapporter och planera inför framtiden (Jadhav, N. 2016, s.100). 
 
En smart lösning är anpassningsbara glaspartier. De kan användas i 
fönster och på större glaspartier. De är användbara då glaset kan ändra 
sina egenskaper beroende på faktorer i och runt byggnaden. Det finns 
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flera olika typer av glas som på olika sätt kan hjälpa till att förbättra 
miljön inomhus, bland annat termokroma glas, fotokroma glas, och 
elektrokroma glas. Elektrokroma glas använder sig av en elektrisk ström 
för att förändra färgen på glaset för att påverka solinstrålningen. (Jadhav, 
N. 2016, s. 38,39). Det kan skötas automatiskt genom att glaset kopplas 
till ett sensornätverk (Chromogenics, 2018) 
 
En annan smart lösning är behovsstyrd ventilation. Behovsstyrd 
ventilation betyder att ventilationen anpassas efter hur många personer 
som vistas i utrymmet, vilket i sin tur betyder att energi sparas då 
ventilationen överanvänds. Behovsstyrd ventilation fungerar antingen 
genom att brukare aktivt slår på ventilationen vid användning av ett 
utrymme eller genom att luftkvaliteten i rummet mäts och sedan 
anpassas ventilationen efter det (Jadhav, N. 2016, s.74).  
 
Det finns även sensorer som kan användas för att se till att belysningen 
endast är på när utrymmen används. Sensorerna känner av om det 
befinner sig personer i utrymmet eller inte och anpassar belysningen 
utifrån det. Det finns till exempel sensorer som använder 
infrarödstrålning, ultraljud, och fotosensorer. (Jadhav, N. 2016, s.85). 
Informationen från sensorerna kan användas till att förstå till exempel. 
användarmönster och till att optimera systemen och ytor i byggnaden. 
(Jadhav, N. 2016, s.96) 
 
  
 
  



 

  14 

3.1.3 Sensorer 

För att koppla upp en byggnad används olika typer av system med 
sensorer, några av dessa är RFID, RSN, och WSN. Radio Frequency 
Identification (RFID) är ett av systemen. Systemet består av läsare och 
RFID-taggar, dessa taggar kan liknas med en identifikation som 
markerar ett objekt eller till exempel människa. Taggarna består av ett 
mikrochip som är fäst på en antenn, RFID-taggarna fungerar genom att 
läsaren skickar ut en specifik signal. Signalen aktiverar taggen inom det 
området att skicka ut information som då genererar den identifikation 
eller informationsöverföring som söktes. Taggarna har ofta ingen egen 
energikälla utan får den energi som den behöver genom signalen. Genom 
det kan RFID bidra till möjligheter att följa objekt i realtid utan att kräva 
att objekten är inom synhåll (Atzori et al, 2010).   
RFID Sensor Networks (RSN) möjliggör till skillnad från RFID-system, 
beräkning, avkänning, och kommunikationsmöjligheter i ett passivt 
system (Atzori et al, 2010). Ett annat system är Wireless Sensor Networks 
(WSN), som använder den höga radiotäckningen och som inte kräver 
läsare utan kommunikationen sker "peer-to-peer" alltså mellan i det här 
fallet de tekniska lösningarna (Atzori et al, 2010). WSN kan bland annat 
mäta temperatur, luftfuktighet och ljusstyrka (Minoli, Sohraby, och 
Occhiogrosso 2017, s.272). 
 
 
 
3.1.4 Big Data 

Big Data är ett vanligt fenomen i byggbranschen eftersom stora mängder 
data förekommer dagligen. Mängden data förväntas växa exponentiellt i 
och med att teknologin för branschen ständigt utvecklas och blir mer 
komplex (Bilal et al. 2016). Den stora mängden ostrukturerade data som 
produceras behöver mer realtidsanalys för att de gömda värdena i datan 
ska hittas (Chen, Mao och Lio 2014). Lagring och hantering av stora 
mängder data ses som en nyckel för användningen av molntjänster 
(Suciu 2015). Nya tillskott som smarta sensorer och IoT bidrar till denna 
utveckling med sin stora ström av data i realtid. Den data som 
produceras måste tas hand om och sållas så att de viktigaste delarna ur 
den producerade datan lyfts fram (Bilal et al. 2016). I nästa avsnitt 
beskrivs IFC standarder, vilka är tänkta att fungera som gemensamt 
gränssnitt för datahantering och hjälpa till att beskriva byggnadsdata. 
 
 
3.1.5 Standarder 

För att de olika systemen med sensorer ska vara kompatibla med de 
program som används i dagens projektering så krävs det en gemensam 
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plattform som skapar en brygga mellan de olika systemen. De standarder 
som finns idag och som fortfarande utvecklas är ISO-standarderna IFC 
och IFD. 
 
IFC står för Industry Foundation Classes och det är den 
objektorienterade informationshanteringen för byggd miljös 
internationella standard. Det är en öppen standard och en 
informationsmodellstandard som innehåller bland annat objektklasser. 
(Ekholm, A., Häggström, L., Johannson, B., Tarandi, V., Tyrefors, B. 2010, 
s.11). IFC är plattformsneuralt och har ett format som ska hjälpa till att 
beskriva byggnadsdata. IFC kan skapa interoperabilitet mellan olika 
BIM-modeller med olika BIM-program. (El-Diraby, T., Krijnen, T., 
Papagelis, M. 2017, s.61) 
 
IFD står för International Framework for Dictionnaires. Det är en ISO-
standard som har regler för hur det är möjligt att bygga upp ett bibliotek 
med begrepp som gör det möjligt att länka samman datasystem. Att 
länka samman datasystem gör det möjligt att jobba integrerat då man 
kan dela informationen. IFD Library är ett bibliotek med termer som gör 
det möjligt, det är som en databas med begrepp och definitioner. 
(Ekholm, A., et al. 2010, s.12). 
 
 
3.1.6 Säkerhet 

Med användningen av IoT så öppnas osäkerheter som gäller vilka som 
har åtkomst till informationen. Enligt S. Sicari, A. Rizzardi, L.A. Grieco 
och A. Coen-Porisini (2014), så är säkerheten gällande IoT en fråga som 
EU just nu jobbar med. Ett projekt som heter Butler stod färdigt år 2014 
och det hade som syfte att utveckla en smart och säker applikation som 
skulle kunna hjälpa till i det vardagliga livet. När vardagliga saker blir 
uppkopplade så öppnar det till nya risker, inte bara gentemot ägaren av 
byggnaden utan de uppkopplade objekten kan också användas i så 
kallade ”överbelastningsattacker” (Svt, 2017). En överbelastningsattack 
beskrivs av Dinsäkerhet.se, som drivs av myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, som en attack där personer använder 
många datorer och system för att överbelasta en hemsida och göra den 
otillgänglig. (Dinsäkerhet.se, 2015) 
 
Vid användning av RFID-taggar och liknande så finns en risk att andra 
kan få tillgång till deras identifikation. Om RFID-sensorerna skulle bli 
aktiverade av någon utomstående och dessa innehar viktig information 
skulle informationen kunna hamna i fel händer och utnyttjas för till 
exempel övervakning. (Atzori et al, 2010). 
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För att IoT ska kunna nå sin fulla potential måste säkerheten kunna 
garanteras, för att inte privat information ska läcka ut eller liknande. 
Även säkra så kallade ”middleware” vilket är mellanprogramvara eller 
standarder bör tas fram för att olika typer av produkter ska kunna 
samarbeta (Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L.A., Coen-Porisini A. 2014). 
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3.2 Building Information Modelling 
 
3.2.1 BIM Maturity 

BIM utvecklas ständigt och högre krav ställs på modellerna. Att kunna 
visa grafik och modeller av det som ska byggas är viktiga delar av BIM-
flödet. Utvecklingen av BIM kan beskrivas som en trappa med stigande 
mognadsgrad där kvaliteten ökar för varje nivå som uppnås. I varje steg 
så inkluderas fler aspekter som ska ge ökad kvalitet, samtidigt ska de 
tidigare stegen i trappan också inkluderas för att kunna nå nästa nivå 
(SKL 2017, s.33). I Storbritannien är det numer obligatoriskt att använda 
sig av minst nivå 2 för alla konstruktioner inom den offentliga sektorn 
(Stroma 2018). De olika nivåerna visas i Figur 2 som också redovisar vad 
som måste inkluderas för att uppnå de olika nivåerna. Nivå 0 i BIM 
trappan inkluderar endast CAD i form av ritningar, linjer, cirklar och 
text. Nivå 1 i trappan motsvarar CAD i 2D där man presenterar 
pappersritningarnas schematiska ordning. Denna information förs 
vidare genom papper eller epost till de andra aktörerna (SKL 2017, s.34). 
Vid nivå 2 innefattar BIM en relativt enkel form av objektbaserade CAD-
miljöer. Dessa CAD-miljöer har ofta en grundläggande 3D-uppbyggnad. 
I denna nivå kopplas viss information från CAD-objekten till BIM så att 
informationen kan användas i olika BIM-processer. Till skillnad från nivå 
1 så sker utbyte av information i det här steget oftast genom olika typer 
av exporter/importer. Ibland används samordningsverktyg för att alla 
aktörer ska kunna ta del av relevant information. Nivå 3 har alla verktyg 
för en enkel informationshämtning och återkoppling mellan de olika 
aktörerna. Alla verktyg och all information ska vara helt tillgänglig och 
återkopplande mellan alla delar av processen. Alla handlingar hämtas 
från en och samma modell, en modell som alla inblandade aktörer har 
tillgång till. Återkoppling mellan delar av processen sker även i denna 
modell. I nivå 3 så används BIM genom hela livscykeln, BIM-information 
om byggnaden ska förvaltas och levereras till de inblandade (SKL 2017, 
s.34). 
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Figur 2: Olika mognadsnivåer för BIM-implementering i bygg- och 
fastighetsbranschen (SKL 2017, s.34). 
 
 
3.2.2 Utveckling av BIM 

Utvecklingen av BIM går fort och BIM används dagligen i 
byggbranschen. BIM har blivit standard för projekt i USA, Singapore, 
Dubai och Storbritannien. Enligt (Underwood och Isikdag 2011) så 
utvecklas just nu fyra nya dimensioner som tar BIM framåt i 
utvecklingen. De fyra dimensionerna är Cloud Computing, Sensor 
Networks, RESTful webbtjänster och Semantic Web. De nya 
dimensionerna fokuserar på att möjliggöra en integrerad miljö av 
distribuerad information som alltid är aktuell och öppen för ny och 
avvikande information. Dessa fyra dimensioner presenteras närmare 
nedan och är essentiella för att BIM ska kunna utvecklas (Ikisdag 2015, 
s.19). 
 

• Cloud Computing: 

Cloud Computing beskriver användningen av internet för hantering av 
skalbara och anpassningsbara virtuella hårdvaru- och mjukvaruresurser. 
Data lagras i molnet och bildar ett virtuellt datacenter som är tillgängligt 
via internet. Data från byggnadens livscykel sparas i det virtuella 
datacentret och kan användas för olika syften (Ikisdag 2015, s.19). Den 
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stora fördelen ligger i att det blir enklare att dela resurserna mellan olika 
aktörer (Wang 2012 se  Dastbaz, Gorse och Moncaster 2017, s.96). 
 

• Sensor Networks: 

BIM kan presentera schematisk information om byggnadselement 
tillsammans med elementets geometriska information. Med en BIM-
modell är det idag möjligt att titta vilket material till exempel ett fönster 
är tillverkat av och när det är tillverkat men vi kan inte med endast BIM 
avgöra om fönstret är öppet. Med sensorer till hjälp kan realtidsdata fås 
gällande och temperatur, föroreningar, luftfuktighet, antalet personer i 
ett rum, status på olika system i byggnaden m.fl. (Ikisdag 2015, s.19). 
 

• RESTful Webtjänster: 

Serviceinriktad arkitektur och RESTful webbtjänster möjliggör att 
byggnadsinformation görs tillståndsbaserad. Med det menas att det inte 
endast kontrolleras varifrån informationen kommer och dess innehåll 
utan hänsyn tas också till kommunikationssessionens tillstånd. Det ökar 
säkerheten då det blir svårare för angripare att smussla oönskade paket 
förbi brandväggen (Ikisdag 2015, s.20). 
 

• Semantic Web: 

Semantiska webben beskriver en utökad, förbättrad och förenklad 
internetanvändning. Semantiska webben beskriver metoder och teknik 
för att göra det möjligt för maskiner att förstå innebörden av 
informationen den matas med. Information kodas, länkas och 
organiseras för att göra det lättare att bearbeta data (NE, 2018). Om 
denna nya massa av information kan omstruktureras och sållas i enlighet 
med standarder kan mer avancerade semantiska frågor bli besvarade 
(Antoniou och Van Harmelen 2008).  
 
 
3.2.3 Värden av BIM i förvaltningen 
Förvaltningen kan i många fall förenklas med användning av en BIM-
baserad modell. Nedan presenteras några faktorer som enligt Becerik-
Gerber, Jazizadeh, Li och Calis (2012) är fördelaktiga vid förvaltning med 
BIM jämfört med förvaltning utan BIM. 

• Lokalisering av byggnadskomponenter: 

För att kunna utföra ett förebyggande och korrekt underhåll så är det 
viktigt att kunna lokalisera byggnadskomponenter och få information 
som är kopplad till objektet (Becerik-Gerber et al 2012). Förvaltning utan 
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BIM ger inte samma möjligheter att lokalisera objekt, utan istället 
används då pappersritningar för att hitta objekten. Vid sådan förvaltning 
läggs mycket tid på att just lokalisera komponenter genom att kolla på 
ritningar och försöka lista ut vart komponenterna är lokaliserade 
(Krutkowski och Arsenijevíc 2010).  

• Underlätta åtkomsten av realtidsdata: 

Förvaltare utför förebyggande underhåll, planerat underhåll och 
reparationsunderhåll i byggnaden. De åtgärdar de boendes problem, 
ersätter föråldrade objekt och utför tester och inspektioner för att 
bibehålla miljön inom byggnaden. För att utföra sådana jobb så hämtas 
information in från olika databaser och den viktiga informationen tas ut 
och används för att utföra jobbet (Becerik-Gerber et al. 2012). Med en 
effektiv tillgång till information kan tid och arbetskraft sparas på just 
informationssökning. Effektiv tillgång till information motverkar dåliga 
beslut som grundas på avsaknad av information (Ergen 2007 se Becerik-
Gerber et al 2012). 

• Visualisering 

Ett av de verktygen som BIM erbjuder är möjligheten att få en 3D-modell 
av byggnaden som sedan kan användas för visualisering. Förvaltaren 
kan använda 3D-modellen i många olika syften under byggnadens 
livscykel. När renovering eller ombyggnad är aktuellt kan ytor och 
objekt ses i 3D och hjälpa till att förenkla renoveringen genom att ge en 
visualisering av förändringen. BIM kan även användas för att genomföra 
förebyggande tester av hantering av nödsituationer genom att 
utrymningsvägar visualiseras i 3D modellen (Becerik-Gerber et al 2012). 

• Optimera underhåll: 

Underhåll definieras som förmågan att möjliggöra maximal prestanda 
från byggnaden genom dess livscykel till lägsta möjliga kostnad (Chew, 
Tan och Kang 2004). För att kunna minska kostnaderna under 
förvaltningen är det viktigt att veta hur, när och var underhåll av 
byggnaden ska ske. BIM kan hjälpa att diagnostisera 
byggnadskomponenter baserat på information om objektet och dess 
underhållshistoria och därmed bidra till mer optimerat underhåll 
(Becerik-Gerbet et al. 2012).  

Att integrera förvaltare genom hela processen för byggnaden i 
kombination med användning av historiska data från andra projekt med 
BIM anses av Becerik-Gerber et al. (2012) som kritiskt. Det kan potentiellt 
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knyta ihop säcken mellan design, produktion och byggnadshanteringens 
driftsdata (Becerik-Gerber et al. 2012). 

• Skapa och uppdatera digitala tillgångar: 

 Information är en tillgång för förvaltaren under hela byggnadens 
livscykel. Den stora utmaningen med information för objekt är att rätt 
information hamnar på rätt objekt i rätt databas. Med BIM genom hela 
byggprocessen så kan det förenklas då förvaltaren kan ta del av, 
digitalisera och flytta tillgångarna så fort byggnaden är driftsatt. 
Optimalt är att information om system som ventilation, el och vatten 
läggs in vid projektering och produktion. Garanti, underhållsmanual, 
läge i byggnaden och status är exempel på information som kan 
inkluderas i ett objekt i en BIM modell (Becerik-Gerber et al. 2012).  

• Hantering av ytor: 

Enligt Steiner (2006) är fördelarna med att optimera ytor att 
användningen av ytorna blir bättre och även att produktiviteten ökar hos 
de anställda. BIM kan användas för visualisering av ytor och genom det, 
underlätta identifiering av underutnyttjade utrymmen, underlätta 
analys av utrymmen och för att jämföra nuvarande ythantering med den 
planerade förändringen. Det är viktigt att dokumentera förändringar och 
uppdatera modellen för att kunna följa förändringarna under livscykeln. 
Då kan erfarenhet tas med till andra projekt om vilka lösningar som var 
bra och vilka som inte var bra (Becerik-Gerber et al. 2012, 436).  

• Hantering av nödsituationer: 

Vid en nödsituation är det viktigt att ha organiserade data och att det 
finns logiska kopplingar för att kunna utföra rätt åtgärder. De flesta 
datakraven för hantering av nödsituationer är av rumslig karaktär som 
kan hittas och lagras i BIM-modellen. Användning av BIM och skapande 
av realtidsdata möjliggör lättare beslutsfattning för räddningspersonal 
då dessa får information att grunda besluten på (Zou och Wang 2009). 
Det kan vara information om närmaste tillgång till vatten för 
brandmännen eller information om planlösningen i byggnaden. 
Information som räddningspersonalen sedan kan använda för att 
optimera hanteringen av situationen (Becerik-Gerber et al 2012, 437). 

• Kontrollera och övervaka energianvändning: 

En integration av sensorer och BIM kan ge realtidsdata som kan bidra till 
en automatiserad kontroll av energianvändningen i en byggnad. 
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Förvaltaren får då en överblick över beteendet byggnaden har i olika 
scenarion och kan optimera inställningar utifrån sådan information. Data 
kan samlas in över tid för att se hur mycket energi olika rum, zoner eller 
boende förbrukar. Ur denna information kan förebyggande åtgärder 
göras som exempelvis tillhandahålla personer som förbrukar mycket 
energi med tips för att minska förbrukningen eller att stänga av 
belysningen i ett rum när den inte används (Becerik-Gerber et al. 2012, 
437). 
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3.2.4 Hinder mot användning av BIM 

Becerik-Gerber et al. (2012) beskriver i sin artikel risker med implikation 
av BIM i byggbranschen.  

• Oklara roller för vem som har ansvar att ladda upp data och hålla 
modellen uppdaterad och underhållen. 

• Olikheter mellan BIM och förvaltningsverktyg som påverkar 
samverkan mellan BIM och förvaltningen. 

• Kulturella barriärer mot applicering av ny teknologi. 
• Företagens återhållsamhet mot att investera pengar i ny teknologi. 

Med ny teknologi krävs investeringar i infrastruktur, utbildning 
av de anställda och ny mjukvara från företaget. 

• Avsaknad av standarder för integrering mellan olika aktörer. 
• Avsaknad av användningsområden och bevis på positiv 

avkastning på investeringen.  

Även Bryde, D., Broquetas, M., Marc Volm, J. (2012) tar upp i sin rapport 
The project benefits of Building Information Modelling (BIM), om hur 
företagen har svårt att se att det får en bra avkastning på att investera i 
BIM. Speciellt små företag har svårt att se fördelarna och att våga 
investera. 
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4. OBSERVATIONER OCH RESULTAT 
4.1 Intervjuer 
4.1.1 Intervju med Väino Tarandi, Professor, Dr Tech, IT in 

Construction 

Intervjun med Väino Tarandi utfördes på KTH i Stockholm den 25/4–
2018 kl 10.00. Väino är professor vid Kungliga Tekniska Högskolan och 
mycket kunnig inom allt som behandlar BIM.  Tarandi redogör för att 
om en arkitekt eller entreprenör designar en dörr så är handlar det 
tillverkningsnivå och det är här information om objektet hämtas från 
tillverkaren till BIM-modellen. Den verkliga produkten kan ha lite 
skavanker eller liknande men det anges inte i modellen så i vissa fall 
blir objektet i modellen inte samma som objektet den verkliga 
byggnaden. Tarandi beskriver att till objekten länkas information om 
geometrier och alla dess egenskaper. Från informationen om objekten i 
modellen kan observationer utföras och mätdata av olika slag kan 
länkas till modellen. Tarandi understryker att en observation kan vara 
att sensorn tar mätvärden som berör ett rum. Tarandi understryker 
vidare att hur information från sensorer hanteras är viktigt, om det ska 
knytas direkt till rummet eller om sensorn bara ska samla in 
information och att analyser får göras senare.  
Tarandi anser att ett av problemen med BIM idag är att det ofta används 
endast en modell under hela byggprocessen. I bästa fall uppdateras 
denna modell som den blir byggd i verkligheten men då finns istället inte 
designversionerna kvar med produkterna i. 

Tarandi beskriver att ett av de stora problemen med en integrering av 
BIM och IoT är att än så länge syns inte riktigt användningsfallen för 
tekniken. Att kunna mäta temperatur och koldioxid är intressant men det 
finns redan i styr- och reglersystem. Dessa delar är ej standardiserade än 
och det finns många olika format och strukturer på informationen om 
den kopplas till en BIM-modell. Tarandi anser att dilemmat blir just att 
det inte finns tillräcklig kunskap om hur information ska hanteras och 
vad den ska användas till. 

Tarandi berättar om att det på sikt skulle kunna vara möjligt att vara mer 
förutseende genom att spårbarhet kan förbättras med BIM och IoT. För 
att kunna utföra det krävs dock standarder som möjliggör det vilket 
Tarandi inte har sett ännu. Tarandi betonar att det kan bli möjligt att ha 
färdigplanerade aktiviteter, vilka åtgärder som ska utföras, vilka 
reservdelar som behövs och vilken kompetens som krävs. Spårbarheten 
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och lagringen av information kan också bli en tillgång och användas 
under nästkommande projekt.  

Vägen för hur sensorn levererar information måste bestämmas 
framhåller Tarandi. En sensor är inte tillräckligt intelligent för att veta 
vilket nät den ska koppla upp sig till och var den ska leverera 
information. Just kopplingen till BIM kräver att en sorts plattform byggs 
upp som är definierad och känd, annars blir det väldigt svårt med en 
integrering understryker Tarandi. Vidare understryker Tarandi att varje 
sensor ska ha ett unikt ID för att det ska vara möjligt att adressera sensorn 
och veta tillståndet vid den specifika sensorn. Om det vidare ska vara ett 
unikt ID för varje projekt eller för hela landet är en fråga som bör 
behandlas.  

Det måste bestämmas om informationen ska sparas i själva BIM-
modellen eller om modellen endast ska leverera en väg till en öppen 
databas där man kan hitta information från sensorerna i fråga berättar 
Tarandi. En osäkerhet kan vara att databasen inte underhålls och att det 
inte går att säkerställa kvaliteten längre anser Tarandi. För att kunna 
utföra en integrering av BIM och IoT som modellen i rapporten föreslår 
så tycker Tarandi att IFC standard kan vara bräcklig då IFC inte har med 
versionshantering. Genom att du inte vet om det är design-, planerad- 
eller den realiserade modellen. Tarandi betonar att det vore optimalt att 
möjliggöra att ha olika skeden och olika versioner för objekten som 
svarar för kravställningar under olika steg i byggprocessen. Möjliggöra 
att det går att följa förändringar i modellen och se hur det påverkade 
byggnaden. Även om du byter en teknisk lösning för ett objekt så ska den 
fortfarande kunna motsvara kravställningen och funktion i de olika 
skedena. 

Tarandi understryker att integreringen med en modell går att utföra, en 
modell som du ständigt uppdaterar, knyter mätdata till och gör lite 
beräkningar. Problemet med endast en modell enligt Tarandi är att det 
inte blir någon strukturerad metodik utan man hamnar hela tiden i nuet 
och att det kan bli problematiskt att följa under lång tid. 

Tarandi understryker att om du ska undersöka genom en hel livscykel 
krävs det att programmen är bakåtkompatibla, att plattformarna, 
operativsystem och allting annat talar samma språk även längre fram i 
tiden. Att inte låsa in sig i inkompatibla format utan kanske att man 
lagrar i IFC databaser och utför versionshantering där med en utvecklad 
standard medans man kan ta upp det och visualisera det i exempelvis 
Revit.  
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Tarandi konstaterar att när det kommer till en integrering så är 
integritets- och säkerhetsfrågan väldigt viktig. Säkerhet och integritet 
borde ligga utanför BIM-modellen om mer tjänster än den fysiska 
byggnadens volym, beteende och tillstånd ska inkluderas.  

Krav på teknik måste finnas från en kund och för att kunna uppfylla 
kraven krävs kunskap från den som utför arbetet om vad som ska mätas, 
var sensorer ska placeras och hur det ska mätas. Väino betonar att det är 
viktigt att samarbetet mellan de olika aktörerna fungerar för att en 
integrering av BIM och IoT ska kunna utföras. 

Vid vilken användning BIM och IoT kan ha i ett kontor så framhåller 
Tarandi att rummet blir ganska centralt. Hur temperatur, koldioxidhalt, 
ljus och hur en upplevda miljön är. 

Ett exempel på användning av sensorer i produktion som Tarandi har 
stött på är att temperatursensorer har gjutits in i betongen. Det för att 
kunna mäta temperatur när betongen börjar brinna till det att den 
svalnar av. Tarandi understryker att dessa temperatursensorer gör det 
möjligt att bestämma när formar kan tas bort.    

Tarandi framhäver i intervjun att mycket av det som berör en integrering 
av BIM och IoT kommer att handla om standardisering. Även om det 
finns roligare funktioner att fokusera på så understryker Tarandi att 
standarder är nyckeln för att det ska fungera.  

 

4.1.2 Intervju med Beidi Li, forskningsingenjör på KTH 

Beidi Li har arbetat med ämnet gällande integration mellan BIM och IoT 
i tre månader vid intervjutillfället och hon framhåller att hon har studerat 
en stor del litteratur gällande ämnet. Lis projekt handlar om att 
automatisera förvaltningen av byggnader genom att använda sensorer 
och BIM.  

Li redogör för att när underhåll eller reparationer utförs idag så skickas 
en person till platsen för att undersöka systemen i byggnaden genom en 
manuell inspektion för att sedan åtgärda problemet. Li framhäver att 
användning av en BIM-modell skulle kunna underlätta förvaltningen då 
det inte längre skulle vara nödvändigt att skicka en person för att 
undersöka, utan undersökningen kan istället ske direkt i BIM-modellen. 
 
Genom att ha en dagsaktuell BIM-modell och sedan addera sensorer som 
mäter till exempel prestanda, in i BIM-modellen så framhäver Li att det 
troligen är möjligt att länka objektet till prestandainformationen som 
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samlats in. Li understryker importansen av att göra det möjligt att skicka 
sådan information till förvaltarna så de från kontoret kan se om 
någonting är annorlunda, exempelvis att energiförbrukningen plötsligt 
gått upp. Då blir det tydligt om de borde åtgärda något. Li betonar också 
att det därför är viktigt att använda sig av IFC standarder eftersom att 
det inte är någon poäng med en integrering om alla aktörer använder 
olika ”språk”. Om IFC inte används så kan det bli missförstånd mellan 
till exempel arkitekterna och förvaltarna då de pratar om samma sak men 
det har olika betydelser för de båda. 
 
Li berättar om ett projekt de har på KTH som hon studerat. Projektet 
består av ett nybyggt hus med 700 sensorer installerade som byggdes 
med syftet att studenter skulle forska runt de delar som berör hur en 
byggnad förvaltas. Sensorerna samlar in data som studenter sedan kan 
studera på olika sätt. I byggnaden är det möjligt att se alla system och det 
är möjligt att till exempel se hur det ser ut inuti väggarna för att 
ytterligare göra det möjligt att studera hur allting fungerar. Lis studie 
handlar om att länka information från sensorerna till en BIM-modell, 
exempelvis om temperaturen mäts i ett rum så är det möjligt att länka 
informationen till modellen och färga rummen i olika färger. Då kan 
användaren se direkt i modellen vilka rum som har högst temperatur och 
liknande. Li betonar att det är ett väldigt nytt projekt och att många 
tidigare har försökt men då endast genom att laddat ned historiska filer 
med sensordata och sedan placerat in det i modellen. Li framhäver att 
hon försöker att hämta realtidsdata istället genom modellen för att slippa 
behöva göra processen att ladda ner data och ladda upp den i modellen. 
Det här är något som mjukvaruutvecklare också försöker att göra nu 
konstaterar Li. Li hänvisar till ett projekt som Autodesk har, kallat 
Dasher, där de försöker göra ungefär samma sak. Dasher är dock 
fortfarande under utveckling så just nu finns inget open source-verktyg 
på marknaden att använda.  
 
Problemen med integrationen som Li framhäver är först att det saknas 
standarder, IFC 4 har nyligen släppts som ska innehålla allt från IFC 
sensorer till automatiseringstekniker. Problemet är att det inte är fullt 
utvecklat än, så många program som Solibri och Revit hävdar att de är 
kompatibla med IFC 4 fast de inte fullt är det enligt Li. Li beskriver det 
som ett av de problem som hon stött på i sitt arbete. Hon försökte lägga 
till ett sensorobjekt som en säkerhetsanordning och sedan exportera det 
som en IFC-fil så det kunde läsas på andra plattformar men det lyckades 
inte. IFC har också ett nytt koncept med tidsserier som ska vara perfekt 
för att lagra tidsserier av sensordata och andra typer av information. Den 
funktionen är endast tillgänglig i IFC 4, så de tidigare versionerna kan 
inte det, där måste data sparas var för sig vilket betyder att datan tar 
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mycket plats. Li betonar också att eftersom IFC fortfarande är en statisk 
standard så uppstår det problem när en export av något sker från Revit 
till IFC så är data inte längre modifierbar. Det betyder att så fort exporten 
sker så blir alla data till fasta data, alltså blir sensorvärdena fasta vid just 
det tillfället då exporten skedde. Ett annat problem Li beskriver är att när 
mjukvaruprogrammen uppdateras så blir modellerna i de äldre 
versionerna tillslut inkompatibla.  
 
Fördelarna Li nämner är att det till exempel går att använda 
integreringen mellan BIM och IoT till att mäta koldioxidhalten i rum. Li 
hänvisar till ett projekt på Uppsala Universitet där de använt ett 
klassrum och samlat in data gällande koldioxidhalten i rummet, de vill 
granska hur koldioxidhalten relaterar till uppmärksamheten hos 
studenter. Li hänvisar också till att hon hört om projekt gällande IoT som 
handlar om RFID och hur det kan användas. Bland annat att det kan 
användas vid laserskanning och vid användning av surfplattor etcetera. 
Med laserskanningen säger hon att det är möjligt att skanna in en hel 
byggnad i sin helhet och få ut en BIM-modell. Li fortsätter, det är väldigt 
intressant och det påminner om 3D-utskrift då den ser en plan yta men 
sen kan urskilja vilka material det är med hjälp av ljustransmittans och 
liknande. Även tjocklek på materialet kan hittas och det är väldigt 
användbart vid försök att bygga upp en BIM-modell av en befintlig 
byggnad. Det är en intressant väg att undersöka i framtiden men vi är 
inte riktigt där än understryker Li. 
 
En annan fördel är att det går att tänka att hela byggarbetsplatsen kan 
digitaliseras och modellen kan göra det möjligt att se var personerna är 
och på så vis se innan någonting händer om det finns risk för fall eller 
liknande. Då kan olyckor förhindras innan de händer, till exempel 
genom att när personen kommer för nära zonen där det finns fallrisk så 
kan personen bli varnad att flytta på sig.  
 
Li beskriver också att det går att använda brandsensorer. 
Brandsensorerna kan illustrera i vilka rum det brinner och vilket rum 
som är säkrast att evakuera till. Det genom att sensorerna kopplas till 
matematiska ekvationer som beräknar det. Vidare beskriver Li att det 
kan tänkas att det används tillsammans med belysning på golvet som 
lyser upp och visar vägen personerna bör ta så de undviker att passera 
utrymmen med mycket rök och liknande. Kopplas det även till sensorer 
som känner av om personer befinner sig i utrymmena så kan 
räddningspersonalen enkelt se var personer befinner sig. 
 
Li beskriver också användningen av nya teknologier. Det finns så mycket 
ny teknologi men ändå har branschen förespråkat CAD-verktyg i 15–20 
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år. Av någon anledning bryr sig inte branschen om att det gjorts stora 
framsteg inom BIM utan de vill behålla det gamla, som att skicka en 
person för att undersöka installationerna om de krånglar. Li 
understryker att det beror på att användarna vill ha den mänskliga 
interaktionen, de vill inte att det ska fixas automatiskt och det är därför 
användarna är motvilliga gentemot ny teknologi. Li betonar också att 
hon inte tycker att BIM är gjort för att hålla mycket data som till exempel 
den som kommer från sensorer. Hon understryker att det är skillnad på 
sensordata som kommer hela tiden och på den information som finns i 
BIM-objekten. Li betonar att det är bättre om sensordatan är länkad så att 
genom att klicka på sensorobjektet i BIM-modellen så hittas sensordatan 
i en databas, där tidsspann kan väljas. 
 
De största fördelarna Li redogör för är att ha IoT integrerat i BIM på 
kontor är möjligheten att kunna visualisera och visa upp data som IoT-
systemen samlar. Li betonar att fördelarna är mest inom automatisering 
av system. Som det fungerar nu så samlar IoT-systemen information som 
sedan samlas i ett punktmoln som styrs av Bucknet, vilket är Building 
automation control systems, det hanterar informationen som sedan BIM-
verktygen kan få tillgång till. Genom att integrera IoT i BIM så skulle det 
kunna skapas en smidigare väg genom BIM. På frågan hur all den 
information som samlas in ska sållas, svarar Li att hon inte specialiserat 
sig inom det men att det hon hört är att ett typ av filter används som 
hittar de delar som är mest informationstäta. Sedan sållas de andra 
strödata bort, eftersom det kan ha orsakats av att en sensor börjar få ont 
om batteri till exempel. 
 
Vid en demonstration av sitt projekt hänvisar Li till att hon använt 
Dynamo vilket är ett programmeringsgränssnitt i Revit för att kunna få 
tag på objektets identifikation och sedan använda den för att hämta 
informationen som är kopplad till det objektet från en databas. 
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4.2 Förutsättningar och möjligheter vid en integration av 
BIM och IoT  
Resultatet av litteraturstudien och intervjuerna mynnar ut i en modell 
över vilka förutsättningar som krävs och vilka möjligheter som finns vid 
användning av IoT och BIM i kontorsbyggnader. Den behandlar hur det 
kan användas genom hela byggprocessen. En av de viktigaste aspekterna 
när det gäller denna modell är att inte se modellen som en steg för steg 
modell utan beakta den som ett kretslopp, se Figur 3. Ett kretslopp där 
information ständigt flödar och utnyttjas för att skapa bättre 
kontorslokaler i alla aspekter. En integration av BIM och IoT blir en 
tillgång som kan användas för olika ändamål inom byggnaden under 
hela livscykeln. Information från den gamla byggnaden med ett BIM och 
IoT system kan tas i beaktning vid produktion av nya kontor. Att 
kontinuerligt få information underlättar optimeringen av byggnaden i 
alla skeden. Det största värdet av modellen ligger i förvaltningsskedet, 
det är där information kan hämtas om hur resultatet blev. Informationen 
i det steg återkopplas till de olika aktörerna och dessa tar med sig 
erfarenheten vid produktion av nya kontor. Det följande är ett förslag 
och de åtgärder och liknande som tas upp är exempel på de många 
lösningar som finns. 
 

 
Figur 3. Modell över fördelar gällande IoT i BIM-modeller i byggprocessen 
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4.2.1 Förslag i projektering och planering 

Utifrån programhandlingen planeras hur funktionskraven ska uppfyllas 
med hjälp av BIM och IoT. Att tidigt planera in integreringen mellan BIM 
och IoT är väsentligt för hur kontoret kommer vara uppbyggt och vilka 
lösningar som kommer användas.   

Förutsättningar: 

• Planera för att möjliggöra tekniken: Utan planering är det svårt 
att genomföra en integrering mellan BIM och IoT i ett kontor. 
Sensorer ska placeras på strategiska platser för att få bästa möjliga 
utfall av tekniken. 

 
• Skapa en väg för data från sensorer in i BIM-modellen: För att 

få tillbaka data effektivt från sensorer till BIM-modellen krävs en 
brygga mellan sensorerna direkt till BIM eller via molntjänster.  

 
• Semantik: Sensorerna producerar mängder av data och för att 

kunna hantera den stora mängden data så bör den sållas och de 
relevanta bitarna tas ut. Det rekommenderas att göras i det här 
steget för att det inte ska bli ett problem senare i processen. 

 
• Gemensamma standarder: För att effektivt och enkelt kunna ta 

del av data från sensorer krävs gemensamma standarder. 
Eftersom denna modell fungerar som ett kretslopp så kommer 
den att användas under en längre tid. Det är därmed centralt att 
olika aktörer kan ta del av information över tid även om dessa inte 
använder samma programvaror. För att det ska kunna 
genomföras så krävs det att mjukvarorna är kompatibla med 
varandra så att informationen kan nå alla inblandade. Gällande 
standarder så är det inte något den enskilda aktören kan påverka 
nämnvärt utan dessa måste jobbas fram från annat håll. 

 
• Kunskap: Kunskap om både IoT och BIM krävs för att bygga upp 

en fungerande integration mellan BIM och IoT. Har användaren 
inte kunskap om hur informationen ska användas, eller inte 
förstår systemen, så blir verkningsgraden av åtgärderna långt 
ifrån optimal. 
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• Samordning mellan olika aktörer: Vem som egentligen äger den 
data som produceras är ett av orosmomenten gällande en 
integrering. Det bör göras upp i ett tidigt skede för att undvika 
tvister. Redogöra för vem eller vilka som har ansvar att hålla 
modellen uppdaterad vid underhåll eller liknande. 

Möjligheter: 

Planering och projektering lägger grunden för hur byggnaden kommer 
bli. Just därför är det här steget extra viktigt då det är just här som 
möjligheterna för en integrering BIM och IoT läggs. I det här steget finns 
även möjligheterna att skapa en integrering som går att använda genom 
hela byggnadens livscykel. Genom den föreslagna modellen så kan 
information från tidigare projekt användas även i det här steget för att 
optimera design och diverse funktioner i den nya byggnaden. Eftersom 
den föreslagna modellen ska fungera som en livscykel så kommer fler 
möjligheter i planering och projektering att presenteras i avsnitt 4.2.4 om 
återkoppling.  

Genomförande: 

I projekteringen beskriver beställaren vilka funktioner och lösningar 
denne vill ha i byggnaden. Det som bör göras först är att reda ut vem 
eller vilka som ska ha tillgång till vilken information under de olika 
skedena av byggprocessen. Delar av informationen kan vara användbar 
för flera aktörer då vissa lösningar påverkar varandra och därmed också 
påverkar de också fler aktörer. Det bör tas upp redan när beställaren 
handlar upp de olika konsulterna och entreprenörerna. För att den 
modell som föreslås skall fungera så är det första steget på vägen. Om 
det inte genomförs så kan det lätt bli tvister senare om vem som ska ha 
tillgång till vad. Modellen ska som tidigare nämnts fungera som ett 
ekosystem och det är inte möjligt om samverkan mellan olika aktörer 
brister. De olika aktörerna projekterar in sina lösningar med IoT 
sensorer. Lämpliga tjänster och vägar väljs ut för att hantera, lagra och 
sålla den data som produceras. Som nämnt i litteraturstudien och 
intervjuer så är det viktigt att det finns standarder som möjliggör en 
effektiv integration mellan BIM och IoT.  
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4.2.2 Förslag i produktion 

Förutsättningar: 
Det är viktigt att alla IoT lösningar är planerade i projekteringen och att 
dokumentation sker kontinuerligt till BIM-modellen under hela 
produktionen så att all information är uppdaterad och korrekt vid 
produktionens avslut. Denna modell rekommenderar att fler versioner 
av BIM-modellen utförs och att ändringshistorik sparas.  
 
Möjligheter: 

• Mätning av realtidstemperatur i platsgjuten betong: Genom att 
installera sensorer under gjutning av betong kan dessa sensorer 
sedan mäta temperaturen i betong. Sensorerna levererar 
realtidsdata till BIM-modellen om vad temperaturen i 
betongplattan är och beslut kan tas om när avformning kan 
utföras.  

• Digitalisera byggarbetsplatsen: Genom att digitalisera 
byggarbetsplatsen är det möjligt att genom modellen se var 
personerna som arbetar är och på så vis se innan någonting 
händer om det finns risk att något kan falla på dem eller liknande. 
Då kan olyckor förhindras innan de händer, till exempel genom 
att när personen kommer för nära zonen där det finns fallrisk så 
kan personen bli varnad att flytta på sig.   

 
Genomförande: 
Det är viktigt att ta över materialet från projekteringen och fortsätta med 
att uppdatera modellen med information. Ändras placeringen på ett 
objekt eller på en sensor så ska dessa dokumenteras i BIM-modellen och 
denne ska uppdateras. Som tidigare nämnt är spårbarheten en viktig del 
i denna modell. För att modellen ska fungera som ett kretslopp så 
behöver rätt objekt och sensor vara på rätt plats i modellen.  
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4.2.3 Förslag i förvaltning 

Förutsättningar: 
Genom att IoT-lösningar installeras under produktionen och är 
medplanerade från projekteringen så kan kontorslokalen utnyttja en 
mängd olika smarta lösningar. Dessa gör det enklare att förvalta kontoret 
samt hela byggnaden. 
Det är viktigt att BIM-modellen underhålls genom att till exempel byten 
av utrustning läggs in i modellen så all information i modellen är korrekt. 
Det är grunden för att förvaltningen genom BIM-modellen ska fungera.  
 
Möjligheter: 
 

• Enkla åtgärdsplaner: Förvaltaren har en underhållsplan där olika 
underhåll av byggnaden är planerade för att optimera 
byggnadens prestanda under dess livscykel. Med sensorer som 
ger information till BIM-modellen kan status på objekt 
bestämmas. Om ett fel uppstår i exempelvis en hiss så kan 
information om felet fås från sensorer till BIM-modellen och där 
analyseras. Förvaltaren kan därefter ta ett beslut om det är något 
som bör åtgärdas direkt eller om det kan vänta tills exempelvis 
hissen har planerat underhåll. 

• Realtidsstatus på objekt och system: Genom information som 
sensorer producerar kan information om objekt och system fås i 
realtid (PLP Achitecture 2017). Genom den informationen så kan fel 
lättare identifieras  

• Realtidsstatus på inomhusmiljön: Sensorer har möjlighet att 
mäta kvaliteten på luften runt om sig. Genom RFID sensorer kan 
information fås om hur många personer som befinner sig i 
rummet och systemet kan anpassa sig efter det. Sensorerna kan i 
realtid ge tillbaka information till BIM-modellen om hur 
kvaliteten på luften är i olika rum. Det kan även användas till att 
analysera om det är fel i något system. 

• Optimering av ytor: Information från sensorer kan användas i 
BIM-modellen för att analysera användning av ytor i kontoret. På 
det sättet kan ändringar i byggnaden göras utifrån analysen som 
utförs. Efter ändringen av ytan är gjord får BIM-modellen samma 
information som tidigare och det är då möjligt att utvärdera om 
ändringen blev till det bättre eller det sämre. 

• Hantering av nödsituationer: Integrering av BIM och IoT kan 
användas vid hantering av nödsituationer. Genom att sensorer 
kan uppfatta och ge information om värme i området där de sitter 
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så kan de även uppfatta och varna om det skulle bli väldigt stora 
differenser. Vid en nödsituation såsom en brand så kan det 
användas för att lokalisera branden. BIM-modellen kan i sin tur 
visa var närmaste tillgång till vatten finns och få tillgång till 
modellen av byggnaden för att kunna planera räddningsarbetet.  

• Information om energianvändningen i byggnaden: Istället för 
att använda sig av mätare som avläses på plats kan 
energianvändningen med sensorer mätas i realtid och 
informationen levereras sedan till BIM-modellen. Det ger 
förvaltaren en bättre överblick om energianvändningens karaktär 
och kan besluta om eventuella åtgärder. 
   

4.2.4 Förslag i återkoppling 

Vid förutsättningen att IoT är installerat i kontor i form av olika lösningar 
och de samlar information så kan de sammanfattas i BIM-modellen, eller 
länkas genom modellen. Det kan då ge ett facit över hur bra lösningarna 
i byggnaden fungerade. Allt från hur mycket energi som kontoret gjorde 
av med och hur energiåtgången kopplades till vanorna på kontoret. Just 
på grund av det så ses den största abstrakta fördelen med en integrering 
av BIM och IoT i förvaltningen. Det ger mer än endast ett beräknat, 
förutspått värde. Denna information kan sedan användas till att utveckla 
kommande projekt och genom det skulle utvecklingen kunna gå 
snabbare än vad den gör idag.  

Genom att få tillgång till rapporter om vad som fungerade och vad som 
inte fungerade i kontorslokalen kan kommande projekt utvecklas och bli 
ännu smartare och mer energisnåla. Modellen föreslår att företagen 
använder sig av BIM och IoT i flertalet byggnader för att bättre kunna 
utföra analyser av byggnaderna. En portfolio av byggnader skulle 
möjliggöra bättre jämförelse av hur olika design och olika lösningar 
fungerade i det verkliga kontoret.  
Efter återkopplingssteget i modellen tar planering och projektering vid 
igen. Med den nya kunskap som återkopplats skall byggnader kunna 
optimeras efter det som efterfrågas. 
 



 

 37 

 

5. ANALYS OCH DISKUSSION 
5.1 Allmänt 
Att integrera IoT i BIM kan innebära många fördelar om det används på 
rätt sätt men det kan också innebära vissa nackdelar. Det kan även vara 
svårt hitta nog med argument till att investera i något så nyskapande och 
föränderligt som IoT. Begreppet IoT är i sig väldigt brett och innefattar 
allt från små sensorer till hela system. Eftersom att IoT är så brett så kan 
det ge stora fördelar och genom att integrera det i BIM-modellen kan en 
ny typ av kontroll uppnås där BIM-modellen blir ett underlag för hela 
byggprocessen. I dagens byggprocess används BIM-modellen mestadels 
i projekteringen och därav kan det vara svårt att ställa om till att använda 
BIM-modellen genom hela processen.  
 
5.1.1 Allmänna förutsättningar 
 
För att IoT ska kunna integreras på ett bra sätt krävs kunskap. Som 
Tarandi understryker i intervjun så finns inte tillräcklig kunskap om hur 
information ska hanteras och vad den ska användas till. Det är också 
viktigt att intressenterna ser att det finns ekonomiska fördelar med de 
nya lösningarna. Eftersom integrering av BIM och IoT är så pass nytt så 
finns det inget riktigt svar på hur mycket det går att tjäna på en 
integrering vilket även Väino Tarandi tar upp i intervjun. Därför kan 
problem uppkomma i de tidiga skedena av byggprocessen då beställare 
inte vet konkret vad de får tillbaka på sin investering av sensorer 
integrerat med en BIM-modell. 
 
Mycket av de fördelar som BIM har kräver en hög nivå av BIM maturity. 
För att kunna uppnå en integration av BIM och IoT som modellen 
föreslår så krävs minst nivå 3. Idag är Sverige inte ens i närheten av att 
uppnå detta på en stor skala, därför skulle större kravställning från 
regeringens sida kunna sätta fart på företagen. I Storbritannien så har 
regeringen satt press på företagen i byggbranschen att de minst ska 
använda sig av BIM maturity nivå 2 för konstruktioner inom den 
offentliga sektorn (Stroma 2018). Likt vad som har hänt i Storbritannien 
så vore det ett lämpligt steg att från regeringens sida sätta press på 
byggbranschen att höja sin nivå gällande BIM. Att sätta krav på att en 
viss nivå ska vara uppnådd för vissa byggnader vid en viss tidpunkt. Det 
skulle säkerligen sätta press på många aktörer inom branschen att 
verkligen lära sig om BIM då de annars skulle gå miste om projekt om de 
inte har kunskap eller resurser att uppfylla de krav som ställs för 
projektet. Mycket av det som anses negativt med en integrering av BIM 
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och IoT handlar just om de olika aktörernas bristande kunskap och 
motvillighet att lära sig. Börjar det istället handla om uteblivna inkomster 
så kommer säkerligen företagen att börja titta på utvecklingen mer och 
se den snarare som en investering än som en extra kostnad som anses 
onödig. I en konservativ bransch som byggbranschen anses vara så kan 
det vara nödvändigt med krav för att få utvecklingen att gå framåt.  
 
 
5.2 Modellens olika moment 
 
5.2.1 Allmänt 
Med modellen är syftet att ta fram en modell som visar i steg vad som 
behövs göras och vilka fördelar som finns att vinna på att integrera och 
planera för IoT i BIM-modellen genom hela byggprocessen. Den är 
menad att fungera som en guide för vilka fördelarna med att använda 
IoT med BIM kan vara, då ett av de problemen som finns idag är att 
kunskapen gällande området inte är tillräckligt spritt. Genom att lyfta 
fram fördelarna och vad som bör tänkas på så är förhoppningen att 
denna modell ska kunna vara ett underlag till att sälja in  ett underlag till 
beställare på att det är framtiden och en bra investering.  
Då teknologin kring IoT fortfarande är ny så är det många hinder som 
ligger framför att det ska användas som standard i byggindustrin men 
som utvecklingen ser ut idag är det fullt möjligt att IoT är framtiden. 
Genom denna modell är förhoppningen alltså att tidigt informera om 
den nya teknologin och dess fördelar.  
 
Förhoppningen är att denna modell ska inspirera till att undersöka 
området vidare och att det ska vara en hjälp till att se nyttan med IoT 
inom hela byggprocessen från projekteringen till att förvaltningen. 
 
5.2.2 Planering och Projektering 
IoT integrerat i BIM-modellen ger inte så stora fördelar i projekteringen 
då användningen av IoT kommer först i produktionen med lösningar 
som effektiviserar och skapar större kontroll. I projekteringen läggs 
grunden för hela projektet och byggnationen, och det är därför då 
integreringen av IoT måste planeras då sensorerna bör placeras på väl 
valda ställen för att optimera användningen. Det här steget lägger också 
grunden för hur det kommer bli så en noggrann planering bidrar till ett 
bättre resultat. Är det här steget slarvigt utfört så blir det problem i 
senare skede och det kommer kosta både tid och pengar. 
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5.2.3 Produktion 
I produktionen kan IoT användas till att hjälpa till att kontrollera att 
bygget går rätt till och att stärka kontrollen på arbetsmiljön. Det är just i 
produktionen de flesta IoT-lösningar blir installerade och därför är det 
en viktig del av byggprocessen sett ur IoT-perspektiv. Det är här allting 
monteras och det är därför viktigt att det informeras om hur det ska gå 
till, då många av lösningarna fortfarande är nya och erfarenheten 
gällande dem inte är så bred. Som tidigare berörts i rapporten så är 
versionshantering och att hålla modellen uppdaterad två väldigt viktiga 
aspekter. Flyttas eller tas en sensor bort vid produktionen av 
kontorslokalen så krävs det att detta också förs in i BIM-modellen. Utförs 
ändringar eller tillägg så ska dessa föras in i modellen för att riktigheten 
och spårbarheten skall bestå. Eftersom återkopplingssteget är tänkt att 
fungera som ett facit så är det viktigt att modellen behåller sin riktighet. 
Annars görs analyser och kontroller på fel saker då det inte är den riktiga 
byggnaden som är i BIM-modellen.  
 

5.2.4 Förvaltning 
I förvaltningen finns många fördelar med att använda IoT 
sammankopplat med BIM-modellen. De flesta IoT-lösningar riktar sig 
mot förvaltningsskedet genom att det är där de verkar i samband med 
de olika systemen i byggnaden. IoT-lösningarna riktar ofta in sig till att 
spara energi, optimera användning av system och förenkla vardagen för 
användarna.  
IoT använder sig av sensorer och genom att dessa kopplas samman med 
processorer så skapas system som blir ”smarta”. Med dessa lösningar 
kan information fås när system går sönder, när deras livscykel börjar gå 
mot sitt slut och därför snart behöver bytas ut och liknande.   
Flera lösningar som finns på marknaden idag riktar in sig på att lösa 
hållbarhetsfrågor, då det idag är en stor fråga inför framtiden. Genom 
användning av IoT-lösningar kan smarta lösningar som elektrokroma 
glas kopplas in till system med IoT, så att sensorer känner av att det är 
soligt ute och då skickas en elektrisk ström genom fönstret som gör att 
fönsternas egenskaper ändras och en del av solens strålar reflekteras bort 
vilket kan ge ett behagligare klimat inomhus och minska behovet av 
avkylning inomhus. 
Även genom att behovsstyra andra system i byggnaden med hjälp av 
sensorer som känner av hur många personer som befinner sig i utrymmet 
eller om det är personer i utrymmet överhuvudtaget, kan hjälpa till att 
spara mycket energi och därigenom även pengar i längden.  
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5.2.5 Återkoppling 
Den största konkreta vinningen av att använda sig av BIM och IoT ligger 
i förvaltningen. I det steget är det lättast att se fördelarna och användaren 
av integrationen se konkret vad denne tjänar på att använda sig av en 
sådan lösning. Nödvändigtvis är inte förvaltningen den största vinnaren 
vid en integration av BIM och IoT. Byggbranschen står idag för mycket 
av värdens utsläpp och energianvändning. De gömda värdena av en 
integrering av BIM och IoT kan just ligga i återkopplingssteget då det är 
ett steg som kan komma att påverka hela sättet en byggnad ses på. Här 
kan en vinning för alla inblandade ligga och för samhället som stort.  
 
Genom att information sparas och att den ligger åtkomligt, kan den 
skapa en god grund för framtida projekt. Information som samlas i 
realtid från en befintlig byggnad kan utvärderas och användas som 
underlag vid planering och projektering av en ny byggnad. Det skulle 
vara en innovation för byggbranschen om det går utifrån realtidsdata att 
utvärdera konstruktionen, vilka system som fungerar, vilken design som 
fungerar och vad som inte fungerar i konstruktionen. För att en 
integration av BIM och IoT ska fungera effektivt så krävs samverkan 
mellan aktörer där alla får ta del av information som är relevant för deras 
egen utveckling. Det blir tyvärr en fråga om vem som äger informationen 
då det i dagens industri fungerar så att handlingarna säljs till beställaren 
som då äger handlingarna, vilket i fallet med en BIM-modell med IoT 
integrerat i modellen, betyder att beställaren kommer äga informationen 
och inte kunna utnyttja den i nya projekt på samma sätt som om företaget 
som projekterat projektet ägt informationen. Det kan lösas genom ett 
tydligt kontrakt och samarbete, men är inte vedertaget ännu i dagens 
projekt. Genom återkoppling kan utvecklingen i byggbranschen gå 
snabbare och framtidens byggnader kan snabbas på avsevärt, men det 
hänger på att samarbete eller ägande av information utvecklas.  
För att utvecklingen inom integrering av BIM och IoT ska gå framåt i den 
konservativa byggbranschen så skulle mer samarbete mellan företag och 
aktörer vara på sin plats. Information från olika byggnader, designer och 
system hade kunnat analyseras och optimeringen av konstruktioner 
hade kunnat ta stora kliv framåt. Dock handlar det som på så många 
andra ställen om att tjäna pengar så ett samarbete företag emellan är ej 
så troligt. 
 
5.3 Hinder och risker 
Byggindustrin omnämns ofta som en konservativ bransch och med det 
visat ovilja gentemot förändringar. Därav finns många faktorer som 
skapar hinder för att IoT tillsammans med BIM används idag.  
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5.3.1 Kulturella barriärer och attityder gentemot ny teknologi 
Likt hur byggindustrin såg på BIM när det kom så kan många liknande 
hinder uppstå gentemot IoT integrerat i BIM. De hindren som Yan, H. 
och Damian, P (2008) undersökte om uppfattningen gentemot BIM var 
att personerna på företagen inte ville lära sig det nya, att uppfattningen 
var att det var slöseri med tid och resurser, uppfattning att det inte passar 
projekten, att den nuvarande metoden duger, och kostnaden för att köpa 
in programmen och kurser för att lära upp personalen i programvaran 
(Yan H and P Damian 2008). Det kan tänkas att samma hinder kan 
uppkomma gentemot ett nytt sätt att arbeta med BIM. Det är alltså 
attityderna gentemot det nya som ställer till problem då det är svårt att 
se nyttan med det än och då kan det vara svårt att motivera. 
Likt de problem som branschen hade att ta in BIM i sitt arbete, som 
Bryde, D., Broquetas, M., Marc Volm, J. (2012) diskuterar i artikeln The 
project benefits of Building Information Modelling (BIM), kan tänkas att 
liknande problem kommer finnas med att integrera IoT i BIM-modellen. 
Att den största anledningen till att det inte används, till den utsträckning 
det skulle kunna användas, är personernas attityder gentemot det nya. 
Här är även Becerik-Gerber et al. (2012) inne på samma spår, att det finns 
kulturella barriärer mot att applicera ny teknologi i byggbranschen. I 
byggbranschen kan denna barriär mot att applicera ny teknologi vara ett 
av dem största hindren från att byggnader och speciellt kontor uppnår 
sin fulla potential. 
 
5.3.2 Säkerhet  
Även internetsäkerhet är en stor fråga idag, men den kommer bara bli 
större när IoT blir en större del av vardagen. IoT kan användas till saker 
som överbelastningsattacker. Vilket innebär när de smarta objekten 
hackas och sedan används till att till exempel besöka hemsidor tills de 
kraschar på grund av överbelastning. Enkla IoT gadgets som exempelvis 
en uppkopplad skrivare kan hackas och hackaren skickar från dessa 
enheter ut spam-meddelanden som överbelastar servrarna hos 
mottagaren.  
 
5.3.3 Utveckling av standarder 
Ett annat hinder är att olika system har olika sätt för att behandla 
information. Det innebär att all information inte går att integrera i BIM-
modellen eftersom programmen inte använder samma ”språk”. Det 
diskuterar Ekholm, A., Häggström, L., Johannson, B., Tarandi, V., och 
Tyrefors, B. (2010) och de nämner att de olika formaten måste utformas 
för att kunna samverka till de olika informationssystemen.  
Ett behov av standardisering finns också och det kan tänkas att när det 
kommer till att koppla IoT-lösningar till BIM-modeller så kommer 
samma behov finnas där som det fanns när BIM först började komma. 
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Alltså att standardiseringen kommer behöva samordnas i ett större 
perspektiv, som nationellt, inom EU, eller vidare. (Ekholm, A., 
Häggström, L., Johannson, B., Tarandi, V., och Tyrefors, B. 2010) 
I intervjun med Väino Tarandi så diskuterar han gällande att IFC är ett 
lovande steg på vägen då det är en ISO-standard för hur programmen 
ska kunna samarbeta genom att använda samma 
objektsinformationsformat. På så sätt ska olika programvaror kunna 
fungera till samma system, vilket skulle göra att systemen skulle kunna 
vara kompatibla. Även IFD jobbar mot det, det är också en ISO-standard 
men med regler för hur det är möjligt att bygga upp ett begreppsbibliotek 
för plattformar gällande IoT och BIM.  
Genom att dessa delar standardiseras kan större kunskaper och större 
möjligheter skapas, men det krävs som tidigare nämn att alla delar pratar 
samma ”språk” vilket förhoppningsvis IFC och IFD kan hjälpa till med. 
 
5.3.4 Datahantering 
Ett annat hinder som Tarandi tar upp är att det idag inte finns någon helt 
perfekt lösning på hur hanteringen av data ska ske. Beroende på 
definitionen av IoT så kan frågan om var informationen bör lagras 
diskuteras. Om informationen ska lagras hos sensorerna i IoT-systemet 
så skapar det hinder i hur mycket lagringsutrymme som finns, 
detsamma om informationen ska ligga lagrad i BIM-modellen. Men 
tillåter definitionen att information skickas från sensorn och lagras på 
annan plats, till exempel i molntjänster eller på hårddiskar och det är 
möjligt att komma åt informationen genom att sensorn har en specifik 
identifikation så det enkelt går att komma åt just den informationen som 
är relevant. Det skapar även frågor gällande om det då är möjligt att 
lägga in denna information i BIM-modellen. Men istället är det kanske 
ett alternativ att länka BIM-modellen till denna informations-HUB. Det 
skulle göra att BIM-modellen ger en specifik plats för objektet och 
förmedlar det objektets unika identifikation, som sedan kan användas 
för att hämta den relevanta informationen från platsen där 
informationen finns lagrad.  
På det sättet kan också historiska data sparas och möjliggör djupare 
information än endast realtidsinformation.  
 
5.3.5 Kompatibilitet  
Tarandi diskuterar också att som BIM-programmen fungerar idag så 
uppdateras versionerna med nya funktioner för att bli mer 
användarvänliga och för att programvaran ska följa med i utvecklingen. 
De är ofta bakåtkompatibla, vilket betyder att de nya versionerna 
fortfarande kan hantera de äldre versionerna. Men ett problem är ändå 
att hur länge de kommer vara bakåtkompatibla. En byggnad står inte 
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bara ett fåtal år, de byggs för att stå i decennium, därför kan problem 
uppstå efter många år att programvaran inte fungerar längre. För att 
modellen ska kunna fungera som föreslaget är det ett måste att 
kompatibiliteten fungerar. Fungerar inte kompatibiliteten så kan inte de 
nödvändiga analyserna göras och integrationen tappar delvis sin 
mening. Därför hänger detta ihop väldigt mycket med avsnitt 5.3.3 och 
5.3.4 där det är viktigt att hitta standarder för hur ett utförande ska gå till 
och hur data ska hanteras. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Genom utförande av litteraturstudien och intervjuer så kan en slutsats 
dras att området gällande BIM och IoT är stort och komplext samt att 
många frågor kring området fortfarande saknar en realistisk lösning. Att 
utvecklingen inom byggindustrin går mer och mer mot att integrera mer 
teknologi från IT-industrin är dock tydligt. Genom det kan byggandet bli 
mer effektivt och hållbart, vilket är en av vår tids största frågor då 
miljöförstöringen ständigt påverkar oss och hur vi lever.  
  
Problemformuleringen syftade på att informera om vad som finns på 
marknaden idag och vad som är möjligt att använda sig av i dagens läge. 
Där kunde slutsatser dras gällande att det finns många IoT-lösningar 
men ingen bra lösning på hur dessa IoT-objekten kopplas till BIM-
modellen eftersom det idag saknas en gemensam standard för att 
programmen ska kunna förstå varandra. Det är på väg genom att IFC och 
IFD utvecklas men har inte fullt nått den allmänna användningen än. Det 
finns även många problem kring det gällande informationshanteringen, 
då filerna blir otroligt stora om all information från sensorerna ska lagras 
i BIM-modellen. Det finns lösningar på det som innebär att BIM-
modellen endast innehåller koordinater på sensorn samt dess ID, så att 
det enkelt går att hitta informationen från sensorn på ett annat ställe, till 
exempel i en molntjänst eller liknande. En sådan lösning väcker dock nya 
problem då molntjänster innebär att informationen inte finns skyddad 
lokalt. Det innebär även säkerhetsrisker då all information ligger på 
internet och därav kan hackas. Den enklaste slutsatsen som kan dras i 
denna rapport är att det är i planering- och projekteringsskedet som 
grunden för en lyckad integrering läggs. Tas det hänsyn till alla olika 
aspekter och problem tidigt så blir en integrering lättare genom hela 
processen, finns rätt förutsättningar blir resultatet bättre. 
 
En slutsats är att eftersom det kommer kosta en del att börja projektera 
in IoT i BIM-modellerna så kan det vara svårt att motivera då 
informationen som investeras i, kommer användas av andra, om inte 
kontrakt skrivs som löser denna fråga. Detta gör att det idag inte används 
då intressenterna inte ser någon större avkastning på investeringen som 
det är att integrera IoT i BIM. 
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7. FORTSATTA STUDIER 
Förslag på fortsatta undersökningar är, bland annat att ytterligare 
undersöka hur BIM-integreras med IoT ur ett mer datatekniskt 
perspektiv. Det perspektivet vore intressant då det här arbetet 
fokuserade på vilka förutsättningarna är för en integrering och vilka 
fördelarna integreringen kan ge på ett kontor.  
Gällande fortsatta studier så behövs ytterligare undersökningar utföras 
om hur själva integreringen fungerar rent tekniskt, där krävs vidare 
kunskaper inom IT för att kunna förstå hur de olika systemen samarbetar 
och vilka synergier som finns. Då denna rapport är skriven ur ett 
byggtekniskt perspektiv så skulle det vara gynnsamt att utveckla 
rapporten med ett IT-perspektiv. 
Vidare undersökningar skulle även kunna göras kring fördelar i andra 
byggnadstyper än kontor då denna rapport hade fokus på just fördelarna 
med IoT i kontor.  
 
Med mer tid skulle rapporten kunnat vidare utvecklats med ett bättre 
svar på frågeställningen gällande hur IoT kan integreras i BIM-
projekteringen av kontor. Den här rapporten lyfter fram för- och 
nackdelar och påvisar även IoT-lösningar som finns idag som är möjliga 
att använda. Rapporten behandlar grundläggande men essentiella 
förutsättningar för hur en integration skulle fungera och vilka krav som 
bör ställas från de olika aktörerna. Med mer tid och kunskap så skulle en 
bättre modell med detaljerade steg med rekommendationer kunna 
skapas där det även finns instruktioner och inte endast förslag. 
Det pågår just nu forskning inom området och mycket finns fortfarande 
kvar att lära. 
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9. BILAGOR 
 
Bilaga 1. Intervju med Väino Tarandi, 18 april 2018 

 

Det här är en transkribering av intervjun med Väino Tarandi på KTH i 
Stockholm. Genom en lös intervju där frågor angående vilka frågor som 
var intressanta för arbetet diskuterades information som sedan 
sammanfattades från denna transkribering. 
 
 
Väino Tarandi:  
 Efter det kommer de planerade objekten, det vill säga där arkitekten har 
designat en dörr. Då är det ju liksom den funktionen dörr och platsen 
som dem bestämt. Men sen kommer då nästa då den planerade 
produkten alltså nu är det ju lätt med dörrar men det kan ju vara betong 
också det är också en planerad produkt som gjuts och är lite flytande och 
så som man mäter på lite annat sätt. Styckevarorna är ju så tydliga, då 
planerar man ju om arkitekten föreslår någon eller om det är 
entreprenören som planerar att en viss produkt ska in där alltså en artikel 
eller en trädörr, ståldörr. Då är man ju nere på tillverkaren i princip och 
sen när det byggs sen så blir det den realiserande produkten och då är 
det förmodligen samma artikelnummer men det får ju ett serienummer 
då också. Den är tillverkad och kan ha lite skavanker och kanske avvika 
litegrann men det är ju den som kommer där.  
Jag följer ju det här och så har vi versionshantering på allting och 
ändringar. Sen kan man ju lägga observationer på dem, man kan lägga 
typ som egenskaper så man kan göra alla analyser. Till dem här objekten 
kan man då länka information förstås det är ju först och främst 
geometrier med alla egenskaper. Sen också om vi tar observationer, 
observationerna dem är ju lättast att göra på den verkliga fysiska 
produkten mot det i verkligheten så där ser vi ju att man kan länka 
mätdata av olika slag. En observation kan vara att man knyter sensordata 
till dels sensorn själv men sen kan det ju vara så att ett mätvärde berör 
ett rum eller något sådant då får man ju fundera på om det ska knytas 
också till rummet eller om man nöjer sig med att sensorn sitter i rummet 
så kan man analysera senare. Man behöver kanske inte bygga upp det att 
man sätter men om du har liksom tre sensorer som mäter temperaturen 
i rummet man vill liksom spara och mäta rummets temperatur får man 
kanske ta medelvärdet av dem sedan kanske räkna ut och spara vissa 
värden av rummet för alla dessa som man sparar på sensorerna, dom 
enskilda. Då är det ju så att då måste man ju skilja på dem här objekten 
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som är för designobjekten för dom är ju liksom inte dem verkliga. Det 
beror på om man, dem flesta har ju bara en BIM-modell idag och i bästa 
fall så liksom uppdaterar man den så att den blir som byggd men det är 
fortfarande så att då har du inte kvar designversionerna eller den 
uppdateras oftast inte med produkterna och det är ju ändå dem man 
mäter på så att säga. Om man ska knyta sensordata så ja blir det till 
sensorn själv att den är ett objekt som sitter fast på väggen eller sitter 
någonstans vid utblås eller don om man mäter temperaturen där som 
exempel då knyts den ju dit.  
  
Johannes Hahne:   
För vi har tänkt våran modell lite att vi ska skapa kunskap hos Tengbom 
och hos andra lite för att just när vi har läst så har vi sett att mycket av 
problemen är folk kan för lite om både BIM och IoT. Användaren förstår 
inte var man kan tjäna pengar.  
 
Linnea Karlsson:  
Ja för när jag skulle börja så jobbade en kompis till mig som 
byggnadsingenjör och när jag började prata om det och att jag tyckte att 
BIM var kul så sa han att BIM det används inte till så mycket det är för 
dyrt för att ta in och det är inte värt det. Men sen när vi har börjat plugga 
så är det ju det vi har hållit på med och sådär och när jag har jobbat så är 
det det som används. Det känns som att det är mycket attityder och 
okunskap om vad det är och det är nog samma gällande IoT.  
 
Johannes Hahne:  
Man vet inte riktigt vad man ska göra med det man får ut.  
 
Väino Tarandi:  
Nej precis det är ju det stora dilemmat det är väl ett av svaren här att man 
än så länge inte riktigt har sett användningsfallen. Som man ser allt det 
här med temperatur och koldioxid och sådant det är ju intressant. Mycket 
av det finns ju redan i styr- och reglersystem inbyggt som tar hand om 
det i sin egen lilla värld. Dom delarna är ju inte riktigt standardiserade 
än, det finns ju många olika format och strukturer på informationen där 
och olika begrepp som gör att du inte kan liksom byta det mellan olika 
system. Om du ska knyta det till en BIM-modell så måste man ju välja 
vilken leverantör man har och det går inte att läsa för andra. Just det här 
med att man inte riktigt vet vad man ska ha det till, det är ju fortfarande 
ett dilemma.  
 
Johannes Hahne:  
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Så den modellen som vi tänker att vi ska presentera blir som ett slutet 
kretslopp.  
 
Linnea Karlsson:  
Vi försöker lyfta fram lite fördelar och lite vad svårigheterna kan vara.  
 
Johannes Hahne:  
Att man liksom kan få information om facit i förvaltningsskedet sen kan 
du använda den informationen som återkoppling i framtida projekt.  
 
Linnea Karlsson:  
Där är väl mycket ett problem också mycket att det är olika som bygger 
och förvaltar, det kommer vi diskutera.  
 
 
Väino Tarandi:  
Ni ser liksom att framförallt så kan man mäta med dom här sensorerna 
och inte så mycket maskinerna utan sensorer som mäter temperatur och 
flöden och gaser och så.  
 
Linnea Karlsson:  
Vi har tagit upp lite olika faktorer och spara energi har det varit lite extra 
fokus på och vi har skrivit lite om elektrokroma fönster och lite sådant 
och att man kan koppla det med processorer och sen försöka koppla in 
det. Så har man BIM-modellen i förvaltningen som en hjälp att det här 
håller på att gå sönder eller att denna beräknas gå sönder snart och 
kanske behöver åtgärdas. Vi har tänkt diskutera lite sådant och det blir 
ju ganska lång tid då ett hus inte endast står ett år, man kan få lite 
återkoppling efter något år om vad som fungerar bra och vad som inte 
riktigt fungerade. Den här lösningen i det här rummet kanske inte hade 
så stor effekt eller det blev inte bra, så man kan lära sig lite snabbare av 
det. Återkopplingsdelen blir just så att vi ser att det skulle kunna vara 
möjligt. 
  
 
Väino Tarandi:   
Det är bra synpunkter och många har ju hållit på med att just följa 
byggnadens beteende, speciellt i Finland och senatfastigheter var tidigt 
ute det var säkert 10 år sedan man kunde följa skyltar som visade 
energiförbrukningen och sådant. Då mätte man ju och sedan jämförde 
dom också med den beräknade förbrukningen från modellen. Om man 
har en bra BIM-modell så kan man ju då korrelera och se att det stämmer 
och sen kan man ju direkt se avvikelserna att nu börjar det hända något 
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och då kan man ju ana att det är något system som börjar fungera lite 
dåligt. Då blir det ju det här tillståndsbaserade underhållet 
(Condition based maintanence), det är väl det som många strävar efter 
och det kan ju också vara en aspekt på det här istället för att bara ha det 
här planerade underhållet att nu ska vi byta lampor varje år eller vänta 
på att de verkligen är på väg att gå sönder.  
 
Johannes Hahne:  
Det har jag läst lite om hissar som om det är något litet fel, så är det en 
hiss utan sensorer så måste man skicka ut en tekniker, och om man 
istället har planerat underhåll om en månad och kan analysera datan och 
se att det här kommer fungera till dess då kan man ju spara både tid och 
pengar på att använda sensorer.  
 
Väino Tarandi:  
Ja precis, men också det här med att nu har vi det här undervisningshuset 
här nere i backen, det här nya. Med bäversvansteglet eller vad det kallas. 
Det är pepprat med sensorer där, så tanken är att man ska kunna se då i 
de enskilda rummen vad som händer om man nu skulle orka följa upp 
då de normala kurvorna och sen om de olika systemen börjar fungera 
dåligt då kan man se att det är i de här rummen och de här delarna som 
finns där av systemet och kan också då vidta åtgärder.   
Vi håller ju på med en forskningsansökan i dagarna som gäller 
järnvägsbroar, och där är då vårt förslag, eller ja de efterfrågar då från 
vårt projektutlysningen då att man ska ha sensorer på broarna, på vissa 
valda, kritiska delar och där mäta spänningarna i balkarna och kanske 
också nedböjningarna, och nedböjningarna kan man ju mäta på olika sätt 
med laser och sådär, men just med att mäta spänningarna så kan man ju 
för de olika tågsätten som går över se hur stora nedböjningarna är och 
räkna på återstående livslängd på den där och kunna vidta åtgärder i tid 
när det är lågsäsong eller planera hur man kan planera trafiken så det 
inte bara helt plötsligt är stopp, och där är det ju väldigt intressant att ha 
det här tillståndsbaserade.  
Men det var ni ju inne på med det här med fönsterna och det är ju också 
en del i det här med att de här värdena ska styra det hela. De som hjälper 
oss med att bygga vår plattform, vi har en sån testbädd som vi bygger, 
det projektet inom Smart Buildt Environment, känner ni till det 
programmet?  
 
Johannes Hahne och Linnea Karlsson:  
Nej  
 
Väino Tarandi:  
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Det är ett stort treåringt program, ett svenskt då, från Formasovinova, 
som betalar det där, och det är många såna där utlysningar som 
Smart Build Environment är ett, sen finns det Internet of Things är ett 
program som håller på, de heter ZIP och Zion, är stora områden som haft 
utlysningar om det då, och tre år och 100 miljoner från staten då och så 
lika mycket från företagen så har man då olika projekt och vårt med 
testbädden för planering, design, produktion, förvaltning och 
användning under hela livscykeln den har ju byggt upp en sån miljö där 
vi har en sån standard i botten för hela livscykeln, en ISO standard, som 
heter PLCS, där har jag skrivit om i mina artiklar och så. Det som vi gör 
nu i lite större skala är att vi har med både byggnader och anläggningar, 
alltså vägar och gångvägar och parker och allting sånt där, och hanterar 
det på samma sätt, och i den miljön så finns det ju då sensorer och sånt 
också och dom som har byggt den här plattformen, det företaget som 
hjälper oss med programmering, de har ju i Finland också nu börjat göra 
såna här test av BIM, det är det sättet man kommunicerar med datorn, 
att man för över de här APIna, och det är ju en standard som kommit nu 
de senaste åren, och det liksom anropar  och kan navigera runt i 
produktstrukturen och sen gör de det här för olika ändamål att förvalta 
det så man ska kunna gå in och titta på varje objekt och söka information 
och där kommer naturligtvis den här sensordatan deras senarior är ju då 
att de ska kunna sätta gränsvärden och liknande på de enskilda objekten, 
och då är det designobjektet, och sen kommer det 
här surealised objektet som har en koppling då till den kommer då att få 
mätdata för observationerna gör ju på det. Så att i den här plattformen så 
har du och sparar alla skillnader, så du har liksom designversionen då 
och du har en planerade som ofta då är samma som den realiserade för 
liksom den blir ju den typ men någon dörr eller så, artikeln som sitter där 
och sen en realiserade ofta är det precis samma bara att de har olika 
serienummer men då kan man ju liksom ha den relationen tillbaka till 
kraven och sen då lägga in den här mätdatan som observationer och den 
här standarden som vi har i botten PLCS, product life cycle support, från 
ISO, den har vi för JAS Gripen och Visby fregatterna stridsfordon 90 och 
sånt, som bygger upp den enhetligt. Och då har man möjlighet att göra 
den här, ha den här spårbarheten tillbaka och att ha alla för de olika 
tillstånden så kan vi då ha färdigplanerade aktiviteter vilka åtgärder ska 
vidtas och vad är det för reservdelar och vilken kompetens och sånt som 
behövs. Och då är man ju inne på ganska avancerade lösningar, man har 
inte det kanske för kontor, men på sikt skulle man ju kunna ha det, kan 
jag tänka mig, om man vill hålla ordning på sånt. Och sen spåra 
historiken, för då kan man ju som du sa, man kan ha det som underlag 
för nästa projekt, som en erfarenhetsåterföring. Jag ser det ju som ett 
vanligt managementsystem, att man bygger upp kunskapen oavsiktligt 
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utan att man ens är medveten om det att det byggs upp då så kan man 
fråga efter det när man behöver det.  
  
 
 
Johannes Hahne:   
Det är något vi tänkt ta upp också att en sån här grej inte går över en 
natt.   
 
Väino Tarandi: 
Nej definitivt inte. Vi har en lång väg att gå innan det är något som man 
använder. Men det är bra att använda för att göra tester och försök hur 
kommer man åt det och det är det med Internet of Things, är väl 
egentligen att man ska kunna tala direkt med sensorn från datorn man 
har men nu går de flesta av det här samlas ju ihop ändå i någon sorts 
router som håller reda på dem. Och jag vet inte riktigt var gränsen går 
där med att vara liksom äkta Internet of Things.  
Har ni hittat någon definition på om Internet of Things är det ena eller 
det andra?  
 
Johannes Hahne och Linnea Karlsson:  
Nej  
 
Väino Tarandi:  
Här borta på maskin här på KTH tittar de på twittrande maskiner, och 
det går ju rakt ut någonstans, och alla som fångar upp det där, ah det är 
väl så de har tänkt. De här sitter ju, de är ju trådlösa och de skickar ju, 
men de måste ju konfigureras ändå i de här mätarna. Det spelar ju ingen 
roll om vi sätter en sensor här och inte kopplar in den någonstans, den 
har ju inte intelligens att veta vilka eduroam-nät som finns och koppla in 
sig. Så på något sätt måste man aktivera kopplingen till något nät eller 
router. Det är nog en bra fråga som ni bör titta på, eller hur? Att beskriva 
lite på den här tekniska nivån det är kul att läsa också.  
 
Linnea Karlsson:  
Ja vi har med lite olika sätt som det, eller lite olika typer av sensorer. Och 
då när jag läste om det så läste jag att ett av problemen är att de pratar 
olika språk. Att det måste finnas ett medium, typ en router där 
informationen samlas och går över liksom. Sen har vi inte gått in ännu 
djupare på det eftersom vi inte kände att vi visste vad vi pratade om.  
 
Väino Tarandi:  
Ja juste ja.   
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Johannes Hahne:  
Ja jag har läst lite om semantik, att kunna plocka ut relevant information 
istället för att det kommer massor med information. Man måste hitta en 
bra väg från sensorn till BIM-modellen. Så att det kommer ut relevant 
information där. Inte bara en massa information som man inte kan 
använda.  
 
Väino Tarandi:  
Ja just den där kopplingen till BIM-modellen var ligger BIM-modellen 
om den ligger i en dator. Alltså man måste ju bygga upp någon sorts 
plattform eller en sån där HUB eller någon sort repository som 
är definierat och känt. Annars är det väldigt svårt. Jag sitter med i 
internationell standardisering också, på det här området så jag 
representerar SIS, svenska standardiseringen inom ISO, och inom ISO 
finns det då en tekniskt kommittee TC184 som har 
med informationsmodeller och så att göra och sen finns det en annan 
standardiseringsgrupp som heter ISE, det är elstandardisering, och där 
ligger mycket av IoT och signaler och sånt. Så vi har en 
gemensam arbetsgrupp, Joint working group 21 som ska titta på 
Internet of Things, smart manufacturing och industri 4.0, vilka 
standarder är det som behöver utvecklas, det är liksom säkerhet, 
kommunikationen och vi tittar på det här med identiteterna. Och vårt 
förslag är att alla sensorer ska ha ett unikt ID. För att i alla fall i viss 
kontext säger man. Och säger man unikt ID då gäller det hela världen, 
men om man säger i sin kontext så säger man kanske bara i fabriken eller 
landet, var man nu drar gränsen. Att de ska ha unika ID, och det betyder 
ju att vi vill ju kunna adressera och veta, om man säger att vi har IDt på 
den sensorn, så ska man kunna gå ut och fråga vad är tillståndet där. Och 
det kan ju vara maskiner och man ser ju att man ska kunna tillverka 
någonting, att man gör såna enstycks lösningar, där man designar 
produkter som är liksom parametriska och som anpassas efter individen 
på något sätt och kanske bygget om man har, då skickar man ut om man 
till exempel vet att man har en ledig plats på en fabrik och med de 
maskinerna man vet att behövs med, då är det naturligtvis affärsavtalen 
som gäller också att komma överens om tider och priser och sånt där. 
Och då ska man till exempel kunna skicka ut till de här maskinerna att 
geometrin till exempel som den då ska liksom tillverka nån del efter, och 
sen ska man också kunna få då mätsensorer att se vad det är för 
toleranser som uppfylls och så och då ska man tänka sig sånt då behöver 
man ha olika identiteter så man vet att det är rätt maskiner i rätt land 
som man adresserar. Så att det här med hur man, det finns så många 
olika frågor runt det här med Internet of Things och idag är det ju såna 
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properlitära lösningar kan man ju säga att IBM har ju sina system och de 
som de samarbetar med och så andra datorleverantörer har sina 
lösningar och format. Men det går ju mot en sorts standardisering, men 
just det att identifiera dom är ju också väldigt viktigt. Så att när man 
kommit dit till att identifiera dom och fått de att kommunicera så ska vi 
ju knyta det här till BIM-modellen och där finns det ju också många 
uppfattningar om att ska vi verkligen spara det i BIM-modellen eller ska 
vi bara hitta länken till datan, i öppna databaser. Så gör man ju på en del 
ställen, att man har mätdata, till exempel temperaturer i städer och sånt, 
och så kan man mer, så finns det open source lösningar som man går och 
hämtar från sina system, och så kan man ju sätta färger på husen och se 
var det är varmt och kallt.   
Men vad är det man ska spara i modellen och det brottas vi ju med och 
jag tycker ju att man ska ha den här samplade, eller vad heter det på 
svenska, utvalda datan, bearbetade datan. Så kan man spara det i 
modellen, jag tror inte, och vi kan inte spara allting i modellen. Även om 
de här plattformarna i moln och sånt har ju ingen begränsning 
egentligen. Men det blir kanske lite tokigt.  
 
Linnea Karlsson:  
Det blir väl för stort ändå liksom?  
 
Väino Tarandi:  
Ja, men du har ju ändå pekare från objektet och om den pekare går 
till nån stor blobb, Binar large object som ligger där i något format som 
bara växer och växer så kan du ju alltid söka i den här modellen ganska 
snabbt och effektivt, så när du hittar objektet ja då följer du länken bort 
till där det här ligger lagrat. Och om det här är i samma plattform eller 
om det är via en länk bort dit utanför det. Osäkerheten är ju naturligtvis 
om länken bryts och den här databaserna där borta inte underhålls 
längre, och att kunna garantera kvalitén. Vi har ju den problematiken 
när linked data och aulo och så vidare semantic webb, har ni hört talas 
som det?  
 
Johannes Hahne och Linnea Karlsson:  
Ja.  
 
Väino Tarandi:  
Många tycker att det där är ju lösningen och det är ju bra. Det är ju liksom 
data mining, såna här tripletter som att den här är sån, den här är sån och 
då kan man efter ett tag se att den här är sån och den har liksom det 
värdet och det värdet. Men då måste man liksom navigera och göra stora 
analyser istället för att man explicit sagt att det här är liksom ett 
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väggobjekt och väggobjekten ska ha de här egenskaperna men då är det 
alltid så att de här kan brytas och man vet inte om versionshanteringen 
om de riktigt men är ansvarig. Så FNV har ju som lagt ett skal runt sin 
plattform så man har ju liksom alla klassifikationer och sånt och som 
sån NATO stocknumbers och liknande så att man har ju så att det ligger 
en kopia innanför så man vet att den inte ändras under projektets gång. 
Så det är mycket såna frågor men jag tycker ändå att vad vi håller på med 
nu är att försöka se, jag vill inte försöka påstå att vi är så duktiga på det 
här, många har ju hållit på med det här på installationssidan länge med 
att se vilka värden ska man spara och så. Det kanske ni sett exempel på 
och så finns det nog artiklar om det där, om man ska ha liksom 
medelvärdet per dag eller per timme, om man tar temperatur som 
sådana. Alla såna där sensorer som Tyréns vill ha med, som dom håller 
på att testa med nu då att genom att på varje sån här plats så ligger det 
en sensor här under för att känna om det är någon som sitter på stolen 
för att kunna se beläggningen över tid och hur många som är i rummet 
samtidigt och för olika ändamål som brandsäkerhet och var folk finns 
och så. Så att ska man spara dom att hur många som suttit på den här 
stolen.  
 
Johannes Hahne och Linnea Karlsson:  
Ja det blir förmycket.  
 
Johannes Hahne:  
vi håller på och försöker hitta fakta om det, det var lite våran handledare 
är inredningsarkitekt så hon hade nog gärna haft sån information så att 
hon kan optimera användningen av möbler och sånt i. För man kan 
koppla det till ah mer storskaligt, att man genom information kan 
optimera ytor egentligen i en byggnad mer. Men det vi tror blir ett 
problem är vem som har tillgång till vilken data och hur man ska lösa 
såna bitar.  
 
Väino Tarandi:  
Jo, den där integritetsfrågan och säkerhetsfrågan är ju väldigt viktig. I 
den här miljön som vi utvecklar vår samarbetsplattform i där är 
det väldigt hårt med inloggningar och identifieringar och varje aktör har 
sin, och man kan då inom en organisation som ge andra rättigheter att 
komma åt just de egna datan men det är ju också kvalitén på det här och 
vem som ansvarar för det och att det är rätt och så som man på något sätt 
måste hantera.   
 
Linnea Karlsson:  
Ja vi läste lite om den här byggnaden i Amsterdam, The Edge, den är en 
smart byggnad så den har ju också sensorer på alla kontorsplatser och 
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sådär, och den hade väl att du genom någon app ställde in dina 
preferenser på belysning, temperatur och ventilation osv, och sen så 
kommer den ihåg det så när du går in på ett kontor så ställer den in det, 
och gick flera personer in så drog den något medelvärde på det osv. Och 
det är ju väldigt spännande men också det känns ju som det var hela 
tanken med byggnaden att det är det som den byggnaden gör, allt fokus 
ligger på de smarta lösningarna. Men det känns väl som det kanske inte 
är riktigt realistiskt än kanske i alla kontorsbyggnader att lägga på så 
mycket krut.  
 
Väino Tarandi:  
Nej, men jag har några exjobbare nu som tittar på smarta kontor 
och knowledge management och nu NCC vill bygga smarta kontor så de 
vill veta vad är det för information och kunskap som de ska ha med sig. 
Men så intervjuar de företagen som liksom är de som är smarta företag, 
de kallar sig för det, som då ska jobba väldigt smart med värsta 
teknologin med ansiktsingenkänning och sånt där man ska veta vad 
Nisse och Lisa är och går och kunna se mönster och kunna effektivisera 
och kunna hantera frågor direkt utan att mellanlagra med mejl och sånt, 
utan det ska gå mellan personerna då och det ska väl dyka upp 
meddelanden på väggar och annat, jag vet inte riktigt vad men det är 
klart att sensorerna är ju en del i det där och det betyder väl egentligen att 
man på något sätt ska kunna hålla reda på var sensorerna finns fysiskt 
och då kommer man ju in på det där med BIM och att lägga de i den 
modellen och koppla dom som jag ser det till den fysiska platsen. Jag 
hade en diskussion med Ericson inför det här med arbetet med 
standardiseringen av IFC och ISO som referensgrupp och de ville ju 
verkligen veta var den där koordinaten är om du har en sensor på väggen 
där, då vill de ju veta att den sitter där och inte bara att den finns i det 
här huset eller rummet utan också i sina system var de sitter. Och det blir 
naturligtvis också för att kunna underhålla dom och hålla reda på 
statusen på dom och på själva prylen för mätaren.   
Men ni frågade också om vilka system under byggprocessen som för ett 
kontor och då är det design förstås eller hur?  
 
Johannes Hahne och Linnea Karlsson:  
Ja  
 
Väino Tarandi:  
Det är klart, som kravställning på det här.  
 
Johannes Hahne:  
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Ja det är lite det vi har tagit upp i vår modell också för att i början finns 
det inte så mycket att få tillbaka, man får liksom inte tillbaka något under 
projekteringen utan man väljer liksom utifrån programhandlingen väljer 
man var man ska sätta och vad man ska få ut.  
 
Väino Tarandi:  
Ja, men jag tror att det också är en viktig fråga. För kraven måste ju finnas 
från nån kund och baserat på det måste man ju då ha en kunskap på vad 
man ska mäta och också om var man ska placera dom här. Så det gäller 
ju att under designarbetet välja rätt och sen under produktionen, vi har 
ju nu då, i mitt det här testdelsprojektet så är det ett arbetspaket som 
handlar om att fånga realtidsinformation från byggarbetsplatsen så att 
dom har ju gjutit in temperatursensorer i betongen på ett antal platser på 
varje våningsplan och sen på varje våning. Och så följer de då 
temperaturförloppet då från att det börjar brinna till att det då svalna av 
och så vet dom ju då att när det når en viss temperatur så kan man forma 
av så att det är väl en del, och på det sättet kommer man ju in i själva 
produktionen också och så vet jag inte vad de gör när själva 
produktionen är färdigbyggt för då har man väl inget värde utav att veta 
temperaturen i betongen utom möjligen om man ska eventuellt kolla på 
energilagring och sånt. Vilken värmekapacitet bjälklagen har, men jag 
tror att sensorerna, eller ja definitionen under projektering och 
designarbetet är ju en sak och sen att knyta ihop dom och veta vad de 
ska användas till. Men jag har inte sett än hur man knyter de här 
sensorerna till BIM-modellen, på ett standardiserat sätt.  
 
Johannes Hahne:  
Nej, det är lite det som är problemet  
 
Väino Tarandi:  
De ligger in sina egna system, nästan bara att de finns placerade i 
rummet bara nästan. Möjligen att de har någon lägeskoordinat i plan 
men.  
 
Linnea Karlsson:  
Ja det har vi också läst lite om att det inte riktigt finns ett liksom inte på 
samma. Jag blev förvånad för jag trodde att det skulle finnas.   
 
Johannes Hahne:  
Ja det är det som är ett av problemen, att det saknas standarder.  
 
Linnea Karlsson: 
Det är väl enklare när det finns standarder?  
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Väino Tarandi:  
Men om man tar IFC standarden, har ni hört talas om den?   
 
Johannes Hahne och Linnea Karlsson:  
Ja  
 
 
 
Väino Tarandi:  
Där har jag varit med sen början och då finns det ju sensorer med nu 
också sen IFC 4 tidigare var det mer generella såna här objekt för mätning 
men sensorerna finns med som en egen klass och det finns ju då i såna 
här IFC standarder att alla såna här objekt kan ju då ha en relation precis 
som relationer och då kan man vara med och skapa relation till väggen 
förstås om den sitter på väggen eller om den sitter på en 
ventilationskanal så kan man ju. Och man kan naturligtvis då sätta 
koordinater på den, så att de möjligheterna finns.  
 
Johannes Hahne:  
Det är väl just därför vi tror att det kan vara en fördel att integrera med 
BIM så att man i BIM kan lägga in massa information om objektet och 
sen om man kan koppla till sensorerna och göra så att det här systemet i 
sig kan analysera och då tror jag att man kan komma ganska långt.  
 
Väino Tarandi:  
Jag tror också att den här sensorn den ska ju också då kopplas i modellen 
till ja routern och liknande så att man vet var de finns. Och kanske, jag 
vet inte var man stannar sen om den, om man ska börja modellera att när 
routern är kopplad till en databas, men det blir ju lite abstrakt då men 
var de här signalerna tar vägen. För då är man ju inne på det här som jag 
säger att det är ju liksom en variant av IoT, så att man på nåt vis fångar 
upp det här i ett eget system. Alltså man för jag tycker ändå att det känns 
som att IoT innebär ju att den här prylen är ganska fristående och kan 
tala med vem som helst. Men hela tiden måste man ju ändå ha 
restriktioner för att liksom kunna definiera vilken man är ute efter och 
att få en bra kommunikation. Och sen någonstans så klipper man ju det 
där genom att man börjar spara det, antingen att det ligger som vi har i 
det här undervisningshuset den styrportalen som handlades upp som 
har lovat att ha data för evigt från att det byggdes, så backar man tillbaka 
så har det data från sommaren 2016 när det byggdes till när den börjar 
ge ifrån sig information, sen får vi se hur länge de lever också, och hur 
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länge de strömförsörjs. Och ja det kommer ju finnas mycket men sen att 
man vill fånga det där i liksom BIM-modellen när den används som 
underlag för drift, underhåll och planering, då vill man ju inte bara att 
den där ska braka ihop den hör databasen. Och hur säkrar man det då? 
Och det är ju en aspekt, att man vill spara en sorts historiska data, och 
det finns säkert massa arbete gjort på vad som är lämpligt, varje timme 
eller liknande, det blir inte så mycket. Det blir inte så många bitar, att 
spara en temperatur, 21,5 grader varje timme, det blir inte mycket. Man 
kan liksom hålla på i flera hundra år utan att det blir en mer än några 
kilobyte eller ja några megabyte kanske men om ja de här molntjänsterna 
och liknande, om man vågar lita på dom, det kommer ju rymma 
oändligheten så jag tror inte mängden data är något problem, det är väl 
bara det att kunna hantera det som är viktigt, och hittar man då en bra 
kombination, att du har bulkdata alltså det som strömmar ut och att det 
kanske ligger och lagras på något sofistikerat sätt i någon databas där vi 
plockar ut hela tiden det du är intresserad av med en helt annan 
upplösning då.  
 
Linnea Karlsson:  
Ja jag tänkte också på alltså det du sa om att det kanske är mer realistiskt 
att spara informationen i en typ router istället för direkt i modellen. Jag 
läste lite om det att IoT använts i överbelastningsattaker, att de hackats 
och sen använts för att gå in på hemsidor för att krascha dessa, det 
kanske också blir säkrare på det viset om de inte är direkt kopplade till 
det "stora internet". Det kanske skyddar det lite?  
 
 
Väino Tarandi:  
Jo, men ja IoT prylarna ska man kunna fråga hur de mår och de ska 
kunna svara och veta hur de mår och många säger att det ska finnas i 
dom allt det där, men som jag ser det så är det ju ingen skillnad 
egentligen om du har den där sensorn placerad med sin identitet och du 
någon annanstans har det länkat till den där från en databas finns all 
informationen om den prylen om när den underhölls och när den känner 
att värden börjar bli tokiga. Så man behöver ju liksom inte placera den 
informationen i den lilla sensorn, eller prylen, utan det är ju identiteten 
som är det viktiga, för att bygga upp databasmiljöer som folk har access 
till och kunna liksom, hittar man den där om man är ute efter det här 
rummet så hittar man den sensorn och de prylarna och sen kan man ju 
naturligtvis söka på en annan plats bara men vet var den är och då kan 
du komma åt den här historiken och hur de ska bete sig och 
underhållsåtgärder osv.  
 
Johannes Hahne:  
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Det har jag också läst på om att sensorerna kan hålla information om 
manualer för objekt och historik osv.  
 
Väino Tarandi:  
Ja men jag känner ju det som lätt korkat på något sätt om den där 
försvinner och tappar kontakten, det känns ju säkrare att den 
informationen, visst den kan ju vara dubblerad i alla fall men att den 
ligger under en kontrollerad form så generellt är det om du har ett 
projekt, ett hus eller en anläggning att säkra den här informationen borde 
ju vara en viktig aspekt att om man då bygger upp en databasmiljö igen 
då och backar upp och säkrar och så, så kan du ju lägga allt det där där. 
Det är ju ingen skillnad liksom när du tittar på det där, för många talar 
ju om det här med centraliserade databaser och att nej man kan inte ha 
allt i samma databaser utan man ska ha de utspridda och länka ihop de 
sen men för användaren och tillämpningarna känns det ju som att ja men 
här ligger den prylen och där finns informationen och att det sen bara 
är IDt som man hämtar i den här platsen och att alla värdena ligger 
någon annanstans  men det är också såna viktiga frågor för att 
säkerheten, just som FNV baserat i sina slutna nät så vill de ju ha en kopia 
på sånt som ligger ute som semantic webb för att säkra den men där finns 
det ju olika skolor och det finns ju alltid tillgängligt någonstans, och att 
den där sköter sig, men man kan inte vara riktigt säker. I alla fall inte om 
det är affärskritiska system.  
Hur kan man integrera under byggprocessen för ett kontor?  
Problem med att integrera i BIM till de olika delarna i byggprocessen, ja 
hur knyter man det till modellen. Ja jag är ju övertygad om att alltså man 
måste ju ställa helt andra krav på BIM-modellen alltså dels att den ska 
vara öppen och med IFC, men IFC har ju inte det här 
med versionshantering och riktigt utan där är det fortfarande så att du 
skickar liksom en ögonblicksbild av den så du vet ju inte riktigt om det 
är designmodellen eller om det är planerad eller om det är den 
realiserade. Men jag ser ju det som så att ska man kunna ha det här med 
liksom ett livscykelperspektiv för att du kommer ju ändra dig och du 
kommer flytta sensorer och sånt, och vill du ha historiken där så måste 
du ju också bygga den här BIM-modellen så granulärt att du kan ha olika 
skeden och olika versioner av objekten som liksom representerar liksom 
den här dörren då som krav som design som planerad och realiserad.   
 
Väino Tarandi:  
Så måste du ju liksom också bygga den här BIM-modellen 
så granulärt att du kan ha olika skeden och olika versioner av objekten 
som representerar liksom den här dörren då som krav som design som 
planerad och realiserande även om det kanske är den realiserade som du 
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knyter alla mätdata till. Man vill ju ändå spåra den till om du gör en 
ändring och flyttar den och byter för du har ju ändå samma funktion den 
ligger ju kvar i modellen men liksom den tekniska lösningen för den 
funktionen den kan ju liksom bytas ut. Vi kan ju flytta den här en viss 
pump och reparera den så kommer det ju en annan pump men det är ju 
samma funktion, pumpfunktion i designmodellen och den planerade 
modellen, dom är ju oförändrade jag menar kommer den realiserade 
byts. Som FNV vill ju hålla reda på liksom hur många timmar den här 
motorn i stridsfordon under si och så har gått och när den varit på 
reparation och liknande. Den kanske byts och sätts in i ett annat fordon 
och det är ju samma sak här och jag kände ju det när et gäller nya 
karolinska att dom tog inte riktigt höjd för det i sin modell för underhåll. 
Att när du reparerar och byter saker och ting så blir det ett annat 
serienummer som hamnar i den där platsen om det var just pumpar och 
fläktar och hissar och sådär och spårbarheten kräver ju att man håller 
reda på det i alla fall för vissa system. Så att jag tror att det att man måste 
se på mer avancerade livscykelorienterade BIM-lösningar för att kunna 
utnyttja det här. Det är klart att man kan använda och bara ha en modell 
som är som du uppdaterar sen knyter du mätdata dit sen gör du lite 
beräkningar på det just nu så kan du spara lite versioner ändå. Men det 
blir liksom ingen strukturerad metodik i det då utan det då hamnar den 
för nuet och kanske det här med hur den har utvecklats över tiden det 
blir inte så lätt att följa då. Jag tror just det här du nämnde att 
erfarenhetsåterföringen att kunna se då hur vissa system fungerar och 
vissa tekniska lösningar och sånt är värdefullt. I alla fall om man är en 
större byggare eller konsult som ska kunna visa på historiska resultat för 
att dels för egen del om man bygger ett projekt eller för att sälja in och 
visa att man behärskar sånt här.   
 
Johannes Hahne:  
Det har vi har tagit upp det lite som vi anser problem är lite det du pratar 
om vem som ser till att det hålls uppdaterat, det har vi med i.   
 
Väino Tarandi: 
Just det där med att när du bygger om och sånt och ändrar och flyttar det 
är ju inte så lätt och sen återigen det med användningen, förvaltningen, 
drifter och när det gått 10 år då finns ju inte REVIT 17 längre och i bästa 
fall så är det bakåtkompatibelt. Efter några år så försvinner det. Jag 
brukar visa på mina föreläsningar för studenterna lite 
från Pompeji någon bar där och utanför Ostia i Rom där finns det också 
barer som är flera tusen år gamla. Hur länge har dom datasystemen som 
dom använt hållit och utvecklats? Nu var det ju inte så mycket underhåll 
på dom där utan dom har klarat sig mycket själva för det har varit bra 
tegellösningar och annat som har hållit. Men om du ska ha dom här 
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tekniska systemen och kunna liksom styra dom och programvarorna 
som ändras och även dom tekniska plattformarna, operativsystem och 
allting. Då bör man ju tänka sig för lite grann att inte låsa in sig i sådana 
här inkompatibla format även om både Autodesk och allt vad dom nu 
heter försöker liksom lösa det. Många av dom är ju med i Building Smart 
och satsar på IFC-standard. Så jag kan ju tänka mig att man kombinerar 
alltså lagrar det här i IFC och versionshanterar det där och att man alltid 
kan ta upp det och visualisera det i Revit eller ArchiCAD och sådant. Så 
att det liksom blir det grafiska gränssnittet och sen har man kopplingen 
att dom här identiteterna länkas då till de här IFC databaserna.  
Användningsområden inom kontorsmiljö?  
 
Väino Tarandi:  
Det är väl just att följa tillståndet med temperatur och sådant och veta 
var folk finns. All den informationen som du nämnde att, få information 
om hur fönster och annat beter sig det känns ju riktigt men också att 
kunna planera underhållet. Sedan finns det ju naturligtvis massa 
sofistikerade områden med koldioxidhalter och hur folk mår, ljus och 
sådant. Jag tror att det som Ivo Martin Ack (Ivo Martinack , vet ej) hur 
den upplevda miljön är, att styra mot det är intressant. Jag tror 
att man säkert ska koppla in alla mobiltelefoner också för att tala om vad 
man tycker men då måste det också spara någonstans. Dom finns ju inte 
med i BIM-modellen riktigt. Det blir ju observationer som kommer från, 
ja man vet ju inte vem som är sändaren då det blir ju data som borde 
sparas på rummet eller knytas till rummet eller någon pryl man 
använder kanske kopieringsmaskiner. Jag tror mest att det blir miljödata 
som med ljus och temperaturer och drag och sådant men rummet blir väl 
ganska centralt. Där är det ju svårare att se att man skulle kunna komma 
ihåg då det där är en oidentifierad telefon för man kommer inte spara ID 
på den och kunna se att nu kommer samma telefon in igen utan det är ju 
en observation av någon person och att man då ska spara det på ett smart 
sätt som är knutet till rummet med tid och så. Har ni sett något skrivet 
om sånt?  
 
Linnea Karlsson:  
Det jag berättade om The Edge men där hittade jag inte riktigt 
informationen det var lite mer att dom förklarade lite reklamaktigt så 
dom gick inte in så långt. Ditt registreringsnummer på bilen såg kameror 
och guidade dig till en parkeringsplats sedan loggade du in på telefonen 
och då följde den med hela dagen. Var informationen sparas nämnde 
dom inte och det känns som att det blir mycket onödig information så 
dom måste ha någonstans där dom rensar.  
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Väino Tarandi:  
Går vi in på sådant här med säkerhetssystem så kollade jag på något 
reportage på TV från någon mässa i USA där tjejen från svensk TV 
började tala med någon i molnträdet och dom sa ja vi vet redan att du är 
här och var du kommer ifrån vi har liksom följt dig i kamerorna och känt 
igen dig och hittat från inreseregistreringen att du är här.  Jag tycker ju 
att för att kunna hålla och spara information så behöver man ha en BIM-
modell av något slag så allt det andra med säkerhet och spara personer 
och sådant känns som att det ligger lite utanför den delen. Det bör ju vara 
det som har med den fysiska byggnaden och volymen deras beteende 
och tillstånd på något sätt. Sedan kan man ju lägga andra tjänster utanför 
det här skalet, jag ser ju samma sak med vår testbädd. Där har vi ju 
ett säkerhetsskal med inloggning och sådant, det ligger liksom inte i 
standarden för PLS-standarden. Den håller ju inte reda på om man ska 
definiera rättigheter och användare och sådant utan det är mer 
innehållet. Därför ligger det ett skal utanför och då ser jag ju som så att 
det här är ju statiska modeller med versionshantering. Då publicerar man 
en ny version av olika delar och jag ser att dom här observationerna man 
gör kan ju knytas dit också då som objekt knutna till en version av dörren 
eller sensorn och sådär. Sen får man fundera på om man har multipla 
observationer på samma version så blir det som nya objekt som kopplas 
till ja sensorn eller dörren eller vad man nu väljer att knyta informationen 
till. Sen om man ska ha tjänster utanför det där, tänk till exempel en 
busslinje och tidtabeller. Det är klart då ska man peka ut att här är 
busshållplatsen just nu då den busshållplatsen, gärdet eller något sånt 
och då har man ju koordinater och då kan man ju flytta den sen men den 
finns definierad i BIM eller den här modellen av staden och att utanför 
ligger det då tjänster som använder den som referens sen knyter man 
busslinjen till den och den och den så att då kan man liksom bygga massa 
tillämpningar och betaltjänster och vad det är företag som använder det 
här. Att man kan lita på att den är korrekt, att det är någon som är 
ansvarig för att underhålla den. Det är samma sak med byggnaderna att 
om man nu ska ha dom här systemen med säkerhet, vilka människor som 
kommer in och håller ordning på dom så borde det ligga i ett liksom eget 
system som relaterar till ämnet annars blir det ju liksom tokigt stort.  
 
Linnea Karlsson:  
IT branschen springer ju fram och byggbranschen det tar ju liksom flera 
år att projektera en byggnad. Det kan nog bli så att man projekterar in ett 
system och sen när nu ska vi bygga det då anses systemet gammalt, 
problem att det är två olika branscher som har olika hastighet.  
 
Väino Tarandi:  
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Det gäller ju alltid, jag hade den här diskussionen med trafikverket och 
förbifart Stockholm. Att den projekteringen och produktionen tar lång 
tid, det är liksom ett 5–6 års perspektiv. Det betyder att om du tar 
beslutet om tekniska lösningarna typ belysning och sånt hade ju inte 
LED-lamporna slagit igenom.  Om man då tar att man skulle ha sådana 
här kolstavar i lamporna när man skulle starta projekteringen då bygger 
man ju in gammal teknik, om man kan hålla det i designprocessen att 
man tar dom besluten så sent som möjligt. Det kan man ju genom att 
använda liksom BIM till exempel, att kunna ha en bättre beskriven 
modell och att kunna korta projekteringstiden. Man skulle kunna ta 
besluten senare om man liksom bygger in det i processen att man håller 
det öppet och att man kan göra en parallell projektering. Att alla 
aktörerna jobbar parallellt tillsammans från början så att man inte bara 
lämnar över den här stafettpinnen utan man använder sån här 
(Integrated project delivery).  
 
Johannes Hahne:   
Det tror vi är jätteviktigt att det blir bättre samarbete.  
 
Väino Tarandi:  
Mm för att dom här lösningarna gå liksom in i varandra och man måste 
liksom vara med, man kan inte komma efteråt och säga att det här går ju 
inte att använda det ni har kommit fram till om det är upphandlat på 
något sätt. Trafikverket vill ju också att entreprenörer ska vara med tidigt 
för att man ska kunna designa så att det passar produktionen. Då är det 
samma här, sen är det ju liksom frågan om många av dom här sensorerna 
som folk använder dom är ju nästan så att man klistrar på dom idag så 
dom är väl ganska oberoende men en del ska väl byggas in. Sen just valet 
av apparater och de olika produkterna dom bygger in att dom också då 
har öppna format jag tror liksom att det är den 
enda rekommendationen man kan ge att ha öppna format och 
standarder. Kanske inte open source det har ju mer att göra med att den 
är gratis eller hur. Men det kan ju ändå vara öppna format det är det 
viktiga tycker jag, om det sen kostar pengar eller inte för programvaran 
det är väl sekundärt här. Sen tror jag också om det här med att det kan ju 
finnas licensavgifter och sånt jag vet inte om ni har stött på det att 
använda olika lösningar.  
 
Johannes Hahne:  
Ja nej det har vi inte riktigt kommit in på.  
 
Väino Tarandi:  
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För dom diskussionerna finns nu när det gäller det nya 
klassifikationssystemet, COCLASS från svensk byggtjänst. COCLASS är 
nu en helt ny som tas i drift och trafikverket har varit med för att få med 
på anläggningssidan. Då är det liksom en mer funktionell nedbrytning 
av byggnaden, sen är det både detaljerad klassifikation efter olika 
aspekter, dom här delarna och nu diskuterar man hur ska man kunna 
använda det här i och få betalt för det. Sen ska det vara gratis eller ska 
man betala vid användning? Då är det mer kanske projektering men jag 
kan ju tänka mig att om man kommer in på det här med sensorerna och 
sånt att tillverkarna av dom också vill ha betalt för att kunna ha den där 
använda data. Jag vet inte riktigt hur kommer gå, dom är ju så vansinnigt 
billiga nu tycker jag man kan ju köpa dom för några dollar styck, mätare 
eller något sånt och fler och fler blir det. Kommer det vara så att man 
på kvalitén och strömförsörjningen om dom ska vara passiva eller 
aktiva.  
 
Johannes Hahne:   
Det har vi läst lite olika om, det finns dom som drivs genom att signaler 
skickas när man vill ha något värde.  
 
Väino Tarandi:  
Men den borde ju ha mätt innan kanske eller mäter den just i det läget?  
 
Linnea Karlsson:   
Det vet vi inte riktigt ännu.  
 
Väino Tarandi:   
Jag tror att det är bra om ni kollar på definitionen, hittar olika varianter 
på IoT liksom var gränsen går att det liksom halvt ja, att det liksom följer 
till hälften eller något sånt där. Det hänger väl ihop med hur det kopplas 
in i olika nätverk och vad man liksom kommer i kontakt med det om det 
är helt neutralt till nätverket. Och sen tycker jag fortfarande att det där 
med var informationen finns lagrad om det ligger ute i apparaten eller 
sensorn eller så, eller om man kan tänka sig så att det skickas och sparas 
någon annanstans och bearbetas så att det där ligger ju liksom 
information om hur den ska underhållas och när den behöver service och 
sådant.   
 
Johannes Hahne:  
Det har vi inte riktigt hittat något konkret svar på, det är bara olika 
forskare som föreslår modeller men som inte riktigt är beprövade.  
 
Väino Tarandi:  
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Nej för att liksom i dom här standardiseringsdiskussionerna så har det 
gått fram och tillbaka där så det tycker jag nä det får absolut inte vara så 
att det ligger utanför utan det ska om det ska vara riktigt så ska det vara 
i prylen. Alltså jag tycker inte att det är helt intellektuellt att det ska 
behöva vara det för det är ju ändå frågan om samma information samma 
information och frågan var ligger den och sen då kanske 
säkerhetsaspekter. Men det är ju ja den tekniska utvecklingen, jag tror att 
det också att standardiseringen är ju oerhört viktig inför det här för det 
innebär ju att även om det den blir gammal den inbyggda prylen så 
kommunicerar den på det standardiserade sättet. Om man skulle ha 
olika och inte ha standarder så blir det ju en väldig blandning och du 
kanske inte kan använda den gamla när dom nya systemen tar vid och 
har helt andra format. Den aspekten är nog rätt viktig.  
 
Johannes Hahne:  
Ja precis för man vill ju uppnå att dom ska kunna kommunicera med 
varandra så det du säger det är ju jätteviktigt om man en äldre sensor 
sedan ska man sätta in nya då måste dom tala samma språk för at kunna 
kommunicera.  
 
Väino Tarandi:  
Ja för annars blir det ju alltid översättningar att hålla ordning på och det 
blir alltid lite friktion i sådana system.  
 
Johannes Hahne:  
Och då blir systemen större och större.  
 
Fråga 4:  
Väino Tarandi:  
Man ser ju då att dom här IT, telekom, energi och fordonsindustrierna 
dom tittar ju med en liten verkligen dräglande blick på byggsektorn som 
en fet hamburgare som man kan sätta klorna i. För att dom ser ju att den 
är liksom outvecklad och att då sälja in sina lösningar att ha sådana här 
som Toyota bygger egna städer och dom har fabriker som du kan gå och 
beställa ditt variant av en villa möjligtvis som 
(med) vissa restriktioner förstår men att den är på plats inom en vecka 
och sånt och dom kanske bygger då kvarter lägger grunden och sånt och 
sen kan man välja fritt och så har dom kopplade till energisystem och 
sånt där och laddningsstolpar och balanserar en del av energin ligger i 
bilen, en del i huset och allting sånt där. Då blir det ju väldigt avancerade 
system men i botten måste man ju ändå ha en modell av huset och kanske 
också då kunna lagra data och egenskaper som ändras att dom här 
observationerna om det är att maskinen själv talar om och sparar eller 
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avger signaler eller om man lagrar annan information om observationer 
på den. Jag tror att det är jätteviktigt att, jag tycker det känns jättejobbigt 
när man är på presentationer och det är en del forskare som tittar på det 
idag på allt universitetet också just, hur andra industrier försöker ta över 
bygg. Ta det här med logistiken och transporterna, liksom Scania säger 
jamen vi löser det här ni behöver inte bry er om planering åt bygget vi 
tar det och så kör vi med vår fordonsflotta och styr och leverera just 
in time och sånt då. Ni behöver inte bry er om logistiken och sådär och 
så kanske dom också då tar han om upp inköpen och sen, ja det känns ju 
väldigt märkligt för att det är ju ändå en kärnkompetens i att kunna 
planera och styra. Och likadant dom här som har el, electric grid och alla 
dom som har elförsörjningar i samhället och så och ska också då gå in 
och ha styra övervakning och sånt i byggnaderna. Google och andra som 
också börjar bygga upp produktionsmiljö att dom kan se liksom analyser 
med BIG DATA var leveranserna och byggena finns och kunna ge 
information om det ena och det andra. Och det är ju klart att dom vill ju 
använda den informationen för sitt sin affärsmodell för att kunna sälja 
reklam och sånt. Och hur kan det påverka hur vi bygger och designar. 
Men allt det här med jag tror audmented reality är väldigt starkt, nu har 
inte det så mycket med IoT att göra kanske jo jag har ju sett exempel då 
när man liksom går in då under produktionen kunna se precis var saker 
och ting ska finnas och jag menar kunna plocka redan då mätvärden 
och sånt, kan säkert vara intressant. Men ja framförallt vill ju under drift- 
och underhållsskedet kunna gå omkring och se hur saker och ting mår 
och då blir det ju naturligtvis ett sätt att studera modellerna.   
 
Johannes Hahne:  
Ja det är väl där vi tror största vinningen ligger också just i förvaltning 
och underhållsskedet.  
 
Linnea Karlsson:  
Det är nog enklast att sätta fingret på fördelarna på i alla fall 
under förvaltningen. 
  
Väino Tarandi:   
Men samtidigt så ser man ju då att sådana som Akademiska hus när det 
kommer till kritan här på till exempel undervisningshuset så säger dom, 
nej men vi är inte så intresserade av dom här modellerna och sånt vi har 
ju ritningarna. Dom har ju inte tagit steget riktigt än och ändå är det ju 
mycket information som finns där, dom kanske nöjer sig med att 
använda dom här styr- och övervakningssystemen som kommer som 
standard se titta på värdena tryck där och så ändras lägre förbrukning 
det är bra vi sänker temperaturen och så nöjer dom sig med det. Jag tror 
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att det är nog stora alltså att verkligen kunna skruva och trimma en 
byggnad efter användningen borde ju vara potentiellt.  
 
 
Johannes Hahne:  
Ja för just med IoT så vill man ju göra det mer förutsägbart, sensorer 
känner igen om det kommer in fem extra personer i ett rum och man gör 
ändringen innan skillnaden blir.  
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Bilaga 2. Intervju med Beidi Li, 24 april 2018 

 
Det här är en transkribering av intervjun med Beidi Li på KTH i 
Stockholm. Genom en lös intervju där frågor angående vilka frågor som 
var intressanta för arbetet diskuterades information som sedan 
sammanfattades från denna transkribering. 
 
 
Johannes Hahne:  
I am going to introduce the subject a little bit, we are currently working on a 
model for the integration of BIM and IoT in an office. We are looking at it like 
a cycle where you can use the information over and over again to optimize and 
see what solutions are working and which ones are not. We have included some 
problems in our model like, common standards for all stakeholders, lack of 
knowledge about IoT and BIM and making sure that the person has the right to 
certain data. That is some problems that we have taken up in our model. 
 
Beidi Li: 
 Okey, what do you mean by which version? Which IFC version?  
 
Linnea Karlsson:  
Yes, we have mostly worked with Revit and we have already seen the issue if 
you have an older version of Revit or any other software. We talked about how 
the models will get old quite fast and a building is not just standing there for a 
couple of years. That is also one of the issues we have taken up in the rapport.  
 
Beidi Li: 
So, you are mainly targeting what are the problems with the integration of IoT 
and BIM? 
 
Johannes Hahne:  
We are basically creating a model with suggestions about what you can do in the 
different stages of the building process. Like in this stage you should do this and 
later you can benefit with that like a lifecycle. 
 
Linnea Karlsson: 
Here we have some questions, we do not have to stick with them we just want 
information about the integration. 
 
Beidi Li:  
Okay, I think I understood now that you are doing a proposal during the lifecycle, 
in the design phase and operational stage, what could stakeholders take in order 
to facilitate integration of BIM and IoT. And what are their current stage of ours 
and what are the problems and what are the problems that you can receive from 
this integration.  
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Johannes Hahne:  
Yes, and then you can use the information the information gained during the 
lifecycle in other projects. So that is kind of our idea. 
 
Beidi Li: 
I have been working with this topic for three months, so I have been reading a 
lot of literature studies and have started to get a lot of knowledge about it, so I 
am first going to present my project first, so you can see how it is interrelated to 
yours.  
I am looking at, I made a point of stars was to facilitate the facility management 
during the building operational phase as we know every facility activity are 
based on sending a person on site and do an inspection then change your door or 
whatever. So, we are just trying to automatize this process because now in the 
BIM model there is already lots of information available and we are trying to use 
and make the most out of that information. So facility management do not have 
to rely on manual inspection anymore, then imagine here that we have this 
already built model and if we could first update this realised product to what was 
designed then we have first an updated BIM model and then secondly if we could 
just add some like operational or performance meters into this model then we 
could probably somehow link the motherobject to whatever building 
performance information that is captured by sensors or by energy or whatever.  
Then we could somehow transfer this information to facility managers then they 
could just sit at home and se oh like this energy has gone up to quickly and we 
should probably do something you know like maybe turn of the radiator or like 
close a window or something.  
Then you do not just like this was the point for you of having interoperable 
standards such as IFC so that you can somehow have this common language 
between other stakeholders and you do not have to this different view, like a 
facility manager might think that this is something else then what an architect 
sees it as. This was the purpose of the project and my case study is the house 
THINGS, so this is a new building. They have in total more than seven hundred 
sensors in this building and this building was made on purpose to facility 
educational activities.  
So inside a building like here you can see all the like air ducts and a lot more 
than that. You can kind of se inside a wall what the layers are and what are all 
the air terminals or just kind of electrical systems. So that is also why they have 
so many sensors to just capture a lot of data so students can study them.  
My objective of this project is to somehow link those data into the BIM model 
so let's say that each room has some temperature sensors and if I can add this 
temperature value into the BIM model then I can for example colour the rooms 
according to colour scale, a temperature colour scale. Then the user who sees 
this model would just instantly realise which room has the highest temperature 
and so on. This is a rather new project because in the past many people have 
tried to do it, but they basically just download some historic file for the sensor 
data and then somehow just placed them in the BIM model. I am trying to like 
fetch real time data so you do not have to do this download file and read the file 
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process. This is also something a lot of software companies are trying to do. I 
hear of this autodesk project dasher that are trying to do basically the same thing, 
but they are still under developement so now on the market there is no tool 
available or open source to use now. So that was my project. 
 
Johannes Hahne and Linnea Karlsson:  
Yes it was very interesting 
 
Beidi Li: 
Now I will talk about problems and advantages of the integration. So problems, 
there are a lot first as Väino said the standards, so they have recently released 
IFC 4 which is supposedly to include everything such as IFC sensor or IFC you 
know like the all the automation technics. But they are not really deployed yet 
which means that a lot of tools you know like Solibri or Revit they claim to be 
compatible with IFC 4 but they are not really. So, this was the first problem that 
I have had real troubles with because every time I tried to add sensor object in 
Revit as security device and then tried to export it as IFC so it can be read at 
other platforms. A sensor that are not correctly exported and that is why that IFC 
4 also has this new concept time series which is supposedly to be perfect for you 
know storing like time series sensor data or other kinds of information. But since 
it is only available in IFC 4 then in previous versions you can only store data 
with IFC property single value so you have to (invens?? 14:25.29) a lot of lot of 
these property to store a lot of data and yes that is one of the limitations of this 
integration of BIM and IoT. Since Väino is so interested in standards he does not 
want me to use Revit as a BIM tool so he wants me to use IFC to store data and 
to you know visualize or something else but now IFC is still very static standard. 
Once you export something from Revit to IFC you could not modify it anymore 
and that means that if in Revit I was able to you know to change to overwrite 
this sensor value over time and time then once exported this value became fixed 
to the value that was at the moment i exported this model. So that is a very 
annoying problem and yeah that is one problem. What are the others? Like you 
said the software update continues update your model became incompatible.  
Now I will talk about advantages. So advantages I heard there were some project 
in Uppsala Universitet that was about like a classroom and you are retrieving the 
carbon dioxide value from the classroom and they are trying to say how the 
carbon dioxide level is correlated to the attention of students like when it gets 
too much you get tired and sleepy. I heard of this project so maybe this could be 
one of the applications the integration of IoT and BIM. I have heard a lot of 
things because IoT that is just not sensors that is also like in RFID application 
and that is also laser scanning or like tablets and etcetera So if you think about 
that then imagine that you have an already made building but it was made like 
many years ago where BIM did not exist and using laser scanning you can just 
re build this model in it's entirety.  
 
Linnea Karlsson: 
So just by scanning the whole thing? 
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Beidi Li: 
Yes. 
 
Johannes Hahne:  
They are using it much with bridges. 
 
Beidi Li:  
Yes. So that will be a very very interesting and people are trying to do that, but 
it is kind of like the 3D printing because you just see a plane object but just using 
the you know like the light transmittance what are the reflectance you like 
identify these objects with some materials and this kind of level of thickness you 
are trying to rebuild that model in BIM. So it is a very interesting path to explore 
in the future but it is not there yet.     During construction imagine that you just 
like digitalised the whole construction site and you can see for the worker is 
working here but something is falling like above him using this like BIM or IoT 
integration system you can define some kind of threshold of one worker must be 
a certain distance away from all the dangerous objects and when this threshold 
is exceeded and you can just tell a worker to leave simply then can avoid a lot of 
casualties on a construction site. Those a from some literature studies I have 
reviewed. During the operation the application I talked about before the carbon 
dioxide level co-related to the attention level and also for example the energy 
consumption or like the temperature values then you can just adjust more easily 
with this kind of integration. I have also heard about a very very interesting 
application that I do not know if it is in use or not, so basically if you have a fire 
sensor imagine that this building is on fire now but with the sensor you can see 
which room is still safe, which room you should be evacuated to. 
 
Johannes Hahne:  
I have this as a question I think. Yeah number six. 
 
Beidi Li:  
Yes exactly so that is kind of that if you have this kind of information in BIM 
and it is coupled with some mathematic model so you could just instantly 
simulate which is the best evacuation path and imagine that you have some like 
indication lightning on the floors then like people would just evacuate the soon 
as possible they do not have to go to the traditional evacuation because that could 
be full of smoke. 
 
Johannes Hahne: 
You could also use it for the emergency responders, they could see where they 
need to work.  
 
Beidi Li: 
Exactly, if you have occupancy sensors then during the fire or in emergency 
cases you can just see where you have to rescue people.  
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Linnea Karlsson:  
It’s really cool how you can use this for so many things. It’s almost weird how 
we don’t use it more, but I guess it’s hard still because it is so new. 
 
Beidi Li: 
Yes, that’s the problem. If you really think about it, we have so many new 
technologies available that we have been promoting CAD-tools for the last 15-
20 years but for some reason they don’t care about what kind of progress we 
have made in BIM, they want to send someone on sight. And that’s because we 
as users of the building want them to send someone to the residence, we want 
somebody to come, we don’t want it to be fixed automatically. We want this 
human interaction, and that’s why we are very reductant to take those 
technologies.  
 
Johannes Hahne: 
Yes, and I think the facility mangers need to know where to make money on 
these solutions, and to have proof that this new technology works. 
 
Beidi Li: 
Yes, exactly. 
 
Johannes Hahne: 
Do you think BIM and IoT can be used in the design stage of the building? 
 
Linnea Karlsson: 
Like what are the benefits? If you can gain anything in this stage? When we have 
read about it it’s mostly in the other phases you gain benefits from this.  
 
Beidi Li: 
I've heard something, but it's not actually related to buildings, so like the sensors 
we have talked about before, they are all temperature sensors or CO2-sensors 
etcetera, but there are also another kind of structure monitor sensors, so that 
measures the strain you know like in concrete, rebar or anything. And using that 
kind of information, I mean these sensors could be included in BIM-model for 
this structure, like rebar or anything and this sensor is used in the design phase 
and they could tell you whether it is stiff enough you know or how many strains 
are bearing or is it going to break, what’s the limit of this thing? It is very 
interesting, I mean to see, and to use this sensor not in the operational phase more 
but in the real construction. 
 
Linnea Karlsson: 
Yes, that’s really good and useful. 
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Johannes Hahne:  
We think, in the design phase that the most benefits are gained from analysing 
the data you have gotten during the buildings life cycle.  
 
Linnea Karlsson: 
That’s what we tried to do in our model, to show that the benefits in the planning 
phase mostly come from the feedback from an existing building. Like what did 
work, what didn’t work etcetera. But what we have read and what we have talked 
about with Väino Tarandi about is that there might be an issue with who owns 
the information. Because what we have been taught and what we have read is 
that when a building is done then it is the building’s owner that owns the 
drawings and the information regarding the building. So, the company that did 
the planning isn’t really going to get the information back because they don’t 
own the information anymore. And that is one of the issues we have with the 
model, that the information isn’t going through the life cycle. 
 
Johannes Hahne: 
Yes, but since we only are doing a proposal we are going to suggest that 
everyone will get the right to the relevant data and that that should be decided 
early in the process, before they hire different entrepreneurs, with a contract or 
something. 
 
Johannes Hahne: 
You talked a little bit about this earlier, but we have a question here,  
- How do you store all the data from the sensors and how do you access it from 
the BIM-model? 
 
Beidi Li: 
Now, what I am trying to do is just, I don’t think BIM is made to store lots of 
data, I mean it has to store a lot of data, but sensor data is coming and it’s not 
going to end. But for BIM-objects you have a list of properties, and this list of 
properties have a very limited space towards data. So now what I did is just to 
somehow link so that if I just click on a sensor object or on a BIM-object then it 
could go to the database and allow me to select what kind of time range I want 
the data for and download the data as an excel file so then the excel file could be 
explored by some macro tools then you could or data analysis, or data mining. 
But I’m not trying to store all the data tools and all the historical data and auto 
updating every one minute in the BIM-model directly.  
 
Johannes Hahne: 
Yes, Väino Tarandi mentioned that as well. 
 
Linnea Karlsson: 
Otherwise I guess the BIM-models become very big and heavy? 
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Beidi Li:  
Yes.  
 
Johannes Hahne: 
And to have everything in one place I guess can be a risk too. 
 
Beidi Li: 
Yes. 
 
Johannes Hahne: 
Where do you see the largest benefits in integrating BIM and IoT in offices? 
 
Beidi Li: 
The largest benefits? For me it’s to have this easier way to visualise or to display 
the data that IoT systems are capturing. So integration of BIM and IoT this has 
some very large benefits in building automation, so basically in building 
automation systems you have the sensors and they are sending data to kind of 
point cloud and they are managed by this bucknet, Building automation control 
systems and this system are storing this data in the cloud database and basically 
BIM applications can access this database and acquire for some data. And 
integration of BIM and IoT is just a very smooth workflow of this whole process. 
So yes, I guess that its very good in the future and when they actually propose 
an IFC standard that is dynamic so an IFC standard that could include all this 
process from BIM to the sensor data, then that’s is. 
 
Johannes Hahne: 
The sensors obviously create a lot of data, how do you narrow it down to only 
get the relevant data. 
 
Beidi Li:  
So like data cleaning? I do not specialise in this but I have heard you could use 
a filter and so basically like if you have different points and you can see which 
part is the most dense and you can just eliminate other points that are not in this 
area, because they might be caused by some capturing issue or like the sensor is 
running out of batteries or it’s not working correctly. But there are a lot of things 
that I not really familiar with in data cleaning. 
 
Johannes Hahne: 
You have talked about this a little bit but you had some knowledge about how 
the data is transferred from the sensor to the BIM-model? 
 
Beidi Li: 
Yes, so maybe I can show you now, because I talked about this, but my Revit is 
crashing. Anyway, I’m using this thing called application programming interface 
(API) so this thing allows you to you know interact between a client and a server, 
so that means, do you know Dynamo for Revit? 
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Johannes Hahne and Linnea Karlsson:  
No. 
 
Beidi Li:  
Okay, so it doesn’t really depend on what kind platform you use but with this 
API you just grasp data from the webserver and indicating what kind of data and 
then a use just define a filter to whatever data you are getting back. So I’m using 
that to, Dynamo is a programming interface for Revit, so I’m using Dynamo to 
somehow retrieve first this object from Revit and then using this sensor object 
identification and to call a webdatabase where they store and to say what kind 
of data it is, is it the latest value or is it a historic data we are seeing some time 
range and just grab the data from the webserver. 
 
Linnea Karlsson: 
Okay. 
 
Beidi Li:  
So that is what I’m about to show you, this is the Revit interface. So, this is the 
model. There are some rooms and some airflow terminals and ducts. This was 
my study objects basically, and you can open Dynamo, it is a build in macro 
interface.  
 
Linnea Karlsson: 
We read a little about it, but we never really read that it is possible to link Revit 
to sensors but now we have seen it. So that’s really cool. 
 
 
 
  



 

 

10. SAKREGISTER 
 
BIM – Building Information Modeling, 3D-modellering innehållande 
information. 
 
CAD – Computer-Aided Design, ett sätt att ta fram handlingar och rita 
med hjälp av datorer. 
 
IoT – Internet of Things, objekt försedda med sensorer och processorer 
som är uppkopplade till nätverk. 
 
RFID - Radio Frequency Identification 
 
RSN - RFID Sensor Networks 
 
WSN - Wireless Sensor Networks  
 
NFC - Near Field Communications 
 
WSAN - Wireless Sensing and Acuator Networks 
 
WIPS - Wireless Identification and Sensing Platforms 
 
IFC -  Industry Foundation Classes. 
 
IFD - International Framework for Dictionaires 
 
ÄTA – Ändrings- och Tilläggsarbeten. Kostnad som entreprenören kan 
ta ut gällande ändringar och tillägg om det avtalats om det.  


