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Abstract

Construction documents with 3D-models: Reality or
utopia?

Tobias Enlund and Oscar Wikesjö

The building industry is facing large changes regarding 
technology: paper drawings are transforming into 3D models and 
more information is becoming digital. This report diagnoses 
weaknesses that exist in today’s quality controls of 3D models and 
creates the foundation for quality control of 3D models.

An ambiguous review process for 3D models exists due to a lack of 
clear guidelines for quality control. This report examines the 
current methods used for reviewing 3D models and defines the areas 
which need improvement.

The study is made at White Arkitekter in conjunction with an 
ongoing project, Celsius, which is modeled in 3D. The model is 
made in Revit and the construction documents are delivered as part 
of the 3D model.

The information for this study is based on relevant literature and 
interviews with four respondents. Each respondent has a different 
role within and experience from the Celsius project. Qualitative 
interviews were performed.

The result of the study shows that the respondents performed 
quality control within the area they were responsible for. In 
addition, the study shows that the existing quality control 
methods were not compatible for 3D modeling.

Furthermore, it shows that proper filters for model objects makes 
the quality control of 3D models easier. All respondents agreed 
that they could achieve their main aim.

This study has resulted in guidelines for creating a quality 
control routine when working with 3D modeling.

Finally, there are recommendations for potential tools regarding 
quality control of 3D models for future research.
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SAMMANFATTNING 

Byggbranschen står i dagens läge inför stora tekniska förändringar, 

pappersritningar blir till 3D-modeller och allt mer information hanteras digitalt.  

Rapport har diagnostiserat svagheter som existerar inom dagens granskning av 

3D-modeller samt legat till grund för utveckling av kvalitativa och strukturerade 

stödpunkter för kontroller av 3D-modeller.    

I dagens läge saknas tydliga riktlinjer för granskning av 3D-modeller och detta 

resulterar i otydligheter gällande granskningsprocessen. I rapporten kommer den 

nuvarande arbetsmetoden av 3D-granskning undersökas för att identifiera de 

moment ur granskningsprocessen som behöver förbättras.  

Arbetet utfördes på White arkitekter där arbetet genomfördes parallellt med 

projektering av projektet Celsius i Uppsala. All typ av projektering har skett i 

Revit och det som gör projektet extra unikt är att all avlämning av 

bygghandlingar sker i form av 3D-modeller.   

Informationsinhämtningen för arbetet har skett via relevant litteratur och 

intervjuer, dessa var av kvalitativ karaktär och utfördes på fyra personer med 

varierande befattningar och erfarenhet från Celsiusprojektet. 

Resultatet visar att alla respondenter sköter egenkontroller på delarna de 

ansvarar för. De listor som existerar för egenkontroll är inte anpassade för 3D-

modeller. Vidare hävdar de att filtrering av objekt används för att lättare kunna 

sortera ut information och på så sätt underlätta granskningen. Alla respondenter 

anser sig kunna utföra sitt huvudsyfte. 

Denna rapport har tagit fram ett antal stödpunkter, dessa redovisar de steg som 

krävs för uppbyggnaden av rutinmässig granskningsmetod vid 3D-modellering.  

Slutligen återfinns rekommendationer för eventuella framtida verktyg som anses 

extra intressanta för vidare studier inom 3D-granskning. 



v 
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FÖRORD 

Denna rapport ingår i examensarbetet på högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik vid Uppsala universitet och ligger till grund för det slutgiltiga 

momentet av utbildningen. Arbetet uppgår till 15 högskolepoäng och pågått från 

mars till juni 2018. Tobias har fokuserat lite mer på kapitel 3 och avsnitt 2.1 

medans Oscar har fokuserat mer på avsnitt 2.2 och 2.3. Annars är rapporten inte 

uppdelade på något särskilt vis utan författarna har skrivit avsnitt omlott och 

redigerat varandras texter.  

Examensarbetet har utförts i samarbete med White arkitekter i Uppsala och vi 

vill passa på att tacka företaget för tillhandahållandet av kontorsplats samt att vi 

blivit inkluderade i organisationen under projektets gång. 

Vi är tacksamma för den vägledning som kommit från vår handledare John 

Nordmark på White i Uppsala samt ämnesgranskare Zeev Bohbot, arkitekt och 

universitetsadjunkt vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Vi vill även passa på att tacka språkverkstaden vid Uppsala universitet för hjälp 

med bearbetning av språket i denna rapport.  

Slutligen vill vi passa på att tacka respondenterna i rapporten, utan er hade 

genomförandet av detta arbete inte varit möjligt och vi är väldigt tacksamma för 

ert bidrag.  

 

Uppsala, maj 2018 

Tobias Enlund och Oscar Wikesjö 
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ORDLISTA OCH BEGREPPDEFINITIONER 

ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ett standardavtal i 

byggbranschen.  

All objects relinquish -  Äganderättigheten av objekt försvinner i 

programvaran Revit.  

BIM - Byggnadsinformationsmodell.  

BIMLink - Är ett tillägg till Revit som sköter exportering 

och importering av schedules till och från Excel med gjorda ändringar.  

BSAB - Är ett klassifikationssystem inom den svenska byggbranschen. 

BIP - Building Information Properties. 

Bygghandling - Handlingar som tillsammans utgör en fullständig redovisning 

för utförandet av ett projekt.  

Bygghandlingar 90 - Handböcker om hur bygghandlingar bör utföras.  

CAD - Computer Aided Design.  

Detach from central - skapar en fil som är frånkopplad från centralfilen i 

programvaran Revit.  

Design option - Olika designalternativ av ett eller flera objekt i programvaran 

Revit. 

DWG - Filformat för CAD-modeller.   

Hide in View - Verktyg för att dölja objekt i programvaran Revit.   

IFC - Industry Foundation Classes, öppet filformat 

som möjliggör informationsutbyte mellan olika program.  

NWC – Filformat till programvaran Naviswork.  

OPS - Offentlig-privat samverkan, form av offentlig upphandling.  
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Phases - Olika faser projektören kan dela in enskilda objekt i programvaran 

Revit. 

Purge unused - Rensar ut vyer, familjer och andra objekt som inte används i 

programvaran Revit.  

Relationshandlingar - Bygghandling med kompletterande information om alla 

ändringar som skett under utförandet.  

Schedule – Olika typer av tabeller i programvaran Revit. 

View template - Är en förinställd vy-mall i programvaran Revit. 

Workset – Olika arbetsplattformar skapas när worksharing är aktiverat i 

programvaran Revit. Där kan olika aktörer organisera sina projekterade objekt i 

tilldelat workset.   

Worksharing - Flera deltagare arbetar mot samma centralfil i programvaran 

Revit. 
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1. INLEDNING 

I dagens byggbransch projekteras stora delar av arbetet i så kallade 

byggnadsinformationsmodeller, BIM. Traditionen att inte lämna modeller som 

bygghandlingar begränsar programvarans potential, till exempel överföring av 

informationsmängder integrerade i byggdelar. Genom att digitalisera 

processerna för framtagning och överlämning av bygghandlingar kan 

information med fler parametrar förmedlas till byggherre/entreprenör.  

1.1 Bakgrund  

I dagens läge saknas en tydlig lagstiftning för 3D-modeller som bygghandlingar. 

Vilket i sin tur skapar osäkerhet kring hur granskning, spårbarhet och ändringar 

ska ske under projekteringen. Eftersom modeller klassificeras under ritningar i 

de standardavtal som finns att tillgå i byggbranschen. Detta skapar en 

motsträvighet i processen mot en helt digitaliserad byggbransch.  

Det finns behov av tydliga riktlinjer och strukturer för hur granskning av 

modellbaserade bygghandlingar ska utföras. Detsamma gäller spårbarhet och 

status för de modellbaserade bygghandlingarna. 

1.2 Syfte  

Studien undersöker hur en ny arbetsmetod som ligger i framkant för projektering 

fungerar i verkligheten. I denna nya metod arbetar olika aktörer med 

molnbaserad och samordnad 3D-modellering för att sedan lämna 

bygghandlingar i form av 3D-modeller. Då tillvägagångssätt ligger i tiden för 

digitalisering och molnorienterad projektstyrning finns stora möjligheter 

samtidigt som nya oklarheter dyker upp. På grund av detta behöver 

arbetsmetoden undersökas så att stödpunkter inför upprättning av strukturer och 

rutiner för att optimera arbetsgången av 3D-granskning.  

1.3 Mål  

Målet med examensarbetet är att identifiera stödpunkter till en rutinmässig 

granskningsmetod av bygghandlingar i form av 3D-modeller. 
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1.4 Frågeställning 

Vi har valt att arbeta med följande frågeställningar: 

 Hur ska granskning av bygghandlingar ske i 3D-modell? 

 Hur ska spårbarhet och status på handlingar hanteras?  

 Hur upplever de olika projektörerna tillgänglighet till aktuell information 

om modellen?  

 Uppfyller modellerna sitt syfte? 

 Hämmas projektörer från att utföra sitt huvudsyfte? 

1.5 Avgränsningar  

Studien avgränsas till White Arkitekters arbete med projektet Celsius där 

aktörerna är tvungna att arbeta med BIM-programmet Revit. På grund av 

begränsad tid har även andra avgränsningar varit nödvändiga. De juridiska 

aspekterna behandlas översiktligt då examensarbetet fokuserar på 

granskningsprocessen av 3D-modeller. 

Programvaror, klassificeringssystem samt projekt med liknande arbetsmetod 

behandlas även översiktligt då syftet är att ge läsaren grundläggande information 

inom granskning och avlämnade av bygghandlingar.   

1.6 Företaget  

White Arkitekter, som grundades 1951 i Göteborg av arkitekten Sidney White. 

Företaget har expanderat kraftigt och är i dagsläget Europas tredje största 

arkitektkontor med drygt 900 medarbetare. Omsättning uppgick till 824 MSEK 

2015. Medarbetarna är fördelade på 14 kontor i Sverige, Norge, Danmark och 

England.  

Medarbetarna har möjlighet att köpa aktier i företaget och i dagsläget ägs 

företaget av 616 medarbetare varav 122 står för majoritetsägandet.  Företaget 

bedriver verksamhet inom bland annat arkitektur, inredningsdesign, 

landskapsarkitektur, projektledning, miljö och stadsplanering.    
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING OCH 

LITTERATURSTUDIE 

Syftet med kapitelet är att ge läsaren en tillräcklig kunskap om de nuvarande 

arbetssätten, riktlinjer från bygghandlingar 90, krav från beställaren samt 

presentera de programvaror, filformat och kodsystem som anses vara relevanta.  

2.1 Projektörens riktlinjer 

Avsnittet baseras på dokument, mallar samt guider hämtats från Whites intranät.  

2.1.1 Nuvarande arbetsmetod  

I dagens läge finns endast en mycket grundläggande mall för egenkontroll av 

3D-modeller på Whites intranät. Denna mall är Excel-baserad och har som syfte 

att kontrollera de mest basala delarna i modellen samt leveranskrav. Internt finns 

även en leveransguide för Revit-modeller. Leveransguiden används för att 

säkerställa att enbart relevant information levereras. 

Kortfattat beskriver leveransguiden hur en modellfil i Revit bör levereras 

externt. Syftet med leveransguiden är att ge en överblick av vad som bör ingå 

vid utförandet egenkontroll då all information som är irrelevant rensas ut innan 

leveransen.  

Därutöver existerar även en guide för samordning av projekt där flera använder 

sig av Revit. Krav på filstruktur och hur aktörer förmedlar ändringar i tidigt 

skede genom 3D-moln återfinns där. 3D-molnet används för att förenkla 

redovisningen av ändringar i modellen. Redovisningen kan antingen ske genom 

att projektören visar övriga discipliner var en ändring är gjord eller kommer att 

göras. 

2.1.2 Personalens arbetsuppgifter  

White har internt tagit fram sex olika rollbeskrivningar för de som deltar i deras 

projekt. Syftet med dessa beskrivningar är att kunna stötta chefer och 

medarbetare, exempelvis i samband med befordran och lönerevidering.  

Dessa olika rollbeskrivningar kommer beskrivas kortfattat i en lista nedan: 
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 Medverkande/biträdande:  Denna person utför granskning av det egna 

arbetet och medverkar även i externa möten. 

 Modellansvarig: Delegerar ut ansvar, har kunskap i BIM-manual och 

ABK 09, samt innehar mycket bra kunskap av programvarorna.  

 Handläggare: Samordna granskning av funktioner, dokument samt med 

konsultgrupp. Inneha god kunskap gällande rutiner och de digitala 

verktyg som används. 

 Uppdragsledare (UL), ansvarig arkitekt (AA) eller ansvarig specialist 

(AS): Grundläggande kunskap i datorprogram och dess metodik, mycket 

god kunskap av arbetsrutiner och processer vid projektgenomförande 

och ansvarig för att sälja in projekt.  

2.2 Rekommendationer från Bygghandlingar 90 

Grunden för avsnittet baseras på bygghandlingar 90 del 11 och 82.Vilket rör 

digitala leveranser för bygg och förvaltning samt muntlig information som 

tillhandahållits från White arkitekter 

2.2.1 Byggmodell som bygghandling  

Avlämning av bygghandling i form av byggmodell innebär att en 3D-modell av 

byggnaden innehållande stora mängder information om byggdelar och objekt 

levereras digitalt och inte som fysiska ritningar.  

2.2.2 Detta ingår i en bygghandling  

Bygghandlingar består av en mängd handlingar som kompletterar varandra och 

skapar en fullständig bild av hur ett projekt ska genomföras. 

  

                                                 
1 Christer Bergenudd och SIS - Swedish Standards Institute, Bygghandlingar 90: byggsektorns 
rekommendationer för redovisning av byggprojekt. D.1, D.1, (Stockholm: SIS förl., 2003). 
2 SIS - Swedish Standards Institute, Bygghandlingar 90: byggsektorns rekommendationer för 
redovisning av byggprojekt. D. 8, D. 8, (Stockholm: SIS förlag, 2008). 
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Bygghandlingar 90 del 1 definierar typer av bygghandlingar som:3 

 Ritningar 

o Byggritningar 

o Sammanställningsritningar 

o Uppställningsritningar 

o Förteckningsritningar 

o Detaljritningar 

o Samordningsritningar 

o Scheman 

 Texthandlingar 

o Beskrivningar 

o Förteckningar 

2.2.3 Organisation och struktur  

Informationssamordning är en viktig del för en väl fungerande datorstödd 

projektering. Enligt bygghandlingar 90 del 8 finns stor vinning i att på förväg 

bestämma vilka regler kring strukturering, kommunikation och lagring av 

information som ska hanteras. Vidare hävdas att informationssamordning bidrar 

till effektivitetsvinster för både producenter och användare. Bygghandlingar 90 

nämner att den expanderade informationshanteringen som dagens datorstöd 

erbjuder gör att arbetsfördelningen för inblandade aktörer bör ses över. Exempel 

på detta är de som framställer basfiler. Basfilerna som framställs kan användas 

av andra aktörer och på så sätt vara tidsbesparande. Därför bör personerna som 

upprättar basfiler få mer resurser. De nämner även att med mer information som 

är strukturerad om objektet. Då ges möjlighet att hålla objektet levande under en 

längre period. Det leder till förenklingar vid förändringar och uppdateringar i 

modell och dokument.4 

                                                 
3Bergenudd och SIS - Swedish Standards Institute, Bygghandlingar 90, 17. 
4SIS - Swedish Standards Institute, Bygghandlingar 90, 35–36. 
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Organisationen är viktig att strukturera tidigt i ett projekt. Det som bör ingå i 

samordningen är: 

 Beskrivning av ansvarig personal och beslutsbefattningar. 

 De rutiner som behöver upprättas. 

 Hur data lagras och hanteras i projektet. 

 Vem som ansvarar för gemensamt projektnätverk om sådant används.  

I organisationen är det viktigt att peka ut personer som är ansvariga för 

projektledning och informationssamordning, de behöver inte nödvändigtvis vara 

samma person. Självklart är det viktig att dessa personer har den kompetens som 

behövs. Det ska även finnas en kontaktperson utsedd för organisationen.  

Beroende på projektets omfattning kan dessa rutiner behövas:5 

 Rutiner för konverteringar mellan olika dataprogram om flera system 

används. 

 Rutiner för hantering av tillämpningar i CAD-system ska samverka med 

ett annat program. Till exempel när mängdförteckningar ska lämnas till 

ett kalkylprogram, då måste bearbetning av informationen ske för att 

anpassas till kalkylprogrammet. 

 Rutiner för metod vid utbyte av information på projektnätverket. 

 Rutiner kring uppföljning och utbyte av relevant information. 

 Rutin angående hur kunniga aktörerna är i projektet. De kan behöva 

utbildning eller utökat samordningsarbete. 

 Rutiner angående sekretess, åtkomst och behörighet till filer, dokument 

och modeller. 

 Rutiner för upprätthållning och uppdatering av aktuella dokument och 

modeller finns tillgängliga. 

                                                 
5 SIS - Swedish Standards Institute, 36–37. 
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Bygghandlingar 90 del 8 definierar fyra nivåer av samordning och integration 

för kommunikation mellan aktörer. 6 

1. Punkt till punkt, utan styrning av filformat. 

2. Punkt till punkt, men överenskomna, helst neutrala och standardiserade 

format och överföringar. 

3. Gemensam lagring av filer med överenskomna format och 

överenskommen struktur på lagringsplatsen. 

4. Kommunikation med neutrala och standardiserade format via gemensam 

modellserver, där information sammanställs och hanteras som en 

gemensam samlad modell. För att möjliggöra detta krävs att 

informationen är objektorienterad eller strukturerad så att den kan 

relateras till lika discipliner och aktörer.  

Nivå 1–2 kan likställas med den vänstra illustrationen och 3–4 med den högra 

illustrationen i Figur 2.1. 

Gällande lagringstrukturer regleras det via överenskommelser om: 

 Hur och var lagring av all projektdata sker hos varje aktör och/eller på 

en gemensam plats. 

 Hantering av versioner av filer. 

 Hur modellfiler hanteras vid lagring efter leverans vid objektorienterad 

projektering, separata filer eller sammansatta i sin helhet i en 

modellserver. 

 Hur modeller och ritningsdefinitioner hålls isär eller integreras.  

 Hur handlingar säkras mot oavsiktliga ändringar.  

 Behörighet till de olika aktörers filer och gemensamma filer. 

 Vad som ska lämnas som modell, ritning respektive andra dokument. 

 

                                                 
6 SIS - Swedish Standards Institute, 38. 
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Två vanliga lagringsstrukturer illustreras i Figur 2.1.  

          

Figur 2.1 Olika strukturer för lagring och leveranser. Fri omtolkning efter 

bygghandlingar 90. 

2.2.4 Grundläggande information om modellorienterad 

projekteringsprocess 

Byggnadsinformationsmodell (BIM) är en modell som bildas av flera objekt 

med samband tillvarandra. Dessa objekt innehåller mängder med information 

där vissa egenskaper är grundläggande och andra kan vara projektspecifika. 

Varje objekt har en fast identitet och klassifikation så att modellen kan 

sammanställas och hanteras som en helhet. Krav gällande koordinater existerar 

för placering av objekt i projektet. Koordinaterna anges i ett lokalt 

koordinatsystem för arbetsplatsen eller rikets koordinatsystem. Val av system 

skiljer sig något mellan olika projekt.  

För att göra de existerande datafilerna mindre krävande finns en möjlighet att 

dela upp modellen i olika disciplinområden. Det är även möjligt att dela upp 

projekteringen till olika discipliner med rätt expertis. Datafilerna kan sedan 

refereras in till varje enskild projektör.  

Enskild lagring. 

Leveranser mellan 

varje aktör. 

Standardiserade 

format. 

Gemensam lagring. 

Leveranser till 

gemensam plattform. 
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För att kunna uppnå detta krävs en gemensam plattform för informationsutbyte 

alternativt molnbaserad projektering till exempel BIM360 där synkroniseringar 

sker per automatik. 

I bygghandlingar 90 del 8 beskrivs projekteringsprocessen som en aktivitet där 

resurser bearbetas med en insats. Parallellt sker kontroller och de ingående 

delarna ska utmynna i ett utfall som syns i Figur 2.2. En så kallad 

informationsleverans betyder att angivna handlingar överlämnas till angiven 

motpart. De handlingar som är föreskrivna vid specifikt överlämnade anges i en 

leveransspecifikation och den genomförda leveransen dokumenteras i ett 

leveransmeddelande. 

 

Figur 2.2 Principbild av granskningsprocess. Fri tolkning av Bygghandlingar 

90 

Det finns en viss struktur att förhållas sig till gällande modeller och dokument, 

oavsett byggprocessens skede. Aktörer ska kunna ändra, sortera och välja ut viss 

information i varje fas. Bygghandling 90 del 8 nämner fyra olika 

indelningsgrunder.7 

 Identifiering kan likställas med en standardiserad beteckning på till 

exempel ritningsnummer eller objekt-id. 

                                                 
7 SIS - Swedish Standards Institute, 29. 
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 Klassificering är liknande element indelade i grupper. Dessa grupper 

följer oftast en pyramidregel exempel på en sådan klassificering kan vara 

BSAB-systemet eller BIP-koder.  

 Andra objektegenskaper är sådana egenskaper som inte kan hänföras till 

de två ovanstående indelningsgrunderna utan behöver en egen indelning. 

Exempel kan vara vikt, volym eller U-värden. 

 Informationsegenskaper innehåller fakta om version, skapare, sekretess 

eller referenser till andra informationsmängder. 

2.2.5 Information om modeller och dokument  

Metadata beskrivs som information om modeller och dokument. Metadatan är 

viktig att ha för arbetsflöden, spårbarhet, sökning och åtkomst. Beträffande 

åtkomst till informationsmängderna, kan det vara fördelaktigt att styra vilka som 

ska ha tillgång till dem. Sökning är ett strukturerat sätt att kunna filtrera bland 

all metadata. De uppgifter som infaller under arbetsflöden är vilken granskning, 

godkännande och åtgärd som utförts av vem samt dess resultat. Dessutom finns 

fakta om version och status under arbetsflöden. Spårbarhet är ett sätt att 

kontrollera händelser relaterat till informationsmängd samt dess relation till 

annan data. Branschrekommendationer hur det ska hanteras återfinns på 

www.metadata.se.8 

2.2.6 Definitioner av olika filtyper  

En fil som tilldelats statusen original är juridiskt giltigt. Originalet kan bestå av 

en utskriven handling eller en eller flera datafiler. Om original ska lämnas 

genom datafiler ska det vara överenskommet i ett avtal. Originalet måste vara 

entydigt gällande presentation och innehåll. De filer som kallas underlag för 

original är de filer som ska användas för att framställa originalet. Dessa filer har 

oftast en basuppsättning gällande ritningsdefinitionsfiler och modell. Utöver 

detta existerar gemensamma filer som parter sinsemellan delar till varandra. 

Skulle en gemensam fil vara underlag till en annan part kallas denna basfil.  

                                                 
8 SIS - Swedish Standards Institute, 29. 
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Det existerar fyra stycken nivåer som används för framställning av original och 

de data som följer med är indelade i enligt bygghandlingar 90 del 8: 

 Nivå 1 är de fysiskt utskrivna och juridiskt giltiga originalen. 

 Nivå 2 är en publiceringsfil som är en digital kopia av originalet. 

 Nivå 3 är en fil där alla referenser har bundits samman och länkarna till 

andra filer har upphört. 

 Nivå 4 är samtliga filer som använts för att framställa originalet med, där 

filerna är i den version som användes vid publiceringstillfället. 

Vid framställning med nivå 1 och 2 är redigering med den ursprungliga 

programvaran inte möjlig, då den ursprungliga data som använts är borttagen. I 

nivå 3 har all information och data bakats ihop till en stor fil, tidigare var dessa 

uppdelade med olika referenser. Nivå 3 kan enligt bygghandlingar 90 del 8 

användas i förvaltningsfasen samt för vidare projektering. Bygghandlingar 90 

nämner även att det oftast går att återskapa strukturen med referenser för berörd 

fil. Den sista nivån, nummer 4 inkluderar alla datafiler och kan direkt om så 

önskas användas för fortsatt arbete. Nivåerna är till för att specificera 

ambitionsnivån mellan olika parter i kontrakt och avtal.9 

2.2.7 Kravnivåer för modell  

Då informationsmängden i byggmodeller är mer detaljerad jämfört med 

dokument såsom ritningar krävs en hårdare struktur vid modellbaserat arbete. 

Kraven som ställs på modellen är strukturella, informationsmässiga och 

tekniska. Det bör även fastslås hur modellen förhåller sig till annan information 

samt mellan dess olika modelldelar. 

Enligt bygghandlingar 90 del 8 kapitel 6.3 definieras 5 typiska kravnivåer: 

 Modell utan inbördes relationer, där fristående objekt endast hålls 

samman av att de ingår i en och samma fil och databas.  

                                                 
9 SIS - Swedish Standards Institute, 32–33. 
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 Strukturerad grafik, där de olika grafiska elementen kan sorteras och 

grupperas genom uppmärkning till exempel med lagerteknik. 

 Klassificerade och grupperade objekt, då kan information sammanställas 

på valfri nivå, till exempel alla el- och teleinstallationer samt de objekt 

som tillhör ett specifikt inpasseringssystem. 

 Individuellt kopplade objekt, då kan till exempel sammanhängande 

system av utrymmen, bärande element eller installationer analyseras.  

 Relationer mellan objekt och till extern information, till exempel mellan 

objekt och dokument såsom produktinformation, underhållssituationer 

eller fotografier.  

Utöver dessa kravnivåer bör även de tekniska krav som ställs beaktas då dessa 

påverkar åtkomsten och hantering av information10.  

2.2.8 Egenkontroll  

Egenkontroll är något som ska utföras innan varje enskild leverans. Själva 

begreppet egenkontroll innefattar att ansvarig individ kontrollerar så 

informationen uppfyller de formkrav och krav på sakinnehåll som ställs. 

Bygghandlingar 90 del 8 definierar fem olika statusmarkeringar från 

egenkontroll till godkännande. 

Dessa är: 

 Under arbete: 

Innebär att materialet bearbetas internt och ej har genomgått 

kvalitetsgranskning. Materialet förses med denna status vid leverans 

från författaren.  

 Preliminär: 

Materialet är underlag för fortsatt bearbetning, och kvalitetssäkring har 

enbart skett internt. Detaljeringsnivån på informationen behöver endast 

vara i nivå för att agera underlag för andra inblandade i projektet. 

 

                                                 
10 SIS - Swedish Standards Institute, 99–100. 
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 För granskning: 

Materialet som levererats anses vara bearbetat i den utsträckning att 

detaljeringsgraden är tillräcklig och därmed redo att granskas både 

internt och externt enligt ett förutbestämt tillvägagångssätt.  

 För godkännande: 

Här är informationen korrekt granskad och skickas vidare för 

godkännande enligt förutbestämt tillvägagångssätt. 

 Godkänd: 

I detta skede har materialet blivit godkänd och märks upp utifrån dess 

syfte. För att kunna godkänna och granska informationsmängder på ett 

korrekt sätt ska det ske utifrån överenskommelser mellan beställare och 

den som tillhandahållit informationen. Det material som stämplats som 

godkänd handling ska innan detta vara granskad och godkänd för sitt 

syfte. 

Tilläggsvis nämner bygghandlingar 90 del 8 att det inte existerar några hinder 

med att granska och godkänna modeller gentemot traditionella metoder såsom 

ritningar. Det är även möjligt att ange giltighetstid för godkännandet, vilket 

innebär att första och sista dag för giltighet anges. 11 

2.2.9 Ändringshantering  

Bygghandlingar 90 del 8 beskriver att det finns två olika nivåer som 

versionshantering kan ske på:12 

 För hela informationsmängden, det vill säga ett dokument eller en 

modell.  

 För enskilda delar, det vill säga en specifik egenskap i en modell, en del 

ur ett dokument eller objekt. 

                                                 
11 SIS - Swedish Standards Institute, 73. 
12 SIS - Swedish Standards Institute, 97. 
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Vid digital versionshantering är minimikravet att följa de legala och kvalitativa 

krav som finns. Ändringar som sker av modeller ska kunna spåras och följas 

upp. Vidare bestämmelser om ändringar av modell sker via överenskommelser 

mellan parter. Gällande dokument finns det en svensk standard SS 32 206 och 

branschpraxis om hur ändringar ska ske och aviseras. Några andra rutiner parter 

kommer överens om är initiering av ändringar, granskning, godkännande och 

distribution av ändrings-PM. Ändringar som sker i modeller rekommenderas att 

skötas via ett dokumenthanteringssystem men ska i huvudsak finnas kvar och 

vara synligt efter modellen lämnats. Spårbarhet varierar beroende på 

informationens art och syfte. Nedan följer några vanliga behov av spårbarhet:13 

 Ersätter version. 

 Ersätter dokument. 

 Baserad på dokument (till exempel AMA). 

 Baserad på funktionskrav. 

 Extern referens. 

 Hänvisning. 

2.2.10 Juridik  

Framställning av byggnadskonst är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729) 

om det har uppnått individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens 

skapande eller kunna visa upp originalet. Med upphovsrätten är 

upphovsmannens verk skyddat i två aspekter. Det ena är namngivningsrätten 

som innebär om verket används på något sätt har upphovsmannen rätt att bli 

namngiven. Dessutom måste verket respekteras och får inte ändras eller 

framställas på något vis som kränker upphovsmannen. Den andra aspekten är att 

upphovsmannen har den exklusiva rätten att framställa nya exemplar av verket. 

Nyttjanderätten berättar i vilken omfattning den nyttjande parten får använda sig 

av verket. Det uppstår genom ett avtal mellan upphovsmannen och motpart. 

Nyttjanderätten behandlar oftast modeller och ritningar. Branschen har en 

                                                 
13 SIS ‐ Swedish Standards Institute, 74–75. 
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avtalsmall, ABK 09 som brukar användas för att avtala om nyttjanderätten. Om 

digital information ska levereras bör det enligt bygghandling 90 del 8 anges i 

leveransspecifikationen. Bygghandlingar 90 del 8 nämner även att ange tydligt 

vad ändamålet med leveransen avser för att undvika missförstånd.14 

2.2.11 Påverkan på affär och avtal gällande 3D-modeller  

I dagsläget finns det inget standardavtal som tillämpas för att överlämna 3D-

modeller som faktisk handling i byggbranschen. Utan detta måste särregleras i 

administrativa föreskrifter i avtalet. Det finns en villkorsbilaga som BIM 

Alliance tagit fram för projekteringsuppdrag. Villkorsbilagan är till för att 

underlätta kontraktsavtal mellan parter med innehåll av digitala leveranser. BIM 

Alliance nämner i sin förstudie att det finns behov av revidering i 

standardavtalen gällande ”begreppsbestämningar med anmärkningar” eftersom 

ord som till exempel digitala informationsmodeller ej är definierade. Med BIM-

modellerings nya arbetssätt finns det en mängd ord som bör definieras så en viss 

struktur och standard kan upprättas. Standardavtalen bör även revideras gällande 

rangordningsreglerna för att inkludera BIM-modell i den hierarkin enligt BIM 

Alliance förstudie. De nämner även att de paragrafer som gäller nyttjanderätt 

och äganderätt till BIM-modeller måste regleras.15 

2.3 Krav från Beställare (Vasakronan) 

2.3.1 Struktur och organisation  

De flesta av kraven från beställaren grundar sig på bygghandlingar 90 men 

kompletteras med projektspecifika krav. För att kunna göra avsteg från något av 

kraven som beställaren ställer krävs ett godkännande från projektledaren. 

En BIM-samordnare/strateg ska utses i projektet och har som uppgift att ta fram 

BIM-strategier samt leder en s.k. BIM-styrgrupp. Alla anlitade konsultföretag 

har krav på sig att utse en egen BIM-ansvarig. Arbetsuppgifter för denna person 

är att vara ett stöd inom sin egna organisation, ansvara att krav och rutiner 

                                                 
14 SIS - Swedish Standards Institute, 33. 
15 BIM Alliance, ”BIM – påverkan på affär och avtal” 2016–03–15 (u.å.): 17; Anders Ekholm 
m.fl., ”BIM – Standardiseringsbehov” 2013–06–20 (u.å.): 67. 
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efterföljs, ingå i en s.k. BIM-styrgrupp och att företräda handläggare i strategi 

och genomförande. Vid samgranskningsmöten där BIM-ansvarig förväntas delta 

ska avvikelser och kommentarer sparas med en vy och en rapport skapas. 

Det finns krav på hur hantering av e-post ska sköttas. Beställaren har även krav 

på en viss mappstruktur i deras projekt.16 

2.3.2 Projekteringskrav  

Projekteringen av projektet Celsius är molnbaserad. Varje huvuddisciplin har en 

modellfil som länkas ihop med de andra disciplinerna. I projektet Celsius ska 

projekteringsprogrammet Revit användas. 

Det existerar programspecifika krav gällande hur projektörer ska arbeta i Revit. 

Kraven gällande hur projektörerna ansluter till projektet samt namngivning av 

modeller vilket sker enligt ett dokument som heter projekteringsanvisningar.  

Ett lokalt koordinatsystem finns upprättat och ska användas i projektet. Det finns 

riktlinjer för hur varje enskild projektör ska länka in olika Revit-modeller och 

projektmallar. Riktlinjer om hantering av worksets där de minst ska innehålla 

”shared level grids”, ”skiss” och ”länkar”. I ”shared level grids” ska det finnas 

stomlinjer, referensplan och inzoomningsboxar. I ”Skiss” hanteras objekt som 

är i skisskedet. De föreslår även att varje länk ska ha en egen workset. Allt som 

modelleras ska göras i en fas som kallas ”nytt”. Design options och grupper i 

Revit ska hanteras lokalt hos de olika konsulterna och egna inzoomningsboxar 

kan skapas lokalt.  Det ska finnas vyer innehållande exportvyer och 

inlänkningsvyer där en 3D-modell för hela huset samt en 3D-modell för varje 

enskiltplan ska finnas.  

Gällande exportinställningar finns det krav och anvisningar hur dessa ska göras 

för olika filtyper som är IFC-, NWC- och DWG-export. Det ska även gå att spåra 

vilken status modellen har samt vilket datum modellen gjordes. Det finns 

publiceringskrav och dessa är att Revit-modellen ska publiceras varje fredag på 

                                                 
16 Nicklas Walldan, ”Projekteringsanvisningar CAD.pdf” (Vasakronan, 20 juni 2016). 
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BIM360-webbplats. När projektörerna synkroniserar modellen sparas en ny 

version av modellen. För att göra modellen tillgänglig för den 

webbaseradeversionen krävs det att projektörerna gör en publicering och att det 

är beskrivet i dokumentet. 

En samordningsmodell ska finnas tillgänglig och uppdaterad minst en gång i 

veckan och den ska nås ifrån BIM360. Utöver detta ska det även existera 

samordningsmodell i Naviswork och Solibri. 

Beställaren (Vasakronan) har minimikrav på vad 3D-objekten ska innehålla 

inom olika discipliner. Modelleringskrav finns också angivna i styrdokumentet 

för projektet. Allt som vanligtvis redovisas på en ritning i skala 1:50 ska 

modelleras samt att detaljnivå ska vara behovsstyrd. 3D-objektet ska kunna 

identifieras med våningstillhörighet eller om objektet sträcker sig över flera 

våningar ska det identifieras var den har sin huvudsakliga plats eller lägsta Z-

nivå beroende på sin utsträckning. Information om objekt ska kodas med hjälp 

av BIP-koder. Beställaren har även lagt till egna parametrar som följer med 

objekten. Hur beställarens egna parametrar hanteras beskrivs i en värdelista som 

återfinns i ett styrdokument.  

Hur handlingar ska namngivas vid leverans finns beskrivet i en så kallad 

informationsbärare. I dokumentet finns det bland annat beskrivet vad olika 

modeller, beskrivningar, rapporter och förteckningar ska ha för olika 

beteckningar, filformat och deras syfte. Innan leveranser av handlingar skall 

dessa vara städade från andra discipliners objekt om det inte är relevanta till det 

som ska redovisas. De ska även vara kontrollerade och rättade från varningar 

samt ska handlingen genomgått egenkontroller och inneha korrekt littera. Inga 

länkar ska vara laddade och filen ska vara ”purge unused”, ”detach from central” 

och ”all objects relinquish”. Ett verktyg som heter ”hide in view” får ej 

förekomma, det som ska användas är en view template som passar ändamålet 

för handlingen.  
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Vid projektavslut ska projektörerna ta fram aktuella relationshandlingar, 

förvaltningsritningar och förvaltningsdokument. Det ska inte finnas några 

”design option”, ”worksharing” ska vara avstängt, alla ”phases” ska sättas till 

befintligt, det ska inte finnas några krockar i modellen, det ska vara kopplade 

geometrier, alla ytor ska innehålla ett rumsobjekt och modellen ska vara rensad 

från arbetsvyer.17 

2.3.3 RITA  

Den primära samarbetsplattformen är beställarens egna webbportal som heter 

RITA. Där ska modellfiler laddas upp på anvisad plats, det finns beskrivet i ett 

separat styrdokument som är tillhandahållet. Publicering av modellerna ska ske 

minst en gång i veckan. På RITA listas även de aktuella modellfilerna.18 

2.3.4 Beställarens ändring av juridiskt avtal  

Beställaren ändrar i ABK09, kap 7 § 8, att de har ”fullständig äganderätt till 

samtliga handlingar och demonstrationsmaterial samt rättighet att använda de 

filer som har tagits fram i uppdraget”. Detta gäller alla filer och utskrivna kopior 

samt att beställaren inte har en skyldighet skyldighet att anlita de konsulterna i 

kommande projekt. Vid förändring av handlingar ska den ursprungliga 

konsulten namnges. 19 

2.4 REVIT  

Revit är ett BIM-program framtaget av Autodesk. Programmets syfte är att agera 

som en helhetslösning för alla inblandade discipliner i projekteringsskedet.  Med 

hjälp av Collaboration för Revit blir de olika processerna integrerade med 

                                                 
17 Johannes Ris, ”Informationsbärare Projekt Celsius”, 15 november 2017; Vasakronan, ”RITA 
- Manual för projektörer.pdf” (Vasakronan, 08 juni 2015); Nicklas Walldan, 
”Projekteringsanvisningar CAD.pdf”. 
18 ”Olika stödsystem”, Vasakronan, åtkomstdatum 28 mars 2018, https://vasakronan.se/om‐
vasakronan/for‐dig‐som‐ar‐leverantor/arbetssatt‐och‐stodsystem/rita‐for‐ritningar‐och‐
forvaltningsdokument. 
19 Nicklas Walldan, ”Projekteringsanvisningar CAD.pdf”. 
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varandra. Collaboration for Revit som arbetssätt bidrar till det globaliserade 

arbetssättet och skapar en möjlighet att arbeta gemensamt från olika platser. 20 

2.5 BIM360 Team  

Med hjälp av BIM 360 Team kan personer involverade i projektet få tillgång till 

modellen genom webbläsaren. Verktyget bidrar till att inblandade parter kan 

granska, markera och kommentera till exempel placering av byggdelar utan 

behov av programvaran Revit. BIM 360 Team erbjuder även en möjlighet att 

granska och jämföra olika versioner av en modell eller ritning med hjälp av 

färgkodning, där tillägg, ändringar och borttagna byggdelar redovisas. 

Det finns även en möjlighet att granska modellen gemensamt i realtid, parallellt 

med granskningen finns även möjlighet att chatta i programmet.21  

Arbetet i BIM360 sker på ett sådant sätt att varje disciplin projekterar i separata 

modeller, dessa synkroniseras sedan till det gemensamma molnet på BIM360. 

När modellen är uppladdad kan de övriga inblandade i projektet nå modellen via 

internet.22 

2.6 IFC  

IFC står för Industry Foundation Classes och är en digital modell med objekt 

med ett neutralt filformat. Det används för utväxling av sammansatta eller 

enskilda byggnadsobjekt mellan aktörer i byggbranschen och 

förvaltningsbranschen.23 

2.7 Celsius  

Celsiusprojektet innefattar en ny byggnad på området Science park i Uppsala 

där Vasakronan är beställare. Entreprenadformen som används är delad 

entreprenad där varje delentreprenör upphandlas separat. 

                                                 
20 ”Revit Family | BIM‐programvara | Autodesk”, åtkomstdatum 03 april 2018, 
https://www.autodesk.se/products/revit‐family/overview. 
21 Autodesk Building Solutions, Using BIM 360 Team, åtkomstdatum 03 april 2018, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=295&v=F2upxfJFzok. 
22 Autodesk Building Solutions. 
23 SIS - Swedish Standards Institute, Bygghandlingar 90, 13. 
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Byggnaden som visas i Figur 2.3 kommer inrymma kontor samt laboratorium, 

lokalarean uppgår till 10 010 m2. Det arkitektoniska målet för projektet är att 

lyckas binda ihop Celsius med dess föregångare Hubben som är placerat på 

samma område. För att uppfylla de krav som ställs på tillgänglighet uppfylls 

lagkrav samt Riv hindren vilket är riktlinjer för tillgänglighet.

 

Figur 2.3 Ett perspektiv av Celsius projektet. Gjord av White Uppsala AB. 

Det ställs stora miljökrav på Celsius och målet är att klassificera byggnaden med 

LEED platinum vilket innebär hårda krav på energisystem och lokalproducerad 

el med hjälp av solceller. Husets skalkropp är anpassad för framtida 

förändringar, något som medför stora krav på den invändiga utformningen av 

byggnaden.  

Arbetet med projektet är modellbaserat där alla aktörer använder sig av 

Autodesks programvara Revit. Informationskedjan ska vara obruten från 

projektering till förvaltning.24 

                                                 
24 White Arkitekter AB, ”Celsius systemhandling Arkitektonisk beskrivning” (White 
Arkitekter AB och Vasakronan AB, 22 december 2017). 
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2.8 Projekt med samma arbetsmetod  

Två omfattande projekt där krav på 3D-modeller existerar är Nya Karolinska 

Solna och Nya Slussen. White har varit inblandade i bägge projekten.  

Nya Karolinska Solna skiljer sig från Celsius genom deras krav på 

programvaror. Projektet ställer enbart krav på leveransformat vilket medför att 

projektörer inte är låsta till en programvara. Därutöver har en märkningsstandard 

tagits fram för projektet.25 

Nya Slussen levererar likt Celsius 3D-modeller som bygghandlingar. En av 

motiveringarna för 3D-modellering är de besparingar som sker genom 

möjligheten att exempelvis utföra kollisionskontroller och upptäcka fel redan 

under projekteringsskedet.26 

2.9 Building information properties  

Building information properties (BIP) tillämpas vid exportering till IFC och 

beskriver hur benämning av 3D-objekts egenskaper ska hanteras.27 Genom att 

skapa ett enhetligt sätt för att beskriva objekt minskar informationsbortfall vid 

projekt där olika programvaror används parallellt. BIP-koder bidrar till en 

effektivare process då alla inblandade aktörer använder en gemensam standard 

för beteckningar.28 

                                                 
25 Göran Nilsson, ”BIM säkrar kvalitet och tid i Nya Karolinska‐projektet” (OPENBIM, 
september 2011), 
http://www.bimalliance.se/library/2589/bim_sakrar_kvalitet_och_tid_i_nya_karolinska‐
projektet.pdf. 
26 Göran Nilsson, ”Virtuellt byggande ledstjärna när nya Slussen växer fram” (OPENBIM, 
oktober 2012), 
http://www.bimalliance.se/library/2640/virtuellt_byggande_ledstjarna_nar_nya_slussen_vax
er_fram.pdf. 
27 ”BIP ‐ Building Information Properties ‐ Ett system för egenskaper och beteckningar på 
objekt i fastigheter”, åtkomstdatum 03 april 2018, http://www.bipkoder.se/#/. 
28 Göran Nilsson, ”Gemensam databas med BIPkoder för installation och bygg” (OPENBIM, 
oktober 2015), 
http://www.bimalliance.se/library/2421/gemensam_databas_med_bipkoder_for_installation
_och_bygg.pdf. 
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2.10 CoClass  

CoClass är ett klassificeringssystem för all byggd miljö i Sverige. Syftet är att 

CoClass ska ersätta det tidigare klassificeringssystemet BSAB 96.  Till skillnad 

från föregående system är CoClass anpassat för digitala modeller.29 

Klassificeringssystemet bygger på att ett visst antal objekt adderas till ett 

byggnadsverk. I CoClass fungerar alla objekt som en informationsbärare. 

Genom att använda ett gemensamt system för hela byggbranschen ges alla 

inblandade en möjlighet att ta del av information oberoende av till exempel 

programvara.30 

2.11 Solibri  

Solibri är ett mjukvaruprogram för BIM-modeller där kollisionskontroller, 

egenkontroller och allmän projektgranskning sker. Utvecklare av programvaran 

är Nemetschek.31 

2.12 Naviswork 

Naviswork är ett mjukvaruprogram för projektgranskning. Olika aktörer i 

byggbranschen kan med hjälp av programmet granska sitt projekt, upptäcka 

kollisioner och utföra egenkontroller med mera. Det finns även en funktion som 

tillåter användaren att tillgå modellen från en molnanslutning kallad BIM360 

som finns beskrivet under 2.5. Utvecklare av programvara är Autodesk.32 

                                                 
29 
 Svensk Byggtjänst, ”CoClass – Nya generationen BSAB Klassifikation och tillämpning” 
(Stockholm, 13 januari 2017), 4, 
http://www.smartbuilt.se/library/2251/slutrapport_bsab20.pdf. 
30 Svensk Byggtjänst, ”CoClass klassificerar den byggda miljön | byggtjanst.se”, åtkomstdatum 
04 april 2018, https://byggtjanst.se/tjanster/coclass/. 
31 ”About Solibri”, Solibri, åtkomstdatum 28 mars 2018, 
https://www.solibri.com/contact/solibri/. 
32 ”Navisworks‐prenumeration | Köp programvaran Navisworks 2018 | Autodesk”, 
åtkomstdatum 28 mars 2018, https://www.autodesk.se/products/navisworks/subscribe. 
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3. METOD 

Till rapporten har det genomförts intervjuer med fyra respondenter med olika 

befattningar hos ett arkitekturföretag. Kapitlet behandlar tillvägagångssättet för 

att utföra intervjuer, val av respondenter, utformning av frågor och bearbetning 

av intervjuerna. 

3.1 Intervjuer 

Syftet med intervjuerna är att utveckla stödpunkter för granskning av 3D-

modeller. Metoden som nyttjas i studien är kvalitativ med semistrukturerade 

intervjuer. Tekniken innebär att respondenterna uppmuntras att utveckla sina 

svar för att ge en personlig syn på det behandlade ämnet. Då fokus ligger på 

respondenternas upplevelser av 3D-granskning anser författarna att denna 

intervjumetod lämpar sig för projektet.  

En ostrukturerad intervju skulle innebära öppna frågor, vilket kan resultera i allt 

för utspridda svar. Genom att använda sig av den semistrukturerade 

intervjutekniken avgränsas intervjun till förvalda frågeområden. Fokus ligger på 

frågeområde snarare än precisa frågor, vilket resulterar i ett mer naturligt samtal 

och att respondenterna kan svara mer fritt jämfört med en styrd intervju.33 

Respondenterna tilldelades intervjufrågorna innan intervjutillfället. Dessa frågor 

visades på en bildskärm under intervjun. Uppstår otydligheter ställer 

intervjuarna följdfrågor för att tydliggöra vad respondenterna menat. Detta görs 

för att kunna skapa en djupare förståelse av deras upplevelser. 

3.2 Utformning av frågor 

Intervjufrågorna har utformats med hjälp av information som inhämtats via 

bakgrundsinformationen och litteraturstudien samt muntlig information från 

handledare. Frågornas huvudfokus berör egenkontroll av 3D-modeller. Frågorna 

är av kvalitativ semistrukturerad karaktär och fokus ligger på upplevelser från 

                                                 
33 Anna Hedin, ”En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju”, 1996, 6, 
https://studentportalen.uu.se/uusp‐filearea‐
tool/download.action?nodeId=459535&toolAttachmentId=108197. 
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respondenterna. Antalet frågor uppgår till 25 stycken vilket exkluderar 

uppföljningsfrågor.  

Frågorna har genomgått revidering och granskats av ämnesgranskare från 

Uppsala universitet samt handledare på White arkitekter. Efter genomgång har 

frågorna pilottestats och ytterligare reviderats för att säkerställa frågornas kvalité 

och intervjuns tidsåtgång. Frågeformuläret med intervjufrågorna är bifogad 

under Bilaga 1. 

3.3 Respondenter 

Syftet med en kvalitativ undersökning är att skapa en bred och detaljrik 

beskrivning av frågeställningen. Det är därför extra viktigt att välja respondenter 

som tillsammans utgör ett så brett spektrum som möjligt. Riktlinjen gällande 

antal respondenter vid en kvalitativ intervju är i intervallet 5–10 personer.34 I 

arbetet intervjuas fyra personer. Antalet anses tillräckligt då fokus ligger på 

upplevelser på arbete med 3D-modeller.  

Respondenterna är anonyma i studien och har valts ut noggrant baserat på 

yrkesroll samt erfarenhet. Anledningen är att skapa en så bred bild som möjligt 

och fånga upp de olika problemen som kan uppstå vid implementering av nya 

arbetssätt.  

De intervjuade är antingen arkitekter eller byggnadsingenjörer, med varierande 

befattning och ansvar i projektet Celsius. Deras erfarenheter inom samordnad 

3D-modellering varierar mellan 2–12 år.35 

3.4 Bearbetning av intervjuer 

För att kunna ta del av så mycket information som möjligt spelas intervjuerna in 

för att sedan transkriberas. Transkriberingen utförs genom att den inspelade 

intervjun spelas upp och innehållet antecknas med hjälp av ett 

ordbehandlingsprogram. När transkriberingen är utförd genomgår varje 

nedtecknad intervju en granskning där relevanta och betydelsefulla ord stryks 

                                                 
34 Hedin, 4. 
35 Hedin, 3–4. 
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under samt att en kort sammanfattning skrivs för varje svar. Sedan jämförs de 

olika svaren mot varandra för att undersöka om det existerar likheter eller 

skillnader av svaren mellan olika respondenter. Intervjufrågorna och svaren 

färgkodades sedan för att lättare se hur de olika svaren relaterar till 

frågeställningarna.  
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4. RESULTAT 

I kapitlet behandlas varje enskilt avsnitt på våra frågeställningar som ställdes i 

1.4. Resultatet grundar sig i svar från de intervjuer som har utförts. 

4.1 Hur ska granskning av bygghandlingar ske i 3D-modell? 

De respondenter som ritar i system- och bygghandlingskeden hävdar att de 

sköter sina egenkontroller. I de allra tidigaste skedena, programskedet där det 

enbart skissas, sker inga egenkontroller. Ändå hävdar en av respondenterna som 

är involverad i skedet att det möjligen skulle behövas egenkontroller också i 

programskedet. Vidare anser de som aktivt ritar i modellen att det saknas en 

struktur för hur egenkontroller ska genomföras. Respondenterna är eniga om att 

deras checklistor inte är anpassade till granskning av 3D-modeller. Dessa 

checklistor är baserade på traditionell projekteringsmetodik det vill säga 

indelade per ritningskategorier som planer och sektion osv. Checklistorna är 

Word-baserade och anses vara besvärliga att arbeta i. Det har kommit ett Excel-

ark med egenkontroll av en modell som anses vara lättare att arbeta i, berättar 

en av respondenterna. Däremot är Excel-arket inte anpassat till löpande 

egenkontroller av modellen utan enbart inför leveranser så att handlingarna ser 

snygga ut och uppfyller beställarens krav anser samma respondent.  

Alla tillfrågade använder filtrering av objekt i någon mån när de ska granska 

modellen. Filtrering görs för att lättare kunna upptäcka fel visuellt i modellen. 

Respondenterna använder sig även av schedules som de plottar ut till Excel-ark 

när mängder kontrolleras. En av respondenterna använder sig av ett eget 

utvecklat tredjepartsverktyg, White-Link, som är en utveckling av BIMLink. 

White-Link hjälper till med ändringar som utförs i ett exporterat Excel-ark från 

Revit schedule och kan därefter importeras tillbaka med ändringarna in i Revit. 

Respondenten anser att det är en bra metod för att kontrollera och ändra i 

mängdförteckningar. Vidare berättar respondenten att mängdkontroll sker i 

samband inför leverans av handlingar.  



27 
 

Intervjufrågan om låsning av modell sker när objekt granskas, besvarades 

enhetligt av respondenterna att det inte görs. En av respondenterna hävdar att 

det krävs en medvetenhet hos de involverade i projektet om att granskning utförs 

på dessa områden och att inga större modelleringsändringar därför kan göras på 

dessa områden. Vidare säger en annan respondent att en kommunikation utgår 

ifrån deras interna chattprogram i samband med granskningen. Respondenterna 

är överens om att vid större projekt, arbetsgrupper och när externa konsulter är 

involverade kan det vara intressant med någon slags låsning av modellen när 

granskning pågår. En respondent nämner att det kommer en uppdatering i nästa 

version av Revit där användaren ska kunna låsa modeller. 

Några svårigheter som respondenterna nämner är veta vad som ska granskas i 

en 3D-modell och att det är tidskrävande. En respondent belyser dels ett problem 

med komplexa objekt där inte alla detaljer går att rita in i programvaran, vilket 

försvårar granskningen. Dels uttrycks även svårigheter vid uppföljning av objekt 

som tillhör olika entreprenader, då man vill undvika dubbelgranskning. En 

annan av respondenterna anser att programvaran försvårar granskningen, 

framförallt då programvaran saknar förmåga att visa vyer på olika datorskärmar 

parallellt. Programvaran saknar även möjlighet att markera objekt i en vy och 

genom detta bli synligt i alla öppna vyer. 

Samtliga respondenter anser att möjligheterna med 3D-modellering är att 

upptäcka problem tidigare i projekteringsprocessen. Vidare anser de att 3D-

modellering av objekt är visuellt lättare att granska gällande krockar och 

anslutningar. Om projekteringen är molnbaserad upplever de tillfrågade att 

samordningsproblem löses snabbare. Det ska nämnas här att de som är 

involverade projektörer i projektet Celsius har ett så kallat studiomöte där 

samordningsfrågor tas upp. En respondent nämner även att vid dessa 

studiomöten dokumenteras samgranskningsproblem och lösningar i ett program 

som heter BIMcollab som sköts av en extern BIM-samordnare. Vidare hävdar  

respondenten att det möjliggör en kontinuerlig samordning gällande andra 

aktörers ändringar.  
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Ett förslag var att ha en live baserad egenkontroll för varje enskilt projekt. Samt 

önskades det att live-egenkontrollen var en plug-in till Revit. En av 

respondenterna föreslår att granskning av funktioner ska göras i Solibri med dess 

funktion ”rule sets”. Det tredje konkreta förslaget var att ha en separat projekt- 

och leveransegenkontroll för varje enskilt projekt. Där leveransegenkontrollen 

är övergripande för modellen och där projektegenkontroll innehåller de 

generella kraven kring projektet.  

4.2 Hur ska spårbarhet och status på handlingar hanteras? 

Utifrån svaren från respondenterna konstateras det att enbart en av 

respondenterna är positiv till att lägga till en parameter som kan filtrera ut objekt 

utifrån personen som skapat dem. Men är inte riktigt säker på hur det ska gå till. 

Respondenterna var däremot positivt inställt till en automatisk registrering av 

personen som senast redigerat objektet. Anledningen att det behöver ske 

automatiskt är att omfattningen blir för stor om registreringen skulle ske 

manuellt hävdar respondenterna. Respondenterna berättar att i dagsläget 

används en parameter för att filtrera ut de olika delentreprenaderna som sker i 

Celsius. 

Enbart en av respondenterna kände till möjligheten att ange giltighetstid för 

modellen enligt bygghandlingar 90.  Alla respondenter tycker det är intressant 

då det finns ett behov att kunna specificera vad modellerna är till för. 

Respondenterna ser möjligheterna med att implementera detta och det skulle 

innebära en riskminimering att entreprenören bygger fel. Det beror på att aktörer 

lättare kan definiera vad modellen gäller för.  

En respondent berättar att det internt på White används olika typer av 

chattprogram för kommunikation och att de har projektgruppsmöten två gånger 

i veckan. Medarbetarna förlitar sig på god kommunikation och tycker det 

fungerar bra. Extern kontakt med övriga projektörer och beställaren går via 

dataprogrammet BIMcollab samt via mail. Kommunikationen via mail fungerar 

väl då bägge parter är engagerade. BIMcollab börjar användas mer men till viss 

del tycker respondenterna att de behöver finnas tydliga riktlinjer gällande 
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dokumentation via BIMcollab. Vidare anser en av respondenterna att det i 

dagsläget inte existerar någon definiering om hur stora ändringar som behöver 

aviseras och dokumenteras. En respondent tycker att BIMcollab är en bra 

plattform för spårbarhet och dokumentation av ändringar.  

4.3 Hur upplever de olika projektörerna tillgänglighet till 

aktuell information om modellen? 

Alla respondenter upplever att det är lättillgängligt med information från de 

inblandade i projektet. Däremot tycker en av respondenterna att det varit 

komplicerat att förmedla information mellan projektörerna och Vasakronans 

kunder då det blir för många steg i kommunikationen. Däremot anser 

respondenten att beställarens kund inte ska ha tillgång till alltför mycket 

information under projekteringsfasen. Eftersom det inte går att involvera en för 

stor organisation, det gäller att hitta rätt nivå enligt respondenten. 

Avsaknaden av att kunna avisera när kommande ändringar ska ske är någonting 

som måste lösas enligt en av respondenterna. Respondenten påpekar även vikten 

av att prata med varandra under projektet och inte enbart förlita sig på vad 

modellen säger. Den muntliga kommunikationen sker bland annat i en 

projekteringsstudio eller under projekteringsmöten. En av respondenterna 

berättar att de har en mejlgrupp som är knuten till alla involverade i projektet 

där kommunikation sker mellan aktörer. Vidare används ett chattprogram internt 

för direkt kommunikation. Ändringar som sker i modellen görs med ett så kallat 

”nurse call device” som bildar ett 3D-moln runt objektet med en tilldelad text, 

berättar en av respondenterna. 3D-molnet används bara internt och alla dessa 

3D-moln finns i ett tillägnat workset. Sedan har det sina brister då verktygets 

egentliga syfte inte är att avisera ändringar i modellen, berättar en av 

respondenterna. 

4.4 Uppfyller modellerna sitt syfte? 

En av respondenterna belyser problematiken med hur beställarna ska hantera all 

information ur handlingarna. Vidare berättar respondenten om ett annat projekt 

än Celsius, där beställarsidan som skrev kontrakt bestämde sig för använda sig 
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av modellbaserade handlingar. Problematiken var att beställarens organisation 

hade CAD-baserade krav men igen kunskap om hur modellbaserade handlingar 

skulle hanteras. Då menar respondenten att det blir svårt för beställarna att veta 

vilken kravställning de ska ha gentemot konsulter och entreprenörer.  

Alla de tillfrågade anser att samordningen av projektet fungerar bra. Tidigare 

har det gått mycket tid för exportering till och från olika format vilket 

respondenterna instämmer med. Samordningen är snabbare och problemen har 

tagits upp snabbare. Respondenterna hävdar att när alla arbetar i Revit och sitter 

tillsammans har de kunnat undvika problem som uppstår vid exportering och 

därmed spara tid. Arbetet med modellen bidrar till en förståelse projektörer 

emellan, som belyses av ett respondentsvar.  

När andra projektörer kan kolla i modellen förstår dem varför vi byter plats på 

en vägg till exempel. Det är inte så att nu vill arkitekterna flytta väggen eller att 

vi säger nu kommer VVS:arna och vill flytta bafflar, man förstår problematiken.  

(Utdrag från intervju med arkitekt). 

En av respondenterna påpekar att det vid leverans av en modellhandling är 

möjligt att se massvis med objekt som inte är korrekta. Det medför att allt i 

modellen måste vara korrekt, även om dessa delar inte är relevanta för 

leveransen. Avsaknaden av bestämmelser hur aktörer tittar på modeller kan 

bidra till ökade otydligheter mellan skaparen av modellen och beställare. Vidare 

berättar en respondent att det är nog viktigt att specificera vad modellen är till 

för och ange vad som kan användas ur den. 

4.5 Hämmas projektörer från att utföra sitt huvudsyfte? 

Ingen av respondenterna anser att de hämmas från att utföra sitt huvudsyfte. 

Däremot är det mycket som är nytt och svårt att hänga med i.  En av 

respondenterna tror att individens attityd avgör om projektören begränsas eller 

ej. Med hjälpsamma kollegor och en fungerande metod anser en respondent att 

Revit och dess verktyg ger möjligheter. En annan av respondenterna anser att 
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det ligger på den interna organisationen ser till att medarbetarna tidsplanerar och 

ser till att få tid för att kunna utföra arkitekt- och designarbetet. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  

Kapitelet är uppdelat enligt vår frågeställning som återfinns på 1.4. Analysen 

utgår ifrån svar och upplevelser från intervjuer av respondenter vilket jämförs 

mot underlaget i kapitel 2. Bakgrundsbeskrivning och litteraturstudie.  

5.1 Hur ska granskning av bygghandlingar ske i 3D-modell? 

De respondenter som utför egenkontroller anser att de utförs. Däremot undrar 

respondenterna över vad som egentligen ska granskas i en modell. Otydligheten 

finner vi bland annat i beställarens krav. Där specificeras vagt vad som ska 

modelleras genom att ange att allt ska modelleras som normalt redovisas på 1:50 

skala samt att detaljnivå ska vara behovsstyrt. Intervjuerna tyder på att 

otydligheten ligger i det nya arbetssättet hos projektören. Projektörerna saknar 

erfarenhet kring metoden för att ta fram handlingar med 3D-modell som ska 

lämnas som bygghandling. Därför har projektören ingen tydlig struktur och 

riktlinjer på hur de ska gå tillväga med granskningen av 3D-modeller. Samtidigt 

är det väldigt svårt att veta vad som ska granskas i modellen om projektören 

aldrig har arbetat på det sättet tidigare.  

Vi samtycker med respondenterna att checklistor för egenkontroll och mallar 

hos företaget inte är anpassade till projektets arbetsmetod. Vi håller med en av 

respondenterna som tycker att det var på tiden att de tog fram Excel-baserade 

checklistor eftersom de är enklare att arbeta i. De Word-baserade checklistorna 

bör göras om till Excel-ark då respondenternas svar sammanfaller i detta tycke. 

Checklistorna bör vara molnbaserade för varje enskilt projekt anser vi, för att på 

det viset undvika att egenkontroller sker två gånger på samma objekt eller mål. 

Samtidigt som de inblandade i projektet lätt kan få en överblick över vad som 

har och inte har kontrollerats. Vidare anser vi att checklistorna ska vara 

uppdelade i en som är övergripande för projektet med projektmål till exempel 

miljömål. Samt en eller flera checklistor till olika entreprenader eller delar 

beroende på vilken storlek och upphandlingsmetod som projektet har. Det bör 

finnas en kontroll innan utskick som går igenom att modellhandlingen uppfyller 
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beställarens krav för leverans. Kontrollen bör innehålla en generell 

leveranskontroll och projektspecifika krav.  

Filtrering anses vara en viktig del i granskningen eftersom det visuellt blir enkelt 

att granska objekt. Samtidigt blir det enklare att jämföra mängder som kommer 

från schedules eller är exporterade till Excel-ark. Utifrån vad en av 

respondenterna berättar om tredjepartsverktyget White-Link anser vi att det är 

bra lösning till export och import av mängder. Det beror på att Excel upplevs 

mer arbetarvänligt än just Revits schedules i dagsläget.  

Låsning av modell anses bara vara nödvändigt om flera externa aktörer är 

delaktiga i samma projekt eller vid stora interna arbetsgrupper, eftersom det 

internt finns en viss medvetenhet om att granskning kommer ske under vissa 

tidpunkter. En viktig del i denna medvetenhet är att det kommuniceras på det 

interna chattprogrammet där ett gruppmeddelande till de inblandade i projektet 

utgår när vissa delar granskas.  

Några svårigheter intervjuerna pekar på är att komplexa detaljer är svåra att rita 

in i programmet och om detaljen tillhör flera olika entreprenader. Där får 

projektören stämma av med beställarens krav på vilken detaljeringsnivå 

projekteringen ska ligga på. Samt när projektören markerar en detalj i en vy visas 

den inte i de andra vyerna projektörer har uppe på skärmen. Det är ett 

irritationsmoment i granskningen där problemet ligger i programvaran.  

Samordningsarbetet gentemot andra aktörer bedöms vara positiv eftersom de 

upplever att problem i projekteringen upptäcks tidigare, samtidigt som 

studiomöten och dokumentering av ändringar sker i BIMcollab. Kombinationen 

möjliggör kontinuerlig samordning, vilket i sig är tidsbesparande. 

5.2 Hur ska spårbarhet och status på handlingar hanteras? 

Anledningen att enbart en av respondenterna var positivt inställd till att utveckla 

en parameter utifrån vem som skapat ett dokument beror på erfarenhet. Detta 

grundar sig i att flera personer redigerar samma objekt vilket leder till att det är 

mer intressant att veta vem som redigerat objektet senast. Då alla tillfrågade varit 
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positivt till en automatisk registrering av vem som senast redigerat objekt anser 

vi att det existerar ett behov för detta. Förslagsvis skulle det ske automatiskt via 

programvaran, alternativt via ett väl fungerande plug-in program. Vi håller med 

respondenten som påpekade att omfattningen blir för stor om registreringen 

skulle ske manuellt. 

Vi tycker att parametrar för delentreprenader är en bra lösning för att kunna 

filtrera ut objekt. Det kan dock uppstå problem med de objekt som innehåller 

flera entreprenader. Detta löses lättats genom att föra en tydlig dialog med de 

inblandade och ta fram riktlinjer hur dessa objekt ska hanteras. 

Implementering av vad modellhandlingen gäller för bedöms vara ett viktigt 

tillägg utifrån hur entreprenaden är upphandlad. Till exempel om schaktning och 

spontning av mark är en delentreprenad eller om beställaren vill börja innan 

projektet är färdigprojekterat. Då måste modellhandlingen kunna specificera att 

i denna bygghandling går endast schaktning och spontning att bygga efter, även 

om taket finns med i modellhandlingen. Specificeringen skulle även underlätta 

arbetet med att framställa relationshandlingar eftersom aktören vet vilka 

versioner som användes till olika delar av projektet. 

Vi anser att BIMcollab är ett verktyg med stora möjligheter, framförallt vid 

samordning i projekt där projektörer arbetar från olika håll. Det vi ser som skulle 

behöva förbättras är tydliga riktlinjer på vad projektörer ska avisera i BIMcollab. 

Tydliga riktlinjer gällande avisering skulle resultera i högre användargrad.   

5.3 Hur upplever de olika projektörerna tillgänglighet till 

aktuell information om modellen? 

Kommunikationen internt har en god struktur med projektspecifika mejlgrupper, 

mappstrukturer, chattgrupper och en molnbaserad ”att göra lista”. En nyckel i 

kommunikationen är att arbetsgrupperna sitter nära varandra och har 

kontinuerliga möten under veckorna. Ändringar som görs med ”nurse call 

device” anses vara en finurlig lösning internt. Däremot kan det bli stökigt 

beroende på hur stort projektet är, vilket en av respondenterna medger. 
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Uppfattningen från intervjuer samt besök på samordningsmöte är att 

kommunikationen mellan de inblandade i projektet fungerar bra. De 

samordningsproblem som uppstår åtgärdas löpande och dokumenteras av en 

extern aktör. Beroende på projektets storlek bör det tänkas över om det behövs 

en person som har hand om den externa samordningen, denna fråga får 

beställaren ställa sig. Eftersom det är en tidskrävande process att göra exporter 

från olika programvaror. Samt problem vid att hålla helhetsmodellen uppdaterad 

med alla separata modeller som de olika aktörerna projekterar.  

Problemet som respondenterna har upplevt är att det kan bli långa 

kommunikationsvägar mellan beställarens kunder och projektörerna. Det är 

förståeligt att kommunikationen blir mer komplicerad ju längre 

kommunikationskedjan är. Förslagsvis skulle det därför behövas tydligare 

riktlinjer gällande kommunikation mellan projektörer och hyresgäster för att 

kunna föra en relevant dialog. Det grundläggande problemet med detta är vilka 

som har avtal med varandra, avtalen bestämmer vilka som kommunicerar med 

vem.  

5.4 Uppfyller modellerna sitt syfte? 

Vi ser en problematik gällande förmågan att förvalta dessa typer av projekt, när 

handlingarna är modellbaserade. Tyvärr kan vi inte svara på om det är möjligt 

att utnyttja modellens potential i förvaltningsskedet. Ett projekt fungerar likt en 

triangel där kostnad, tid och kvalité måste uppfyllas för att det ska räknas som 

ett lyckat projekt, vilket illustreras i Figur 5.1. Vi kan i dagsläget inte uttala oss 

om denna metod kommer dra ner kostnaden, tidsåtgången eller uppnå dess 

uttalande kvalité. Eftersom projektet inte är slutfört samt att vi inte har någon 

insyn i projektmålet kan vi enbart dra egna slutsatser utifrån den information vi 

inhämtat. 



36 
 

 

Figur 5.1 Tre komponenter för ett lyckat projekt.  

Då alla anser att samordningen fungerar väl kan vi anta att modellen uppfyller 

syftet med att konkretisera och visualisera projektet. 3D-modellerna skapar en 

förståelse för de olika disciplinerna och ger även en möjlighet för det otränade 

ögat att granska och bidra med sina åsikter. Då granskning å ena sidan tar väldigt 

mycket tid, visas å andra sidan problem betydligt tidigare än i traditionella 

projekt, vilket leder till en tidsbesparing. Felet blir mer omfattande och 

tidskrävande ju närmare färdigställandet av projekteringen.  

Som vi nämnde i 5.2. gällande specificering av vad som kan plockas ut ur en 

modellhandling, skulle det underlätta att ange syftet med modellen. 

5.5 Hämmas projektörer från att utföra sitt huvudsyfte? 

Om projektören hämmas eller kan utföra sina arbetsuppgifter är högst subjektivt. 

Respondenternas arbetsuppgifter sträcker sig från att uteslutande arbeta med 

BIM-frågor till att ansvara för gestaltning och debitering. Detta kan innebära att 

vissa roller får ett stort antal nya arbetsmoment. Vid avsaknad tydliga rutiner 

eller ordentlig kunskap om vad som gäller kan det bli lätt att ställa sig kritisk till 

att förändra arbetsmetoden. 

För aktörer som ägnar mer tid till arbetssättet, kommer strukturer och rutiner 

falla ut av sig själv på grund av tidigare erfarenheter. Vi anser att de projektörer 
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som vi intervjuat kan utföra sitt huvudsyfte. Däremot kan vi anmärka på viljan 

att övergå helt till 3D-projektering skiljer sig från de inblandade i projektet. De 

som aktivt projekterar uppfattas som mer positivt inställda än de som har 

övergripande ansvar för projektet. Anledningen till detta skulle kunna bero på 

deras arbetsuppgifter och ansvarsområde.  
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Målet som beskrivs i 1.3, är att finna stödpunkter till en rutinmässig 

granskningsmetod av bygghandlingar i form av 3D-modeller. I kapitlet 

redovisas några stödpunkter och rekommendationer till det uppsatta målet. 

6.1 Slutsatser 

Utifrån de intervjuer som genomförts har det varit möjligt att identifiera delarna 

som behöver utvecklas för att kunna utveckla en rutinlista för 3D-granskning. 

Dessa delar illustreras i Figur 6.1 och i text nedan. 

För det första bör ett gemensamt systematiskt system för koder utvecklas i 

organisationen. Eftersom de nuvarande kodsystemen med BIP-koder inte är 

tillräckligt detaljerat och omfattande inom arkitekturdisciplinen. CoClass är ett 

nytt klassificeringssystem som bör beaktas vid val av internt kodsystem. 

För det andra krävs ett logiskt kodsystem utvecklat för användningen av 

funktions- och objektsparametrar för att funktionskontroller samt filtrering ska 

fungera bra. Det skulle resultera i en effektiv och strukturerad egenkontroll av 

3D-modeller. Funktionskontroll rekommenderas i dagens läge att göras i Solibri 

då programmet anses vara mest anpassat för denna typen av kontroll. 

Det tredje behovet som existerar är att skapa en generell leveranskontroll med 

projektspecifika krav. Dessutom behövs en översiktlig projektkontroll för 

övergripande krav med hänsyn till exempel miljömål och så vidare.  
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Figur 6.1 Redovisar stegen för uppbyggnaden av rutinmässig 

granskningsmetod. 

Omarbetning av traditionella Word checklistor till molnbaserade rullistor i till 

exempel Excel-ark är ett fjärde behov. Där varje projekt har en eller flera listor 

beroende på storlek och omfattning på projektet. 

För spårbarhet och status behövs tydliga riktlinjer för vilka typer av ändringar 

som behöver dokumenteras och aviseras, detta bör klargöras i tidiga skeden 

mellan aktörer. Beroende på storlek och omfattning på projekt bör BIMcollab 

verktyget användas för externa och större ändringar i modellen. Vid interna och 

mindre ändringar kan ”nurse call device” eller liknande verktyg användas.  

Utöver ovanstående behöver projektören kunna specificera vad modellen gäller 

för, speciellt om det är en delad entreprenad. Genom specificeringen tydliggörs 

vilken typ av information som ska hämtas ur modellen.  

6.2 Rekommendationer 

En rekommendation är att studera vidare i om det antigen finns någon plug-in 

till modelleringsprogrammen för att se vem som senast utfört redigeringar av ett 

objekt. Detta för att underlätta spårbarheten utan att behöva dokumentera allt 

och istället kontakta berörd person. I kombinerat med BIMcollab skulle resultera 

Övergripande projektkontroll

Generell leveranskontroll med projektspecifika krav

Filtrering & funktionskontroll

Funktions‐ & objektparametrar

Koder
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i en bra lösning. Eftersom det skulle vara möjligt att se vem som redigerat 

objektet blir det enklare att komma i kontakt med rätt aktör. Problemet markeras 

sedan i BIMcollab för vidare bearbetning. 

Den andra intressanta rekommendationen är en plug-in till 

modelleringsprogrammen där granskningslistor finns som en rullista. Där 

projektören har möjlighet att bocka av objekt som har granskats och eventuellt 

verifiera detta med någon slags autentisering. Dessa rullistor skulle då ersätta 

granskningslistorna i Excel.  

En annan intressant möjlighet skulle vara att kunna låsa vissa delar för 

modellering i stora projekt när granskning pågår. Eftersom det är svårt när 

många olika aktörer ska ha en förståelse om att granskning pågår under vissa 

tider som respondenterna belyser i intervjuerna. 
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7.  FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Utifrån den kunskap som införskaffats under arbetets gångs har några tydliga 

förslag för vidare studier framkommit. 

Det första är att fördjupa sig i juridiken och hur dagens standardavtal går att 

använda vid avlämnande av 3D-modellhandling. Dessa avtal är inte anpassade 

för 3D-modeller och behöver ses över för att belysa problematiken som uppstår 

när teknologin utvecklas fortare än lagstiftningen.  

Ett annat ämne som skulle vara intressant att studera vidare är 

klassificeringssystemen. I dagsläget används ett system för koder som heter BIP-

koder. Det sker en utveckling av ett nytt system som heter CoClass vilket är en 

vidareutveckling av BSAB 96. Det intressanta hade varit att undersöka vilka 

fördelar de olika klassificeringssystemen har och hur dessa kan bidra till en 

standardiserad kodning för alla inom byggbranschen.  

En delaktig person i projektet Celsius nämner att det vore bra om CoClass blev 

en ny ISO-standard eftersom det då kan ställas krav på programvaruleverantören 

att implementera klassificeringssystemet i programmen. Detta i sig vore 

intressant att undersöka. 

Det hade varit intressant att undersöka hur dessa arbetsrutiner kan appliceras på 

projekt där arbetet sker i neutrala filformat.  

Till sist kan vi rekommendera att jobba vidare inom vårt ämne och 

vidareutveckla ett tillvägagångssätt för granskning av 3D-modeller. Då denna 

studie har identifierat vad som bör ingå i en egenkontroll, ger det en god grund 

för vidare studier inom ämnet.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

Gällande granskning av 3D‐

modeller 

Inledning 

Nedan följer intervjufrågor som är framtagna utifrån vår frågeställning från 

examensarbetet. Målet är att ta fram en rutinlista för granskning av 3D-

modeller. Förhoppningen är att finna lösningar utifrån svar på dessa frågor och 

undersökning av andra referensprojekt. Intervjuerna kommer ske muntligt och 

spelas in. Respondenterna är anonyma och får tillbaka transkriberingen samt 

ges möjlighet att lämna synpunkter. 

Egenkontroll 

1. Sköter du dina egenkontroller på de objekt som du ansvarar för? 

2. Upplever du att er egenkontroll fungerar i dagsläget? 

3. Upplever du att egenkontrollerna är för omfattande?  

4. Upplever du egenkontrollen innehåller för mycket som inte är relevant för 

själva leveransen av 3D‐modell? 

5. Brukar du filtrera ut objekt i modellen, orsak till detta?  

6. Vad anser du om att lägga till parametrar som filtrerar objekt utifrån vem 

den är ritad av? 

7. Upplever du att kunskapen om programvaran försvårar granskningen?  

8. Låser du modellen när egenkontroll genomförs, varför?  

9. Hur kontrolleras mängder i 3D‐modell?  

10. Jämförs Excel ark med modell, vid kontroll mängdning?  

11. Upplever du några svårigheter vid granskning av 3D‐modell? 
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12. Vilka är de största möjligheterna genom granskning av en 3D‐modell? 

13. Har du några förslag på förbättringar av egenkontroll av 3D‐modell? 

14. Känner du till att det är möjligt att ange giltighetstid på en modell enligt 

bygghandlingar 90?  

15. Om ja, upplevde du några möjligheter/risker gällande giltighetstid vid 

avlämnande av en modell‐handling? 

16. Har ni mallar/checklistor för egenkontroller? 

17. Om ja, upplever du att de är anpassade till granskning med 3D‐modeller? 

18. Upplever du att det fattas något område/objekt i egenkontroller av 3D‐

modeller?  

Programvara 

19. Upplever du några brister i de programvaror som används? 

20. Är det problematiskt att vara låst till en programvara? 

Status och spårbarhet av handlingar 

21. Hur är din inställning till ett internt system för hantering/skapande av koder 

som inte existerar i BIP*? 

22. Hur upplever du att samordningen fungerar i ditt projekt? 

23. Hur aviseras ändringar i modellen? 

24. Upplever du att det är lättillgängligt att tillgå ny information från de 

inblandade i projektet? 

Allmänt 

25. Upplever du att du kan utföra ditt huvudsyfte? 

 

 


