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Abstract 
 
  

Nowadays is it common in the construction industry that once a decision is made that 

a building will be constructed, it should be done as soon as possible. This requires 

that the planning should be performed in the shortest possible time without any fault, 

so that the actual construction can begin. Coordination effectiveness is tested by the 

author who examines how a model must be designed in a CAD-program in order to 

be exported to a coordination program, where the building plans will be examined. 

          The thesis was conducted on behalf of the company METOD arkitekter in 

Uppsala as the final part of the three-year bachelor program in construction 

engineering. 

          The purpose of this project was to analyze the interaction of CAD software 

ArchiCAD and coordination program Solibri. Therefore, investigate the model in 

coordinating the program and achieve an optimal 3-D coordination.  

To perform this study the author made a literature study, an observational study, 

interviews with various disciplines, training and a test process in the programs. This 

testing process means that the author drew up models in ArchiCAD and exported 

them to Solibri, in order to check whether the models were consistent between the 

programs. 

          The result of the thesis shows that there are opportunities to improve planning 

and coordination in 3D to obtain an optimal and efficient coordination model. Most 

disciplines use software that supports the IFC format, which means that the models 

can be opened in other CAD programs. This would mean that the model would be to 

ensure quality before it gets to the drawings, and by that reduce the number of errors 

at the construction site. 
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SAMMANFATTNING 
 
Idag är det vanligt inom byggbranschen att så fort ett beslut är taget om att en 
byggnad ska uppföras, ska den blir klar snarast som möjligt. Detta kräver i sin 
tur att projekteringen ska utföras på kortast möjliga tid utan att fel uppstår, så 
själva bygget kan påbörjas. Samordningseffektiviseringen ska undersökas 
genom att författaren granskar hur en modell ska vara uppbyggd i ett CAD-
program för att den ska kunna exporteras till ett samordningsprogram, där 
byggnadens ritningar granskas. 

Examensarbetet utfördes på uppdraget av företaget METOD 
arkitekter i Uppsala i slutet av den treåriga högskoleingenjörsutbildningen 
inom byggteknik. Syftet med detta projekt var att analysera en samverkan 
mellan CAD-programmet ArchiCAD och samordningsprogrammet Solibri. 
Detta för att på ett effektivare sätt kunna granska modellen i 
samordningsprogrammet och uppnå en optimal 3D-samordning. För att kunna 
genomföra studien gjordes en litteraturstudie, en observationsstudie, intervjuer 
med olika discipliner, inlärning av programmen samt en testprocess. Denna 
testprocess innebar att författaren ritade upp modeller i ArchiCAD och 
exporterade dessa till Solibri, detta för att kontrollera om modellerna 
överensstämde mellan programmen. 

Resultatet av examensarbetet visar att det finns möjligheter att 
kunna utveckla projekteringen och samordningen i 3D för att få en optimal och 
effektiv samordningsmodell. De flesta discipliner använder sig av 
programvaror som stödjer IFC-format, vilket innebär att modellerna kan 
öppnas i andra CAD-program. Detta skulle innebära att modellen skulle gå att 
kvalitétsäkra innan den blir till ritningar, och därmed minska antalet 
felaktigheter på byggarbetsplatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Projekteringssamordning, IFC, ArchiCAD, Solibri 
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FÖRORD 
 
Examensarbetet utfördes i sista perioden av en treårig högskoleingenjörs-
utbildning i byggteknik vid Uppsala Universitet. Arbetet är på 15 
högskolepoäng och gjordes på uppdrag av företaget METOD arkitekter i 
Uppsala våren 2012. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Byggnadsprocessen börjar med att ett behov av en speciell byggnad finns. Det 
kan antingen vara en privatperson, en myndighet eller ett företag som har 
behovet och då planerar vilken typ av byggnad som skulle uppfylla det syfte 
som finns. Den personen, myndigheten eller det företaget är den så kallade 
beställaren eller byggherren.  

När byggherren har bestämt sig för hur huset ska se ut, kontaktas 
olika discipliner som ska hjälpa honom att framställa handlingar. De discipliner 
som kan vara med i framställningen av handlingarna är; arkitekter, 
konstruktörer, installatörer med mera. Den tid som går till att framställa 
handlingarna är vad som kallas för projekteringsskedet. I projekteringsskedet 
tas ritningar fram, vilket är ett tidskrävande arbete. Därför är det viktigt att 
ritningarna framställs på ett korrekt sätt för att både tid och pengar ska sparas.  

Projekteringsskedet börjar med att arkitekten ritar upp grunderna 
av det tänkta huset som underlag för de andra disciplinerna. För att alla delar 
av byggnaden ska fungera krävs det att dessa discipliner samordnar sina 
ritningar. Detta görs bland annat genom samordningsmöten under 
projekteringens gång. Efter några möten och ett flertal revideringar, är 
ritningarna färdiga. Då påbörjas nästa skede vilket är produktframställningen, 
det skede när själva huset framställs och tar form (Byggprocessen, Uno 
Nordstrand). 

Företaget METOD arkitekter är ett arkitektföretag som har sitt 
huvudkontor i Uppsala och ett mindre kontor i Stockholm. De producerar 
ritningar, allt ifrån bostadshus till skolor, och arbetar därmed i 
projekteringsskedet. När de ritar upp ritningarna använder de ett 
datorprogram som heter ArchiCAD. 

ArchiCAD är ett CAD-program där arkitekten modellerar fram ett 
3D-objekt, byggnaden. Ur 3D-modellen tas sedan produktionsritningar fram. 
Men det är inte bara arkitekten som levererar underlag till den kompletta 
modellen utan det är även andra discipliner som hjälper till att färdigställa den. 
Arkitekten modellerar upp objektet, huset, i ArchiCAD, medan konstruktören 
arbetar i sitt program och VVS i sitt osv. När samtliga har modellerat klart, ska 
allt sammanställas i en enda modell i ett samordningsprogram. Ett exempel på 
ett sådant program är Solibri, vilket kommer att studeras i föreliggande arbete. 
Kommunikationen i programmet kommer att kartläggas för att eventuellt 
möjliggöra ett bättre samarbete mellan programmen ArchiCAD och Solibri. 

Syftet med att använda Solibri är att eliminera möjliga felaktigheter 
i modellen i ett tidigt stadium för att minimera kostnaderna. Om felen istället 
skulle upptäckas på byggarbetsplatsen skulle det medföra en högre kostnad att 
rätta till. Exempel på ”felaktigheter” som kan förekomma i modellen kan vara 
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väggar som kolliderar med varandra eller kollisioner vid utrymmessamordning 
av installationer. 

När alla har modellerat färdigt, ställs allt samman i programmet 
Solibri. Det programmet tar emot öppna filer, IFC-filer, vilket är filer som gör 
att information kan bytas mellan olika CAD-program. 
 

 
1.2 Problemformulering 
En svårighet som finns i nuläget är att när modellfilen importeras till 
samordningsprogrammet går den vid vissa tillfällen inte att öppna, detta på 
grund av att filen kan vara i fel filformat. I somliga fall upptäcks även att viktig 
data fallit ur filen när den har importerats. Detta kan bland annat bero på hur 
filen sparat ner, hur översättningsfilen sett ut osv. Det kan leda till 
svårupptäckta fel och gör att filen måste skickas tillbaka till respektive konsult 
för åtgärd. Här finns en möjlighet att reducera tidskrävande arbete. 

 
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda hur det går att säkerställa en korrekt 
samordningsmodell utifrån arkitekternas program, ArchiCAD. Detta för att på 
ett effektivare sätt kunna granska modellen i samordningsprogrammet Solibri 
och uppnå en optimal 3D-samordning.  
 
 

1.4 Frågeställningar 
 
Vad är programmet Solibri? 
 
Hur fungerar IFC mellan programmen ArchiCAD och Solibri? 
 
Hur ska modellen i ArchiCAD vara uppbyggd för att den ska kunna exporteras 
på bästa möjliga sätt? 
 
Vad tycker olika discipliner om hur samordningen fungerar, och vad för CAD-
program kan de använda? 

 
 
1.5 Mål 
Författarens förhoppning med detta arbete är att det ska inspirera och 
informera personal till att utveckla projekteringsskedet. Målet är att 
projekteringsskedet på lång sikt ska kunna bli effektivare och tid ska sparas. 
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Detta vill författaren uppnå genom att belysa hur det befintliga arbetet fungerar 
i dagsläget, och undersöka möjligheterna till att utveckla projekteringen.  
 

 
 
1.6 Avgränsning 
Med tanke på kursens storlek, 15 högskolepoäng, fanns inte tiden till ett alltför 
omfattande projekt, men däremot fanns möjligheten att ändå kunna fördjupa 
sig i något som är av stor vikt, projekteringen. Begränsningen blev i detta fall att 
fokusera på arkitekternas program, ArchiCAD, i förhållande till Solibri. Men 
sedan ytligt undersöka hur även andra discipliner skulle kunna göra för att 
även de utveckla sin projektering. 

Detta examensarbete är gjort på ett arkitektföretag och därför anges 
främst arkitektens ansvar och arbetsuppgifter i denna rapport. 

 
 
1.7 Begreppsförklaring  

 
2D Tvådimensionellt, det finns endast två dimensioner, 

höjd-bredd, längd-bredd eller längd-höjd.  
 
3D Tredimensionellt, det finns tre dimensioner, en i höjd, 

bredd och djup. 
 
Arkitekt En person som planerar och utformar det tänkta huset 

efter användarens behov. 

 
BIM Building Information Modelling. En generell 

beskrivning av BIM är att kommunicera, producera och 
skicka information i en byggnadsmodell. Modellen 
innehåller endast en fil och inte flera filer som 
sammanfogas till en modell. All information finns 
lagrad i filen. BIM är inte synonymt för 3D.  

 
CAD Computer-aided design, ritningar utformad i en dator. 
 
dwg. Ett filformat som är standard för AutoCAD, men stöds 

av de flesta CAD-program. 
 
Element En byggnadsdel såsom en dörr, ett fönster eller en vägg. 
 

Kap. 1 Inledning 
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Fil Det är en samling av elektroniskdata som innehåller 
information som kan sparas/lagras på en dator. 

 
Funktionsfel Element i modellen som inte kommer att fungera som 

det ska i verkligheten. Exempelvis en dörr som inte går 
att öppna på grund av att ett föremål är i vägen. 

 
ID-märkning ID-märkning görs för att programmet och modelleraren 

ska kunna urskilja olika typer av element. Exempelvis 
kan en dörrtyp ha ett id-nummer och en annan dörrtyp 
ha ett annat id-nummer. 

 
IFC-format Det är ett filformat som gör att det går att exportera en 

modell från ett program och sedan öppna modellen i ett 
annat cad program 

 
Klassificering Indelning av klassificering på element görs utifrån 

vilken information elementet har, samt vilken 
information elementet ska visa. Detta behövs för att 
programmet ska kunna ”översätta” var elementet sitter 
och vad det har för betydelse när filen exporteras och 
importeras till ett annat program som stödjer IFC 
format. 

 
Kollisioner Kollision mellan objekt i modellen. 
 
Komprimerad Filen omkodas så att den använder mindre utrymme av 

datorns minne, vilket innebär att det går snabbare att 
arbeta med filen. 

 
Konfidentiellt Intervjumaterial kan inte kopplas till en speciell person. 
 
Konstruktör En person som dimensionerar de bärande elementen i 

en byggnad. 
 
Modell En förhandsvisning av det tänkta objektet, exempelvis i 

en dator.  
 
Okomprimerad Filen är i sin naturliga storlek. 
 
Plan En ritning sett ovanifrån. 
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Regler I programmet Solibri måste regler sättas upp för att 
programmet ska fungera korrekt. 

 
Ritning Ett dokument som med text och grafik visar hur en 

byggnad ska se ut, i form av bild/teckning. 
 

Sektion En genomskärning av ett föremål. 
 

VVS Värme, ventilation och sanitet. Det är en bransch som 
planerar hur inomhusklimatet och vattenförsörjningen 
kommer att bli i den tänkta modellen. 

 
X-referenser Externa referenser, filer som länkas in i modellen. 
 
Zon Ett område som beskriver hur många kvadratmeter och 

kubikmeter ett rum har. 

 
 
 

Kap. 1 Inledning 
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2. METOD 
 
2.1 Arbetsgång 
Författaren hade ett intresse för utformning av ritningar i CAD. METOD 
arkitekter kontaktades för en förfrågning om ett samarbete. När ett klartecken 
från METOD kom, börjades ett arbete med att utveckla en problemformulering, 
ett mål och ett syfte med handledaren. Projektplanen arbetades fram och 
reviderades efter överläggning med handledare och examinator. Därefter 
inleddes arbetet med en litteraturstudie för att titta på tidigare erfarenheter om 
ämnet.  

När författaren ansåg att relevant information erhållits, påbörjades 
en inlärning av programmen ArchiCAD och Solibri. Detta gjordes för att 
författaren senare i projektet skulle kunna modellera upp modeller i ArchiCAD 
för att sedan använda dessa i tester med andra CAD-program. Testerna gick till 
så att en enkel modell modellerades upp i ArchiCAD på olika sätt, med eller 
utan vissa inställningar, för att sedan exporteras till Solibri. Modellen 
granskades i Solibri för att undersöka om information gått förlorad. 

En observationsstudie av ett samordningsmöte samt en 
intervjustudie med personalen på METOD arkitekt och med andra discipliner 
gjordes för att få en insikt hur de upplever samordningen i dagsläget. Under 
hela arbetets gång har litteraturstudien fortlöpt och uppsatsen sammanställts. 
 
 

2.2 Intervjustudie 
En intervjustudie går att göra på olika sätt. Det finns tre varianter av 
intervjumetod att välja mellan beroende på vad som önskas få ut av intervjun. 
Ostrukturerad intervju innebär att mottagaren endast får en stor, öppen fråga 
och är fri att prata om den med egna ord. Motsatsen till detta kallas för 
strukturerad intervju, vilket innebär att den som ska intervjua redan innan har 
bestämt vilka ämnen som ska pratas om och vilka frågor som ska svaras på. Det 
innebär att alla som intervjuas för exakt samma frågor. Det är en variant där 
mottagaren får följa frågorna strikt. Sedan finns det semistrukturerade 
intervjuer, det är en blandning mellan dessa två. Det finns frågor förberedda 
men beroende på vad mottagaren svarar anpassas frågorna. 

Fördelar med intervjuer jämfört med enkäter är att intervjuaren får 
en uppfattning vad personerna känner och hur de upplever ämnet förutom 
genom ord även genom tal, tonfall och ansiktsutryck. Dessutom har 
intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, be mottagaren att utveckla svaret 
och skapa en trygghet för mottagaren som då vet vem som vill veta den 
informationen som denne bär på.  

Intervjuformen författaren valde för denna studie var en 
semistrukturerad intervju. Först utformades frågor till personalen på METOD 
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arkitekter och sedan sammanställdes svaren till en sammanfattning. Därefter 
gjordes frågor till andra discipliner, dessa ringdes upp och det som sades 
sammanfattades. Innan intervjun fick mottagaren information om syftet med 
intervjun, att all data skulle hanteras konfidentiellt och att de när som helst 
hade möjligheten att avbryta. 
 
 

2.3 Observationsstudie 
En observationsstudie kan göras på flera olika sätt. Författaren använde sig av 
en öppen observation, vilket innebär att deltagarna vet om att observatören är 
på plats och analyserar dem. Observatören ställer inga frågor, utan observera 
endast. Detta gjordes för att författaren skulle få en inblick hur ett 
samordningsmöte kan fungera i dagsläget. 

 
 
2.4 Metodval 
Det finns flera olika metoder att välja mellan. Författaren valde att göra en 
litteraturstudie och sedan testa de olika scenarierna, en så kallad fallstudie. Det 
gjordes även en observationsstudie och en intervjustudie för att undersöka vad 
yrkeskategorierna tycker om samordningen i dagsläget. 
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3. OBSERVATIONER OCH RESULTAT 

 
3.1 IFC-format 
IFC är ett öppet filformat som gör att olika CAD-program kan byta information 
och skicka modeller mellan varandra. Det är ett måste om projekteringen ska bli 
snabb och effektiv. Då kan alla discipliner jobba var för sig för att sedan kunna 
sammanfoga modellerna till en enda modell. IFC-formatet bygger på att alla 
program ska kunna öppna IFC-filer och arbeta i dem. 

Om detta ska fungera behöver modellen vara uppbyggd på rätt 
sätt. Varje byggnadselement ska klassificeras, id-märkas och visa vilken 
position elementet har. Allt detta görs för att det tänkta programmet som filen 
ska skickas till, ska kunna öppna filen på rätt sätt och förhindra att information 
försvinner eller blir felaktig.  

En annan fördel med IFC-klassificering är att alla objekt med 
samma klassificering kan väljas utan att de behöver vara i samma lager. 
 

  

3.1.1 Olika sparningar av IFC-filer 
Filen kan sparas i olika typer av IFC-format, nedan kommer en förklaring av 
vad de olika sparningarna betyder. Det finns två typer av okomprimerade samt 
två typer av komprimerade.  

Den första typen är IFC 2x3 file = .ifc, det är en normal IFC-fil som 
är okomprimerad. Det är den vanligaste och normala typen av filsparning och 
används i program såsom Revit Strukture, AutoCAD Architecture, ArchiCAD 
och Tekla Structure. Det andra filformatet är IFC 2x3 XML file = .ifcxml, det är 
ett filformat som är anpassat för program som inte kan läsa den normala IFC-
filen. Det kan vara program som räknar energi och kalkylprogram. De två sista 
filformaten är samma som de ovannämnda, men de är komprimerade filer, 
IFC/IFCXML 2x3 file = .ifczip. Om en sådan fil används går det att få 25 % av 
storleken av den normala filen. Det kan vara nödvändigt om filen är stor med 
mycket information, vilket kan göra att datorn arbetar långsamt. Tekla 
Structure är ett program som kan köra sådana komprimerade filer.  
 

 

3.2 Olika CAD-program 
När en modell framställs är det olika discipliner som har gjort var sin modell i 
sina program, och dessa modeller sammanställs till en enda modell. För att få 
en förståelse om helheten i projekteringsarbetet sågs det som en självklarhet att 
sätta sig in i hur de olika programmen är uppbyggda. 

Programmen som de olika disciplinerna kan arbeta i är bland annat 
följande. 
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3.2.1 ArchiCAD 

Arkitekten kan arbeta i programmet ArchiCAD och det räknas som ett BIM-
program. Programmets största funktion är att framställa ritningar och underlag 
till andra discipliner så att de kan utföra sitt jobb. I detta program är allt i en 
enda fil. Planen ligger på varandra, det är en 3D-vy och ritningar kan göras i 
samma fil. ArchiCAD är ett program som stödjer IFC-filer, vilket innebär att de 
program som använder IFC-format att öppna deras filer. Programmet kan 
exportera och importera IFC-filen i olika format, såsom IFC 2x3 file, IFC 2x3 
XML file.  

 

 

3.2.2 Revit Strukture 

Revit Strukture är ett program som är speciellt framtaget till 
byggnadskonstruktörer. De anpassade verktygen för konstruktion gör att det 
går fortare att projektera fram ett resultat. Revit Strukture stödjer och är 
uppbyggt på BIM, vilket innebär att alla byggnadsdelar innehåller viktig 
information. I Revit Strukture är allt uppbyggt i en enda fil, istället för flera filer 
som x-refereras mot varandra. Programmet använder sig av en dubbelriktad 
associativitet, vilket innebär att det inte spelar någon roll vilken ritningsvy som 
modellen tas fram eller ändras i, för när det ändras i en av vyerna uppdateras 
det i alla vyer automatiskt. Revit Strukture är certifierad för IFC-filformat. 
 

 

3.2.3 AutoCAD 

AutoCAD är ett CAD program som både arkitekter och konstruktörer 
använder. Programmet stödjer inte IFC-format och är inte heller ett BIM-
program. Filformatet som används är dwg, och det är ett filformat som kan 
lagra två- och tredimensionell data. Arbetssättet fungerar så att all information 
som behövs för att framställa ritningar hämtas från modellen som är uppbyggd, 
men detta är bara enkelriktad information. Det går alltså inte att ändra i 
ritningsvyn. 
 

 

3.2.4 MagiCAD 

VVS-projektören kan arbeta i CAD-programmet MagiCAD. Det är ett 
tilläggprogram för Revit och AutoCAD som klarar av BIM användning. 
Programmet används i hela världen men mest i norra Europa. Projektören 
modellerar upp sin konstruktion i 2D och då uppdateras 3D-modellen som han 
kan studera under projekteringens gång. Det betyder att programmet håller 
reda på vad som händer, om det blir nya objekt eller om några försvinner, 
uppdateras det automatisk. Programmet är utvecklat så att det även kan 
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beräkna och dimensionera värme- och kylsystem, ljudnivåer, sprinklersystem, 
tappvatten och avlopp. En fördel med det, är att det går snabbare att projektera, 
det blir korrekta värden och materiallistor kan tas fram. 

Programmet kan även användas för el projektering. Där ritas 
elstegar, kablar, brytare och uttag in i modellen. Även MagiCAD stödjer IFC. 

 

 

3.2.5 Tekla 

Tekla är ett konstruktionsprogram med BIM användning. Konstruktören 
konstruerar modellen i 2D och 3D-vy, om någonting ändras i en vy, ändras 
även detta i alla andra vyer. I Tekla modelleras stål, betong och träelement. 
Eftersom det är ett BIM-program klarar programmet av att göra materiallistor 
på allt som finns i modellen. Ritningar kan skapas utifrån den information som 
ska tas fram, t.ex. armeringsritningar och ritningar över prefabricerade 
betongelement. Programmet kan importera och exportera olika IFC-filformat, 
IFC 2x3 okomprimerad och komprimerad fil. 
 
 

3.3 Samordningsmöte i dagsläget 
Författaren gjorde en öppen observation av ett samordningsmöte på METOD 
arkitekt för att få en bättre uppfattning om hur det fungerar i praktiken.  
  Ett samordningsmöte är nödvändigt för att frågetecken ska klargöras 
och ritningarna kunna färdigställas. Samordningsmöten anordnas efter behov 
under projekteringens gång. De olika disciplinerna som arbetar med projektet 
träffas och går igenom var och ens arbetsområde såsom ventilation, brand, el, 
vatten och avlopp, konstruktion och arkitektur med mera.  
  Innan samordningsmötet skickar alla discipliner sina ritningar i form 
av dwg-filer till arkitekten. Då infogar arkitekten alla ritningar till en enda 
ritning. Detta görs för att det ska vara lättare att se om det blir någon kollision 
mellan de olika disciplinerna. För att lättare kunna urskilja de olika ledningarna 
och kanalerna, har de blivit tilldelande var sin färg. Varje disciplin har sin egen 
färg.  
  I början av mötet sitter var och en av disciplinerna med sina ritningar 
i pappersformat, normalt i stora A1 papper. Sedan berättar disciplinerna vad de 
har ritat och meddelar var det finns kollisioner med respektive disciplin, som 
behöver korrigeras. Schakt för schakt gås igenom på varje våning om hur 
kablar, ledningar och kanaler är dragna. Först våning ett och därefter våning 
två och så vidare. Under tidens gång försöker de komma på hur kollisionerna 
kan lösas, exempelvis genom att flytta rör. Detta antecknas på ritningarna för 
att sedan kunna korrigeras av den berörda disciplinen.  
  På det här sättet har de olika disciplinerna god kommunikation med 
varandra, vilket är en fördel för byggnadens utformning. 

Kap. 3 Observationer och resultat 
 Kap. 3 Observationer och resultat 

 



OPTIMERAD SAMGRANSKNING 
 
 

 12 

  Vid de tillfällen då det är svårt att se på ritningarna, används datorn 
som är uppkopplad till en projektor, för att zooma in. Det kan vara till exempel 
i trånga utrymmen och hörnen av byggnaden. Datorn används även då det är 
svårt att se om rören ligger i golvet eller i taket, eftersom höjd inte går att utläsa 
från 2D-ritningar. I datorn tänds i så fall de lager som ska visas och de som inte 
ska synas släcks. Något som också gör det svårt att granska ritningarna i 2D är 
att vissa discipliner ser planen underifrån när de ritat medan andra ser planen 
uppifrån, vilket resulterar i att på samma ritning visas plan 2 till 1 och 2 till 3. 
Lutningar i planen behöver också förklaras av disciplinen eftersom detta inte 
heller kan ses i 2D. 
  Om en disciplin ritat i 3D krävs det att han har rätt översättningsfil 
för att kunna lägga in sina 3D-objekt i 2D-ritningen. Annars finns det risk att 
objekten försvinner och inte kan granskas.  
 

 

3.4 Intervjuer 
I detta kapitel behandlas intervjuer från personalen på METOD arkitekter och 
andra discipliner. De semistrukturerade intervjuerna gjordes för att författaren 
skulle bilda sig en uppfattning hur samordningen fungerar för tillfället. 
Intervjufrågor se bilaga 1. 
 
 

3.4.1 Samordningen i dagsläget enligt METOD arkitekter 
I stora drag fungerar samordningen så att arkitekten börjar med att rita upp 
grundlayouten för byggnaden. Därefter skickar arkitekten ut sina filer som 
underlag till de andra disciplinerna, en så kallad noll-handling. Innan 
samordningsmöten ska ske skickar alla sina arbeten tillbaka i form av dwg-filer. 
Det är arkitektens uppgift att samordna alla ritningar. För att den personen då 
ska kunna hålla reda på vilken disciplin som gjort vad när ritningarna 
sammanfogas, är det oftast olika färger på det de olika disciplinerna har ritat, 
exempelvis är ventilationskanalen grön och elledningarna röda i ritningen. 

Enligt personalen på METOD arkitekter fungerar samordningen 
ganska bra i dagsläget. Men det beror på vad det är för projekt och vilka de 
arbetar med. Det viktigaste är att det ska vara en bra dialog mellan de olika 
disciplinerna. Vissa samarbetspartner har bra rutiner och en CAD-ansvarig som 
beslutar hur modellfilerna ska se ut.   

Det som personalen tycker är viktigt är att alla följer samma 
gemensamma regler och lagerstruktur, och de är även eniga om att detta är 
något som skulle kunna förbättras. Om inte reglerna följs, så beror det oftast på 
tidsbrist.  

Det som händer är att vissa discipliner kan skicka sina filer utan att 
ha tagit bort sina xreferenser i modellen, detta gör att det kan uppstå problem. 
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Det kan till exempel leda till att all information inte finns tillgänglig i den 
inlänkade filen, vilket gör att det inte går att granska på ett bra sätt.  

Andra kan ibland använda 3D-objekt när de ritar upp sina 
modeller, och dessa kan då försvinna när de ska öppnas i 2D-ritningarna för att 
granskas. En lösning på detta enligt personalen på METOD skulle vara om alla 
använde IFC-format, samt att granska modellen i Solibri för att lättare kunna 
hitta kollisioner.  
 

 

3.4.2 Samordningen i dagsläget enligt disciplinerna 
Författaren kontaktade under projektets gång olika discipliner, såsom VVS-
konsult, elkonsult samt en konstruktör, som samarbetar med METOD 
arkitekter. Samtliga intervjuades angående samordningen, IFC-format och om 
Solibri. Författaren vill dock förtydliga att detta endast är ett fåtal personer som 
uttalat sig och att denna information därför inte går att överföra till hela 
yrkesgrupperna. 
 
 

VVS 
De som arbetar med ventilationen kan använda sig av CAD-programmet 
MagiCAD när de modellerar upp sina förslag. De anses vara ett lättsamt 
program att använda, och det fungerar bra att se vilken höjd 
ventilationskanalerna ligger på, vilket är speciellt viktigt för denna disciplin. De 
vet vad IFC-format är för något men använder sig inte av det. När deras modell 
är klar exporteras den till samordningsprogrammet Navisworks för att 
upptäcka kollisioner, vilket är ett program som liknar programmet Solibri men 
har inte exakt samma egenskaper vilket beskrivs under kapitlet 3.6.3. De 
använder sig inte av Solibri eftersom de tycker att det verkar krångligt att 
skriva regler för att kunna upptäcka kollisioner och funktionsfel. Enligt VVS-
konsulten har samordningen blivit sämre, det var bättre på 80-90 talet eftersom 
man då hade mer tid till varje projekt. 
 
 

El 
De som projekterar fram elritningarna kan t.ex. använda sig av programmen 
AutoCAD och MagiCAD. De tycker att MagiCAD är ett bra program eftersom 
det kan utföra egenkontroller av kollisioner. IFC-format är något som ännu inte 
efterfrågas utan endast är i startgropen. Modellen exporteras till Navisworks 
för att kontrollera om det finns några kollisioner mellan deras modell och andra 
modeller. Oftast fungerar samordningen bra, men der beror på vad det är för 
projekt som pågår. 
 

Kap. 3 Observationer och resultat 
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Konstruktör 
Konstruktören använder sig av flera program i projekteringsskedet. Det finns 
olika fördelar med respektive program. AutoCAD används när det handlar om 
ombyggnationer, då det ofta redan finns 2D-ritningar vilka man fortsätter att 
rita på i det kommande projektet. Revit Strukture är ett bra 3D-program som 
används vid nybyggnationer, och Tekla Strukture används när det ska byggas 
prefabricerat. Konstruktörerna har börjat med att titta på IFC-format och 
använder sig av det när de jobbar i programmet Revit Strukture. Men IFC 
uppfattas som nytt och att det kan krångla med översättningsfilerna. Det som 
är svårt är att ställa in översättningsfilen rätt. Om den inte är inställd rätt följer 
inte den information som är täkt med. Men om alla skulle använda sig av IFC-
format och om det skulle fungera felfritt, så anser konstruktören att det skulle 
det vara smidigt. Det program som de använder för att upptäcka kollisioner är 
Navisworks. Programmet Solibri känner de till, men använder sig inte av det. 

Samordningen skulle kunna fungera bättre än vad den gör i 
nuläget. Konstruktörerna anser att de blir delaktiga försent i projekteringen, 
och tycker därför att det är svårt att få byggnaden optimal i ett tidigt skede. En 
förbättring skulle vara om arkitekterna rådfrågar de andra disciplinerna mera 
från början.  
 

 
3.5 Modellens inställningar för IFC 
Modellen ska tas fram på ett speciellt sätt för att den ska kunna öppnas och 
granskas i andra program. Den måste då ha rätt inställningar och rätt verktyg 
ska ha använts när den modellerats fram, för att den ska visa den information 
det är tänkt. Dessa inställningar och verktyg kommer under följande kapitel att 
beskrivas. 
 

 

3.5.1 Detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet i ArchiCAD 
För att på ett tydligt sätt beskriva tillvägagångssättet har ett simpelt hus ritats, 
dock är det inte helt korrekt ritat för den perfekta planlösningen och 
hållfastheten, men det är principen som gäller. 
  Efter att programmet har öppnats väljs vilken tamplate (mallfil) som 
passar bäst, i detta projekt väljs: förenklad AC 15. Under ”Set up Work 
Environment” ska det väljas vilken profil som passar bäst. Ett råd är att inte 
välja Last Profile used (sista använda profil), för då kan det vara fel 
inställningar än vad som är tänkt. Det är bättre att istället välja t.ex. Swe 
Standard Profile 15 (svensk standardprofil), det är speciellt programmerat för 
Sverige, se Figur 3.1 
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                                              Figur 3.1   Starta ett projekt i ArchiCAD 
 
Alla element behöver klassificeras för att modellen ska se likadana ut och inte 
tappa information när den ska öppnas i ett annat program. 
  För att klassificera väljs ett element som ska användas i projektet t.ex. 
en yttervägg. Under ”default settings > Tags and Categories”, där ska man 
klicka i ID (Vad den har för id-beteckning, t.ex. alla fönster i en viss storlek har 
ett visst id nummer och en annan typ av fönsterstorlek har ett annat id-
nummer). Vidare fylls ”Structral function” i (där visas det om modellen är ett 
bärande element eller ej), ”Position” (om byggnadsdelen sitter exterior eller 
interior), ”Element classification” (där väljs vad byggnadsdelen är för något 
t.ex. en dörr, fönster eller tak). När detta är gjort har byggnadsdelen/elementet 
IFC-klassificerats. Detta behövs för att programmet ska kunna översätta var 
elementet finns och vad det har för betydelse när filen exporteras och 
importeras till ett annat program som stödjer IFC-format, se Figur 3.2 
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                   Figur 3.2    Klassificering av byggnadselement i ArchiCAD 
 

Under ”Default Settings” finns en favorit knapp, där går det att spara väggen 
som favorit. Favoriter fungerar så att inställningar som görs på ett 
objekt/element går att spara. Med sparade favoriter går det snabbt att välja just 
den inställningen som behövs. Men favoriterna är inte låsta, efter att elementet 
har valts går det att ändra inställningar på det objektet som ska ritas, utan att 
det påverkar den sparade favoriten. Detta görs igenom ”Save Current Settings 
as Favoriter” och där döps elementet till vad det är för något, plus att det är 
klassificerat, se Figur 3.3. Sedan kan det elementet som inte är klassificerat tas 
bort från favoriter, så att de inte blandas ihop. 

 

  
                                       Figur 3.3    Verktyget ”Favoriter” i ArchiCAD 
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När huset ritas ska det ritas precis som det byggs på arbetsplatsen t.ex. en vägg 
ritas inte 20 meter hög utan istället tre meter höga väggar på varandra. 

Nedan är ett exempel på hur en modell utan klassificering kan se ut 
när den ska exporteras till IFC och sedan in till ett samordningsprogram, se 
Figur 3.4 och Figur 3.5.  
. 

 
 

 

  
                       Figur 3.4    Huset som exporteras i 3D-vy utan klassificerade 
                                          byggnadselement i ArchiCAD 
 
 

   
                         Figur 3.5    Planlösningen i modellen 
 

 

Om modellen inte klassificeras och rätt verktyg inte har används, kan modellen 
se ut som nedan när den exporteras till exempelvis Solibri, se Figur 3.6 och 
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Figur 3.7. Väggen står upp genom taket, fönstren har korsat varandra och det 
tar dessutom lång tid att importera om utemiljön exporteras med i modellen.  
 
 
 

  
                                 Figur 3.6    Huset importerat i Solibri utan klassificering 
 
 
 
 

  
 Figur 3.7    Fel som kan uppstå vid exportering till Solibri. 1,             
                väggen går igenom taket. 2, fönstren korsar  
                varandra 

 

För att modellen inte ska behöva förändras när den importeras till ett annat 
program behöver modellen byggas upp på ett speciellt sätt. Det finns 
funktioner som gör att modellen inte förändras när den exporteras. Till exempel 
när väggarna ska trimmas ned så att de passar ihop med taket, så ska inte 
verktyget ”Connect > Trim elements to roof” användas. Istället ska verktyget 
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”Crop to Single-plane Roof ” användas, som man hittar om man högerklickar 
på väggen, se Figur 3.8. 
 

  
                         Figur 3.8    Hur väggen trimmas på rätt sätt i ArchiCAD 
 

När ”Crop to Single-plane Roof ” är aktiverat, ska ”Crop Element Top och Set 
Wall/Column Top to highest Point” fyllas i, se Figur 3.9. Genom detta trimmas 
väggen ned och den övre delen raderas.  
 
 
 

  
                                                Figur 3.9    Verktyget “Crop to Single-plane Roof” 
 

 

När modellen ska skickas till ett samordningsprogram är det bra att spara filen i 
ett annat namn och radera onödig information som inte behövs i det nya 
programmet. Då kan modellen se ut som i Figur 3.10 och Figur 3.11. Utemiljön 
är raderad såsom all inredning och alla byggnadselement är klassificerade. 
Zonerna är en av den viktigaste informationen som ges till ett 
samordningsprogram, detta för är att kunna räkna ut volymer. Alla onödiga 
lager är borttagna eftersom alla program inte kan släcka lager, som t.ex. Vico 
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Software som är ett 5D-program vilket innebär att det även räknar ut tid och 
kostnader.  
 

  
                               Figur 3.10    Huset som exporteras från ArchiCAD i 3D-vy med
          klassificerade element och utan utemiljön  
 

 

 

 
                                        Figur 3.11    Planlösningen i modellen med zoner och utan 
                                                             inredning 
 

 

 

När modellen har importeras till ett samordningsprogram t.ex. Solibri, kan 
modellen se ut som figurerna nedan, Figur 3.12 och Figur 3.13. Modellen laddas 
snabbt in till programmet eftersom onödig fakta såsom möbler och 
utomhusmiljö är borttaget. Huset är uppbyggt som i programmet som det 
modellerades upp i, det vill säga väggarna är på rätt plats och fönstren korsar 
inte varandra. 
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                                   Figur 3.12    Huset importerat i Solibri 
 
 
 

  
                                   Figur 3.13    Huset i Solibri med klassificerade element och skapat 
              med rätt verktyg 

 
 
3.5.2 Exportering till IFC 
För att kunna öppna modellen i ett annat program krävs det att modellen 
exporteras till IFC-format. Detta görs genom att när modellen har modellerats 
upp i programmet, så väljs antigen en planvy eller 3D-vy. Eftersom det är de 
vyer som det går att stå i när modellen ska exporteras till IFC-format. Efter att 
rätt vy är vald ska modellen exporteras. Det görs genom ”file > Save as” och 
där går det att välja under ”Format > IFC 2x3 file”, se Figur 3.14. 
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                               Figur 3.14   Hur modellen i ArchiCAD exporteras till IFC 2x3 file 
 
Sedan går det att välja hur modellen ska exporteras under ”Export > Entive 
projekt, Visible element (on all stories), All elements on current story” eller 
“Selected elements only”. Vad som ska väljas beror på vad som ska exporteras. 
Det går även att precisera sig ännu mera. Om alla element är klassificerade i 
modellen kan man filtrera vilka element som ska exporteras. Detta görs med 
”Model Filter” där går det att välja t.ex. om endast plattan eller väggarna ska 
exporteras. Sedan ska en translator (översättningsfil) väljas. Translators uppgift 
är att översätta byggnadselementen, man bestämmer hur de ska se ut när 
modellen öppnas i ett annat program. Den translator som är förinställd är 
General Translator (generell översättningsfil). Det är en generell translator som 
ska fungera om man inte tänker sig något specifikt. Men en rekommendation är 
att ställa in en translator för det tänkta programmet som modellen ska 
exporteras till, eftersom translatorn innehåller regler för hur elementen ska 
översättas för olika program. Det görs under ”Settings”, se Figur 3.15.  
 
 

 
                                 Figur 3.15   Settings 
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I Settings går det att välja förinställda translators till olika program. Men om 
programmet man ska exportera till inte finns att välja, går det även att ställa in 
egna translators. Då väljs en befintlig translator och sedan dupliceras den till en 
ny, se Figur 3.16.  
 

 
              Figur 3.16   Inställning till egen translator i ArchiCAD 
 
Efter dupliceringen fylls de inställningar som är nödvändiga för programmet. 
Under ”Model Element Filter” ställs det in vilken klassificering som translatorn 
ska utnyttja. I ”IFC Domain” väljs om hela modellen ska exporteras eller om det 
är bara ventilationen. Under fliken ”Structral function” går det att välja vilken 
del av modellen som ska exporteras t.ex. bärande objekt eller icke-bärande. Där 
går också att välja om 2D-objekt ska följa med i exporteringen eller inte, se 
Figur 3.17 på följande sida. 
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                   Figur 3.17    ”Model Element Filter” under ”IFC Translation Setup” 
 
Under ”Export Options” väljs inställningar för exporteringen av modellen. Vid 
”Elements to export” går det att välja hur modellen ska exporters, ”Entive 
projekt, Visible element (on all stories), All elements on current story eller 
Selected elements only”. De inställningarna går även att ändra under ”Save as”. 
I ”IFC View Definition” väljs om hela vyn ska exporteras eller bara en enkel vy. 
Under ”IFC Sites” går det att välja hur marken ska exporteras. Det finns tre 
alternativ att välja mellan. Det första är ”Boundary representation”, då är 
marken solid, alla linjer är raka och ytorna är plana. Den andra är ”Face-based 
surface”, då exporteras endast toppytan. Det sista alternativet är ”Geometric 
set”, då följer bara konturlinjer och punkter med i exporteringen. På ”Global 
Unique Identifiers” rekommenderas det att det välja ”Keep existing”, vilket 
innebär att de inställningar som är gjorda förut följer med. Sedan går det att 
välja under ”IFC Model Units” vilka mått som ska användas vid exporteringen 
t.ex. om det ska vara millimeter, grader och kvadrat meter. Den sista 
inställningen är under ”IFC file encoding”, där man väljer om modellen ska 
vara plattform- och språkoberoende eller kompatibel. Till sist ska allt sparas 
genom ”Save Settings & Close”. Se Figur 3.18. 
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                      Figur 3.18    “Export Options” under “IFC Translation Setup” 
 
 

3.5.3 Att tydliggöra ändringar i ArchiCAD 
Om ändringar i modellen har utförts, kan den informationen komma fram. 
Detta kan göras på ett lätt och smidigt sätt genom att använda ”Detect IFC 
Model Changes”. Modellen sparas ner i IFC-format. Sedan ändras modellen och 
den nya modellen sparas ner i IFC-format. Då finns en funktion i ArchiCAD där 
modellerna kan kopplas samman och där visas ändringar som har gjorts i 
modellen. För att det ska fungera måste det vara samma projekt och att 
modellerna är ritade i samma mjukvara. När detta ska utföras finns det 
kommandot under ”file > file special > IFC 2x3 > Detect IFC Model Changes”. 
Där väljer man vilka sparningar i IFC-filer som ska användas och sen väljs vilka 
delar som ska visas. När allt är klart visas ändringar i modellen som gröna-
element, nya element som blå och raderade-element visas som röda. Denna 
funktion kan vara bra att använda om det är flera som sitter med samma 
projekt inom företaget och då kan det visas på ett effektivt sätt vilka ändringar 
som har utförts, se Figur 3.19, Figur 3.20 och Figur 3.21 
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Figur 3.19    Ursprunglig modell                      Figur 3.20    Utförda förändringar 

 

 
 

 
Figur 3.21    Synliga ändringar som har utförts 

 

 
3.6 Solibri – Ett program i syfte att effektivisera projekteringen 
Solibri är relativt nytt samordningsprogram som kan importera flera olika 
modeller från flera olika programvaror, detta eftersom programmet arbetar mot 
formatet IFC. Därefter sammanfogas alla modeller till en modell och när detta 
är gjort så är Solibris funktion att det kontrollerar om den sammanställda 
modellen följer de förinställda reglerna. Avsikten med Solibri är att eliminera 
möjliga felaktigheter i modellen i ett tidigt stadium för att minimera 
kostnaderna. 

 
 
3.6.1 Solibri modell viewer och Solibri model checker 
Det finns två versioner av samordningsprogrammet Solibri. Den huvudsakliga 
skillnaden mellan Solibri model viewer och Solibri model checker är att det 
förstnämnda programmet är en lätt variant av det fullständiga programmet 
model checker. Solibri model viewer finns både som ett eget program men 
ingår även som en del i Solibri model checker.  
  I Solibri model viewer går det endast att granska modellen, 
kontrollera om den fungerar efter det att den har exporterats till IFC-format. 
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Det går alltså endast att titta igenom modellen så att den inte har exporteras 
konstigt t.ex. att väggarna har kommit igenom taket och att fönstren inte korsar 
varandra. Anledningar till varför model viewer används kan bland annat vara i 
inlärningssyfte, hur modellen behöver se ut för att fungera i model checker, 
innan den fullständiga versionen köps in. Den enklare varianten kan även vara 
bra för vissa discipliner. De inhämtar modeller från andra program för att se 
om filen fungerar som den ska innan den importeras till det tänkta 
programmet. 
  I den fullständiga varianten, Solibri model checker, granskas hur 
modellen är uppbyggd genom att programmet varnar om exempelvis väggar 
kolliderar med varandra, om toalettstolen svävar, elementens tjocklekar är 
rimliga eller om konstruktörens modell ligger i arkitektens, med mera. För att 
detta ska fungera måste regler sättas upp i programmet. Dessa regler 
bestämmer hur programmet ska kontrollera modellen och ställs in manuellt 
under fliken ”Rules Sets”. Men det finns också förinställda regler som går att 
kopiera och sedan editera dem efter användarens behov, vilket 
rekommenderas. Exempel på regler för funktionskontroll kan vara att 
bröstningshöjden på ett fönster måste vara minst 800 mm. Om det är lägre än 
800 mm varnar programmet. 
  När programmet har kontrollerat modellen och eventuellt hittat 
något som inte följer reglerna som finns, kommer det upp förfrågningar i form 
av varningstrianglar som undrar om det är meningen att modellen ska se ut 
som den gör eller om det har blivit något fel. Genom att trycka på 
varningstriangeln går det att läsa vilken regel som är inställd och vad modellen 
då bryter mot. Elementet som inte stämmer överens med regeln, visas i 3D-vy 
för att man lättare ska kunna avgöra om elementet behöver ändras eller inte. 
Om elementet anses vara rätt godkänns förfrågningen. Om elementet däremot 
innehåller brister och frågetecken görs en ”slide”, vilket innebär att 
programmet tar en kopia av bilden (print screen) som visar vad som är fel och 
kommentarer kan skrivas. Efter att hela modellen är granskad och slides har 
gjorts, görs en presentation av dessa. Där visas det vad som är fel och 
kommentarerna kan läsas vad som ska åtgärdas och vem som ska göra det.   
  Det går även att importera flera IFC-filer till samma 3D-modell från 
olika discipliner. Det kan exempelvis vara filer från arkitekten, konstruktören 
samt ventilationsfiler som importeras för att granskas igenom samtidigt så att 
ingenting krockar. 
  Programmet Solibri model checker klarar även av att mängda, för att 
exempelvis undersöka hur många kvadratmeter vägg byggnaden innehåller. 
Detta görs under fliken ”Information Takeoff” och det som ska mängdas går att 
precisera. Programmets mängning är till för att få en snabb överblick av hur 
mycket som finns i modellen för att kunna beställa material i ett tidigt skede. 
Programmet är dock inte det optimala för att kalkylera. Det program som är bra 
för kalkylering heter Vico Software, där går att ta fram exakta mängder, 
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kostnadskalkyler och tidsåtgång för hela bygget.  
 
 

3.6.2 Solibri i praktiken 
För att allt ska fungera i Solibri model checker måste alla inställningar i 
modellen göras rätt från början i det programmet modellen byggs upp i. Några 
saker att tänka på när modellen modelleras fram är att, modellen ska göras i 3D, 
alla element ska klassificeras och id-märkas, zoner ska vara tilldelade i alla 
utrymmen och elementen ska ligga i rätt lager. Alla discipliner som ska vara 
med i projektet måste veta hur de ska modellera och hur de ska exportera till 
IFC-format. Alla bör använda samma arbetsmetod. Om något av följande är 
bristfälligt så blir det betydligt svårare att kontrollera modellen i programmet. 

 
 
3.6.3 Navisworks – ett alternativ till Solibri 
Navisworks är ett samordningsprogram som kontrollerar kollisioner när flera 
modeller sammanställs. Programmet är helt 3D styrt, det går inte att importera i 
2D. Programmet fungerar nästan som Solibri, men Navisworks är enbart ett 
kollisions-kontollprogram och inte ett funktionskontrollprogram som Solibri 
även är. Arkitektens, VVS-installatören och konstruktörens modeller, med flera, 
sammanfogas till en enda modell. I den nya kompletta modellen går det att titta 
om det eventuellt blivit några kollisioner t.ex. om avloppsrören krockar med 
ventilationsrören i schaktet. De objekt som krockar samlas i en speciell mapp i 
programmet och blir även rödmarkerade, detta för att det ska vara lätt att 
lokalisera vad som behöver redigeras.  
  Det här programmet kan inte endast upptäcka kollisionskrockar, 
utan det är även ett bra projekteringsverktyg. Genom att själv mata in 
tidpunkter och arbetsgången för byggnaden går det nämligen att se i 3D-
tidsskala vilken fas byggnaden befinner sig i och hur byggnaden tar form. Det 
är ett smidigt sätt att se i vilken ordning allt ska byggas, dessutom kan det 
planeras var alla maskiner och bodar ska någonstans i de olika skeden 
byggnaden är i, detta är en så kallad arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan). 
Under tidsskalan går det även att mata in kostnader på allt material, vilket ger 
en bra överblick av kostnaderna genom hela bygget.  

Navisworks är en produkt som är anpassad för Autodesks 
produkter. I deras program finns det en länk Navisworks som gör exportering 
smidig. Men Navisworks stödjer också IFC-filformat. 
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3.7 Sammanfattning av observationer och resultat 
Resultatet visar på flera olika sätt att förhindra fel som kan uppstå vid 
exportering av modellen till andra programvaror. Den huvudsakliga åtgärden 
är att modellen ska exporteras till IFC-format på ett speciellt sätt, bland annat 
bör modellens olika byggnadselement klassificeras och translatorn bör ha rätt 
inställning. Dessutom visar resultatet på hur projekteringsarbetet kan förenklas 
genom att använda sig av funktioner såsom ”Detect IFC Model Changes”. 
Utifrån de intervjuer som utfördes framkom det att det i nuläget finns möjlighet 
att använda sig av IFC-modeller mellan de olika disciplinerna.  
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4. Slutsatser, diskussion och fortsatta studier  

 

4.1 Allmänt 
Detta examensarbete gjordes för att undersöka hur projekteringen kunde bli 
effektivare och för att inspirera och informera personal till att utveckla 
projekteringsskedet. Detta skulle göras genom en studie mellan CAD-
programmet ArchiCAD och det relativt nya samordningsprogrammet Solibri. 
Författaren ansåg att det var en nyttig och rolig studie som genomfördes 
eftersom det troligtvis kommer att bli stort i framtiden. 
  

4.1.1 IFC-format 
Denna studie visar att IFC-formatet är idag så pass bra utvecklat att det skulle 
gå att använda i de flesta projekt, vilket även några företag har börjat med. Det 
som är svårt nuläget är att ställa in rätt översättningsfil. Om översättningsfilen 
är fel inställd, blir modellens element översatta fel. Detta kan resultera i att 
exempelvis väggarna går två meter över taket. Om filen däremot fungerar 
felfritt menar författaren att projekteringsskedet troligtvis kommer att gå 
snabbare. Detta eftersom man redan i datorn kan se vad som behöver 
korrigeras innan ritningarna skrivs ut i pappersform. Disciplinerna kan även på 
ett enklare och effektivare sätt kvalitétsäkra modellerna så färre fel uppstår 
under produktionsskedet.  

När intervjustudien genomfördes visade sig att alla de olika 
disciplinerna som intervjuades arbetade i program som stödjer IFC-filer. Det är 
därför möjligt att genomföra IFC användningen i praktiken. Det som författaren 
ser som ett möjligt hinder för att det ska fungera, är att det kommer att krävas 
tid i början då alla discipliner måste lära sig att bygga upp modellen på rätt sätt, 
med klassificeringar och lager med mera. Alla är i behov av att jobba med 
samma metod, vilket kan innebära svårigheter i början för personalen, samt 
svårigheter för nya företagspartners som även de måste anpassa sig för att 
kunna delta i samarbetet. Men när alla har kommit igång med sina rutiner och 
vet vad som behöver ställas in kommer projekten att flyta på menar författaren. 
       
  

4.1.2 Klassificera 

Författaren har fördjupat sig i programmet ArchiCAD och vet hur modellen ska 
vara uppbyggd för att den ska fungera i Solibri. Han vet även vad som behöver 
göras i de andra CAD-programmen utöver ArchiCAD, men inte exakt i detalj 
hur detta utförs i de olika programmen.  

Arkitekten ska klassificera alla element och alla rum ska 
zonindelas. Detta behöver göras för att det ska fungera så bra som möjligt i 
Solibri när man ska exportera IFC-filen. Det tar självklart längre tid att 
klassificera alla objekt till en början, men eftersom det går att spara 



OPTIMERAD SAMGRANSKNING 
 
 

 32 

klassificeringarna i favoriter, och därefter ha detta som är en mall, tror 
författaren att det kommer att löna sig tidsmässigt i längden.  
 
 

4.1.3 Samordning 

Författaren anser att Solibri är ett bra samordningsprogram som klarar av att 
upptäcka både kollisioner och funktionsfel på ett effektivt sätt. Det som 
författaren upptäckte var att modellerna som importerades var tvungna att vara 
rätt uppbyggda för att kontrollen av modellen skulle fungera. Detta kräver att 
personalen behöver utbildning, vilket i sin tur medför kostnader och tid. Men 
om detta i framtiden kommer att fortsätta växa och utvecklas, kan det komma 
att innebära att de som inte har kunskapen kommer att få svårare att finna jobb. 

Utvecklingen med samordningsprogrammen skulle kunna 
innebära att det endast krävs en person som granskar modellen under 
projektets gång, och denna skulle kunna vara en utomstående dicsiplin. Men 
författaren anser dock att arkitekten, som idag har i uppgift att samordna, 
fortsätter att göra det. Men istället för att göra som i dagsläget med 2D-ritningar 
skulle det vara effektivare om arkitekten lärde sig samordningsprogrammet, 
och använde sig av det på samordningsmötena istället. Genom detta skulle man 
fortfarande ha kvar det positiva med en god kommunikation mellan 
disciplinerna men även kunna utnyttja tekniken. Därmed skulle företaget slippa 
skicka sin modell till en ny disciplin med kunskap och teknik för att granska 
modellen. Detta skulle innebära att företaget undviker onödig kostnad och att 
arkitekten skulle få ett större ansvar och i sin tur därför kunna ta större 
ersättning för sina tjänster. I framtiden skulle författaren alltså vilja se att 
samordningsmötena fortsätter men att man istället använder sig av ett 
samordningsprogram som är kopplat till en projektor och att disciplinerna 
diskuterar det som syns tillsammans. Under mötets gång görs anteckningar i 
programmet av det som behöver korrigeras och sedan skickar arkitekten ut 
detta till de olika disciplinerna. 

De stora aktörerna på marknaden använder sig redan av 3D-
samordning. De flesta via programmet Navisworks. Eftersom 3D-samordning 
är relativt nytt, så är det inte konstigt att de mindre aktörerna inte använder sig 
av den metoden än. Ett alternativ för att samordningen ska fungera lättare och 
smidigare än i dagsläget skulle vara om alla modellerar i 3D. Alla discipliner 
bör skaffa ett gratisprogram, som t.ex. Solibri model viewer, som kan öppna 
IFC-filer för att granska dem innan de skickar iväg modellen till en annan 
disciplin.  
 

 

4.1.4 3D 
Genom att använda 3D fås en bättre bild av hur byggnaden kommer att bli i 
verkligheten. Det är därmed enklare att upptäcka det som behöver korrigeras. 
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Till skillnad från 2D kan man här enkelt utläsa höjdskillnader i modellen, bland 
annat se på vilken nivå till exempel avloppsrören ligger på. 

En fördel med Solibri är att byggarbetarna på arbetsplatsen skulle 
kunna använda sig av den enklare varianten, Solibri model viewer, och därmed 
kunna utläsa hur de ska gå till väga ur en 3D-modell. Detta är särskilt positivt 
när det handlar om ställen som är komplicerade med ett flertal ledningar och 
kanaler som ska korsa varandra och som i dagsläget är svåra att utläsa av en 
2D-ritning. 
  

4.1.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis går det att säkerställa en korrekt samordningsmodell 
genom att bland annat exportera modellen till IFC-format och använda sig av 
rätt inställningar. Samordningsprogrammet Solibri är ett väl utvecklat program 
som hjälper disciplinerna att arbeta med, och granska modeller, effektivare. 
Författaren upplever att det finns stora möjligheter att genom detta, i framtiden 
spara både tid och pengar i projekteringsskedet.  
 

4.2 Fortsatta studier 

Framöver skulle det vara intressant att fortsätta undersöka hur 3D-
samordningen fungerar i praktiken. Vad fungerar bra och vilka svårigheter som 
finns? Till exempel genom intervjustudier och/eller observationsstudie. Det 
skulle också vara intressant att undersöka hur mycket av de fel som går att 
upptäcka i Solibri, går att upptäcka i ArchiCAD. Till exempel granskning av 
listor, granskning av 3D-vyn med mera. 

Navisworks och Solibri är två väl utvecklade program, en annan 
studie som skulle kunna göras framöver skulle kunna vara en utförlig 
jämförelsestudie mellan dessa program, samt vad de kan lära av varandra.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 

Frågor till personalen på Metod 
 

1. Vad har du för anställning/vilken arbetsuppgift har du i nuläget? 
2. Hur länge har du jobbat här? Vad har du jobbat med innan? 
3. Hur arbetar företaget med samordningen? (Utförligt) 
4. Vem är det som samordnar, METOD eller någon annan disciplin? 
5. Hur tycker du att det fungerar? Gärna exempel. 
6. Vad anser du skulle kunna förändras till det bättre? 
7. Vad tycker du är det svåraste med ditt arbete?  
 

Frågorna till intervjuerna med olika discipliner (VVS, el, konstruktion) 
 

1. Vad har du för anställning och arbetsuppgifter? 
2. Vad använder ni för program? 
3. Vad ser ni/har ni upptäckt för fördelar med det? 
4. Använder ni det öppna filformatet IFC? 
5. I så fall, vad anser ni om det? Hur fungerar det tycker du? 
6. När ni har ritat färdigt modellen, till vilket samordningsprogram exporteras 
    modellen till? 
7. Känner ni till samordningsprogrammet Solibri? 
8. Har ni använt er av det programmet någon gång? 
9. Hur tycker ni att samordningen fungerar mellan olika discipliner? 
 
 
 
 
 
 
 
 


