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Abstract

Granskning av Solibri Model Checker - En Svenskanpassning

Analysis of Solibri Model Checker - Swedish
adaptation   

Emil Johansson

The building industry are currently going through a 
huge alteration. The introduction of BIM (Building 
Information Modeling). Which also implements a lot 
of new ways of solving problems that building 
modeling can cause. This report is written for 
Uppsala University in cooperation with 
Temagruppen in Uppsala. However, it contains a 
comparison between two different systems that 
checks building models. Temagruppen invested in a 
new Swedish adaptation of a software called Solibri 
Model Checker. This Software controlling the 
availability in building models, it also introduces a 
new way of interaction between different instances 
during a building project. The definition of the 
report is availability in public buildings. A building 
model has been designed in Revit, then imported to 
Solibri Model Checker who controls the availability 
and creates a report of certain design fault. 
Interviews are given to get a look into how the work 
with availability controls currently works at 
Temagurppuen. This results in a discussion of 
benefits and disadvantages of the two different 
methods. The result finally shows that certain work 
can be more effectively done with Solibri Model 
Checker. But availability contains more than just 
disabled impairment. Visual- and cognitive 
impairment can’t still be controlled by just a 
computer software.
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SAMMANFATTNING 
Byggbranschen står idag inför ett stort generationsskifte. Alla handlingar som 
används genom byggprocessen håller på att digitaliseras. 2D håller på att bli 3D, 
4D och till och med 5D. För att kunna bibehålla sin ställning som attraktiv 
entreprenör på marknaden gäller det att hänga med i denna utveckling. 
 Denna Rapport är skriven i samarbete med temagruppen i Uppsala. 
Rapporten är en utvärdering av en ny programvara temagruppen har investerat i, 
som är en svenskanpassning av programmet Solibri Model Checker. 
 Med programvaran kan kontroller av byggnadsmodeller utföras. Därav kan 
fel upptäckas och avhjälpas i tidiga skeden av projekteringsarbetet vilket kan 
spara in stora resurser. Solibri har även goda förutsättningar till att 
samgranskninga flera modeller samtidigt från olika instanser i ett byggprojekt. 
 Svenskanpassningen är baserad på svenska regelverk, och kan således 
kontrollera byggnadsmodellers utformning enligt dessa stadgar. För att avgränsa 
arbetet har tillgänglighet i publika lokaler undersökts närmare. En  
referensmodell av en byggnad har skapats i ett 3D-modelleringsprogramm. 
Försök har sedan utförts med svenska anpassningen av Solibri Model Checker. 
 En utvärdering över hur arbetet med tillgänglighetsanpassning går till på 
temagruppen idag har också gjorts. Rapporten undersöker således om 
temagruppen kan spara in resurser på att använda sig av den nya programvaran 
gentemot det äldre arbetssättet. Rapporten resulterar även i en arbetsmanual till 
Solibri Model Checker. 
 Resultatet av undersökningen tyder på att man kommer kunna 
effektivisera arbetet till viss del. Främst när det kommer till tillgänglighetsanpas- 
sning för personer med rörelsehinder. Vad gäller kognitiv- och 
synnedsättningsanpassningar kommer det fortfarande krävas en klassisk 
arbetsmetod.  
 
 
 
 
 
NYCKELORD: Solibri Model Checker, IFC, BCF, Export, Revit, 
Tillgänglighet, Checklista, Manual
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1.	  INTRODUKTION	  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
I byggbranschen pågår ständigt en vilja att effektivisera processer för att spara in 
tid och resurser. Projekteringsskedet är i dagsläget under stor utveckling med nya 
programvaror och arbetssätt, här gäller det att hänga med i utvecklingen för att 
kunna bevara en hög konkurrenskraft i branschen.  
 Temagruppen i Uppsala har investerat i den nya svenskanpassningen av 
programvaran Solibri Model Checker. Programmet har utvecklats för att 
analysera modeller framtagna med hjälp av olika BIM-verktyg. Förhoppningen är 
att med hjälp av denna kunna kontrollera sina modeller på ett effektivare sätt, 
och i ett tidigare skede av projekteringsprocessen. Det är Svenska företaget CAD-
Q som utvecklat svenskanpassning av programmet.  
 Temagruppen har i dagsläget ingen programvara för  att kontrollera deras 
färdiga modeller med, istället använder de sig utav en så kallad egenkontroll. 
Kontrollen består i ett dokument, vilket är framtaget med hjälp av BBRs krav 
och rekommendationer för tillgänglighet och användarvänlighet i byggnader.
 Att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i sina modeller kan spara 
stora resurser i projekten. Kostnaden för att genomföra en ändring i 
projekteringsskedet är försvinnande liten jämfört med att göra den senare under 
byggskedet. Här finns det mycket resurser att spara in, vilket också påtalar 
ämnets relevans i den mycket tidspressade byggbranschen.  

1.2 Mål och syfte  
Det huvudsakliga syftet med rapporten är att underlätta för Temagruppen i en 
övergång till ett nytt egenkontrollsystemsystem. 
 Det slutgiltiga målet är att konstruera en manual för hur man kontrollerar 
tillgängligheten i sina modeller enligt ett bra och effektivt arbetssätt. Målet är 
således även att upplysa användare av Solibri Model Checker om vad denne bör 
tänka på vid brukandet av programvaran. En mindre utvärdering kommer även 
att göras av det nuvarande egenkontrollsystemet. För att sedan kunna jämföra 
det mot Solibri Model Checker. 
 En manual för att utföra en tillgänglighetsgranskning samt över hur egna 
regler kan sätts upp i Solibri kommer således att utformas. 
 Slutligen kommer en utvärdering och rekommendation till Temagruppen.  
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1.3 Problembeskrivning 
Rapporten undersöker möjligheten att med hjälp av svenskanpassningen till 
programvaran Solibri Model Checker, effektivisera temagruppens arbete med 
tillgänglighetsgranskningar av sina modeller i projekteringsskedet. 
 Rapporten innehåller en systematisk jämförelse och analys av det system 
temagruppen använder idag, vilket bygger på checklistor och BBR gentemot 
svenskanpassningen av Solibri Model Checker. Vilket resulterar i en diskussion 
och slutligen en rekommendation till temagruppen.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att undersöka hur tillgänglighetsgranskningar ska utföras i 
en publik lokal med hjälp av en referensmodell framtagen i Revit. Anledningen 
till avgränsningen var att implementeringsprocessen av Solibri Model Checker 
vid utförandet av denna rapport inte nått längre. 
 Kontrollen vilken kommer utföras är således en tillgänglighetsgranskning 
av den referensmodell som konstruerats. Egna regleranpassningar kommer även 
utföras och brukas. I rapporten används programvarorna Solibri Model Checker 
och Revit Architecture 2013. Litteraturstudie med till rapporten relevanta 
avsnitt förekommer.  

En av checklistorna studeras för att ge ökad förståelse för hur arbetet 
med tillgänglighetsgranskning går till på temagruppen idag, vilket också styrks av 
intervjuer med tillgänglighetsansvariga på temagruppen. 
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2. METODIK 
Rapporten är utförd enligt en kvalitativ vetenskaplig metod, vilket innebär att 
den bygger på en fördjupad analys av olika fallstudier vilka senare resulterar i 
hypoteser som slutligen diskuteras. (www.ne.se) (2013-05-16) 
 Inledningsvis utgörs rapporten av en litteraturstudie med relevanta avsnitt 
vilka b.la påvisar vikten av att upptäcka existerande fel tidigt i 
projekteringsskedet. Vad tillgänglighet enligt BBR innebär, viktiga ting att tänka 
på vid intervjuer, samt information om berörda programvaror vilka används i 
rapporten.  
 Metodiken för arbetets försök är att upprätta en modell i Revit för att sedan 
exportera/importera denna till Solibri. Där genomgår modellen en 
tillgänglighetskontroll, vilken genererar en felrapport från Solibri. Denna 
felrapport importeras sedan tillbaka till Revit för att kunna åtgärda de 
förändringar vilka krävs för modellens senare godkännande enligt BBR. 
 Intervjuer med personer på temagruppen som idag har ansvar för att de 
modeller vilka lämnas ut är godkända med hänsyn till tillgänglighet enligt de 
gällande krav har genomförts. 
 Dessa komponenter kommer sedan tillsammans att resultera rapportens 
resultat och slutdel, likt Figur 2. 

 
Figur 2. Metodik för rapport. 

2.1 CAD-Q 
CAD-Q är ett företag vilka arbetar med att implementera programvaror. De 
arbetar med CAD-program mot bygg, infrastruktur och industrisektorn. 
 Företaget erbjuder även utbildningar inom programvarorna de 
implementerar. Det är CAD-Q vilka har implementerat svenskanpassningen av 
Solibri Model Checker denna rapport analyserar, implementeringen består i att 
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företaget har anpassat Solibri Model Checker till den svenska marknaden genom 
att införa gällande regelverk såsom BBR och PBL. 
 Programvaran Solibri Model Checker är redan från början uppbyggt kring 
ett stort regelverk för olika situationer vilka kan uppstå i en byggnadsmodell. 
Regelverket innefattar kollisioner av objekt, för trånga utrymmen och dylikt. Det 
CAD-Q har gjort är således att föra in svenska standarder i dessa redan befintliga 
regelverk. Reglerna är dessutom översatta till svenska. CAD-Q har utvecklat ett 
produktprogram som heter Naviate, vilket är ett samlingsnamn för de program 
och tjänster CAD-Q erbjuder sina kunder. (http://www.cad-q.com/sv/) (2013-
05-13)  

2.2 Byggprocessen 
Byggbranschen är under ständig utveckling och effektivisering, vilket genomsyrar 
hela byggprocessen. En fas i processen där det för närvarande händer väldigt 
mycket är just projekteringsfasen. Det finns mycket resurser att spara in om det 
redan från början projekteras korrekta handlingar i ett projekt.  
 För att lyckas med detta är det viktigt att i ett tidigt skede upptäcka de fel 
och brister vilka ofta kan uppkomma i projekteringshandlingar. Går detta även 
att kontrollera löpande under hela projekteringen finns här mycket resurser att 
spara in.  
 Det är billigare att genomföra en ändring tidigt i projekteringsskedet, se 
Figur 2.1. Den slutgiltiga kostnaden för ett projekt blir då långt mycket lägre än 
att exempelvis upptäcka felet först i produktionsskedet. Där till exempel två 
hantverkare tilldelas felaktiga handlingar och således inte kan fortsätta arbeta, 
krävs det att konsulter kallas in, en kostnad vilken nästintill varit obefintlig om 
felet upptäckts redan i projekteringsskedet, då det förmodligen hade räckt att 
exempelvis flytta på en vägg i Revit. U.Nordstrand (2009) 

 
figur 2.1 Byggprocessen 
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2.3 Intervjuteknik 
Intervjuerna i denna rapport kommer vara av så kallad ostrukturerad form. 
Vilket innebär att de ställda frågorna är av öppen karaktär. Där ges den 
intervjuade personen stort utrymme att utveckla och själv formulera sina svar. 
Där en intervju av detta slag användas är det viktigt att som intervjuare vara 
välunderrättad och förberedd inom det aktuella ämnet. Det är viktigt att veta 
mycket om bakgrund och även vara förberedd på eventuella svar frågorna kan 
generera. Detta för att kunna ställa bra och relevanta följdfrågor som en naturlig 
del av intervjun. 
 Inledningsvis i en intervju är det viktigt att klargöra för den tillfrågade 
personen vad syftet och meningen med intervjun är, detta för att den tillfrågade 
ska kunna förstå vad denne medverkar i, samt se sin chans att bidra till eventuell 
förbättring rapporten slutligen kan resultera i. Vilket kommer få den hörde att 
svara utförligt och sanningsenligt på frågorna. Det är även av stor vikt att i den 
inledande delen av intervjun klargöra på vilket sätt informationen personen 
lämnar ifrån sig kommer att användas, samt om denne är anonym eller ej. 
 Det är självfallet också viktigt att förbereda frågorna ordentligt innan 
intervjun. Rikta frågorna på ett sådant vis att de utformas att passa rapportens 
frågeställning och syfte. Tänk på vad intervjun ska leda vidare till. 
 Viktigt är också att under intervjun uppträda neutralt och vara beredd på 
att oväntade svar kan uppträda, vilka i sådana fall inte får följas av ett chockartat 
beteende från intervjuaren, exempelvis en höjning av ett ögonbryn. Det kan 
undermedvetet registreras av den intervjuade personen och därigenom leda till 
att framtida svar inte är sanningsenliga eller ordentligt genomtänkta.     
Davidsson (2012) 
 Resultatet av intervjun kommer sedan att användas för att underbygga en 
del av slutsatsen och diskussionen i rapporten.  

2.4 Tillgänglighet enligt BBR 
BBRs tredje kapitel behandlar tillgänglighet. ”Tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga” , Svensson (2012). 
Nedsatt rörelseförmåga kan betyda att en person har problem med sin gång och 
därav behöver tillgång till vissa hjälpmedel, exempel på hjälpmedel kan vara 
rullstol eller käpp. En försämrad orienteringsförmåga innebär att personen i 
fråga lider av syn- eller hörselnedsättning. Vid synnedsättning kan hjälp behövas 
i form av ledstråk, eller av kontrastskiljande fält på väggar, i tak, golv eller 
liknande. Kognitiv nedsättning innebär utvecklingsstörning eller hjärnskada. 
 För att alla ska kunna leva och verka på lika villkor har BBR definierat 
krav och regler för hur exempelvis entréer, trapphus, korridorer, toaletter etc. 
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ska utformas. Det råder också olika regler och rekommendationer beroende på 
vilken typ av verksamhet där bedrivs. 
 Kapitlet hanterar även avstånd till soputrymmen, parkeringar när en 
byggnad behöver hiss, utrymning vid brand etc.  
 Hur en bostad bör utformas beror på vem brukaren är samt hur stor 
bostaden till ytan blir. Det råder exempelvis olika krav på storlek och vad 
bostaden förväntas innehålla om det är studentbostäder eller vanliga bostäder 
vilka ska utformas. 
 Att alla krav inom ett projekt uppfylls kontrolleras sedan när bygglovet 
handläggs på kommunen. Handlingarna prövas i det så kallade tekniska 
samrådet gentemot gällande krav enligt BBR.  BBR (2012) 

2.4.1 Publika lokaler  
Publika lokaler finns i många utföranden. Det kan exempelvis vara en affär, ett 
hotell, en centralstation etc. Det finns lika många regler och rekommendationer 
för hur dessa bör utformas för att uppfylla en hög tillgänglighet. Här följer några 
anvisningar för hur ett allmänt lokalt utrymme bör utformas. 
 En publik lokal ska vara utformad så att denna är tillgänglig och använ- 
dbar för alla dess brukare. Det förekommer dock vissa undantag och specialfall 
då det inte är motiverat, vilket skulle kunna vara viss tung industri och andra 
arbetsplatser vilka gör det omöjligt att tillämpa tillgänglighetsfrågorna, då 
säkerheten kan äventyras. 
 En person med nedsatt funktionsförmåga ska kunna besöka eller använda 
en publik- eller arbetsplatslokal. Publika lokaler ska vara utformade så att en 
person i rullstol ska kunna ta sig fram och vända överallt, för att en vanlig 
rullstol ska kunna vända krävs det att en cirkel med diametern 1,3 m ska få rum.
 I större publika utrymmen likt bibliotek eller banker ska dessa 
dimensioneras så att eldrivna rullstolar ryms. Vändradien är då istället 1,5- eller 
2,0 m. 
 Det finns en punktlista från litteraturen ”Bygg ikapp” som säger att 
personer med nedsatt funktionsförmåga själva ska kunna: 

• Ta sig till platsen. Vilket innebär att entréer ska vara närliggande och 
allmänt lättåtkomliga. Det ska finnas reserverade parkeringar nära 
byggnaden. En tillgänglig gångväg ska förbinda parkeringen och entrén.  

• Öppna entréingången på egen hand. Vilket innebär att det ska finnas en 
armbågskontakt eller porttelefon för att öppna denna. Vilken ej får vara 
placerad närmre dörren än 0.7 m, helst 1 m i sidled.   
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• Förflytta sig och röra sig fritt inne i byggnaden, vilket även innebär att 
trappor och liknande alltid ska kompletteras med hiss och ramper där 
detta behövs.  

• Trappor ska vara rätt utformade så att dessa är enkla att använda. De ska 
ha ett fritt huvudmått på minst 2.1 m. 

• Utrymmen ska i allmänhet vara utformade tillräckligt breda såsom 
passager och entréer. En passage ska minst ha en fri bredd på 1,3 m, 
helst 1,5 m. Den minimala dörrbredden är 0,84m, då dörrbladet är 
öppnat till 90°.  

• Jämn golvbeläggning utan kanter och uppstående trösklar. Lutningen 
bör heller inte överstiga 1:50 någonstans.  

• Entréer ska vara utrustade med armbågskontakter på rätt avstånd från 
dörren, så att denna kan nås av en person i rullstol. 

• Utan svårigheter ska kunna orientera sig. Både till och inuti byggnaden. 
En bra genomtänkt planlösning helt enkelt, men även att ledstråk är väl 
utmärkta där sådana krävs.  

• Förflytta sig utan risk för fara. Potentiella faror ska tydligt vara 
markerade. En person utrustad med teknikkäpp ska utan svårighet 
kunna lokalisera ett trappsteg eller liknande.  

• Utan problem kunna använda och bruka toaletter omklädningsrum och 
duschar.  

• Bruka och använda lokalen för sitt ursprungliga syfte.  
• Enkelt utrymma lokalen vid en brand.   

Dessa punkter genomsyrar de allmänna kraven på tillgänglighet i publika lokaler. 
Det finns förstås mycket fler måtthänvisningar och krav vilka är mer inriktade 
till en specifik typ av lokal. Svensson (2012) 
  

2.5 Referensmodell 
En referensmodell har konstruerats i Revit. Avsikten med modellen är att den på 
flera punkter inte ska uppfylla de krav BBR ställer på lokaler med hänsyn till 
tillgänglighet. Modellen ska sedan köras genom en kontroll med hjälp av 
svenskanpassningen Solibri Model Checker för att undersöka dess effektivitet i 
att upptäcka felen. 
 Modellen utgörs av en villa, det är en publik lokal i form av en hyrstuga. 
Den består i två plan på sammantaget ca 100 m². Modellen innehåller en 
entrédel med hall, en handikapptoalett, ett sovrum, ett kök, en övervåning och 
ett samvarorum. 
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2.6 Checklista 
För att idag kontrollera sina modeller använder temagruppen en checklista. 
Listan utgörs av hänvisningar till passande avsnitt och kapitel i BBR. Det är de 
anställdas ansvar att dessa så kallade egenkontroller genomförs innan de släpper  
modellerna vidare i processen. Här går personen ifråga igenom hela listan, och 
samtidigt slår i BBR för att kontrollera de olika utrymmena i modellen. Ett 
exempel skulle kunna vara att en entrébredd ska kontrolleras. Första steget är att 
leta upp ett passande avsnitt i checklistan, för att sedan kunna slå upp det 
aktuella kapitlet i BBR. Följande mäts helt enkelt bredden i modellen, och 
kontrolleras således. 
 Vartefter egenkontrollen (checklistan) ses över från början till slut, sätter 
den granskande sin signatur och dagens datum efter var avstämd punkt. Ahl 
(2013) 
Se exempel på bifogad checklista i slutet av rapporten.B1.1 

2.7 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med två anställda vilka är mer ansvariga när det 
kommer till tillgänglighetsfrågorna på temagruppen. Frågorna kretsar kring 
dagens kontrollsystem och hur detta fungerar, samt de anställdas förväntningar 
på Solibri Model Checker Intervjuerna har gjorts för att underbygga den senare 
diskussionen och rekommendationen i rapporten.. 
 När tillgänglighet ska kontrolleras i modellerna på tema idag används 
främst litteratur såsom Bygg ikapp och HIN –enkelt avhjälpta hinder. Bygg ikapp 
är bra att arbeta med då denna även innehåller bra illustrationer till texterna, 
den är egentligen ett förtydligande av BBR-texterna med illustrationer. 
 Vid arbetsgången kontrolleras hela byggnaden rum för rum. Ett arbetssätt 
är att tänka att sig in i var rum av modellen. Denna metod tillämpas för att inget 
ska gås om miste eller glömmas bort. Alla aspekter vad gäller tillgänglighet 
avstäms således, nedsatt rörelseförmåga, synnedsättning och kognitiv 
nedsättning. Checklistorna används mer för att efteråt kontrollera att allt 
verkligen är korrekt granskat. Vid kontrollerna skrivs ritningar ut och 
kontrolleras analogt. (Smedgård 2013) 
 Tillgänglighetskontroller är väldigt kompromissa och unika för var projekt. 
En lösning vilken gynnar en synskadad kan rent av bli ett hinder för en 
rullstolsburen. Det gäller alltså att hitta en lösning där alla anpassningar fungerar 
bra tillsammans, det finns här väldigt många aspekter att ha i åtanke. 
 De tillgänglighetsansvariga på temagruppen är helst med genom hela 
projekten och försöker tillämpa tillgänglighetstänkandet redan i tidigt skede. Det 
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händer dock att kunder hör av sig och bara vill ha en kontroll och ett 
godkännande av redan färdigställda objekt. (Gilén 2013) 
 De anställda på temagruppens kunskaper om Solibri Model Checker är 
idag nästintill obefintliga. Men en utbildning är inplanerad för de vilka ska 
bruka programvaran i framtiden. 
Frågorna för intervjun finns bifogade i rapporten B2.1 

2.8 Programvaror 
Rapporten inriktar sig i huvudsak mot två program, Revit Architecture 2013 och 
svenskanpassningen av Solibri Model Checker.  

2.8.1 Revit 
Revit Architecture 2013 är en av de största aktörerna på marknaden vad gäller 
3D-modellering av byggnader. Det är ett väldigt kraftfullt BIM-verktyg, vilket 
innebär att programmet lagrar mycket information i sina byggnadskomponenter. 
Information kan sedan användas för diverse beräkningar vilka kan vara 
intressanta för produktionen, men även för en senare delar likt förvaltning av 
den färdiga byggnaden. Revit tillåter även flera konsulter att arbeta i samma 
modell samtidigt. Vilket möjliggör ett effektivare samarbete och arbetssätt för de 
inblandade parterna i projekten. 
 En färdigställd modell går enkelt att exportera till en rad filformat. Dels via 
programmets egen exportfunktion, men även via så kallade ”plug-in”-program. 
Vilket kan vara av intresse vid energiberäkningar eller kontroller av modellen i 
andra programvaror.  (http://www.autodesk.com) (2013-05-02) 

2.8.2 Solibri  
Solibri finns i tre olika utföranden. Solibri- Model Checker, Model Viwer samt 
IFC Optimizer. Det förstnämnda Solibri Model Checker är det stora 
programmet i serien. Där kan BIM-modeller visualiseras och kontrolleras utefter 
olika inställningar och regler vilka ställs upp. Det innehåller också fördelaktiga 
metoder för att beräkna och kontrollera mängder utifrån en modell. Programmet 
bygger på filformatet IFC, vilket är ett så kallat ”öppet format” det vill säga att 
alla BIM-verktyg på marknaden kan kommunicera via detta. Det är även möjligt 
att importera flera ritningar till ett och samma objekt i Solibri Model Checker, 
funktionen kallas ”merge”. Detta innebär att flera konsulters bidrag kan 
samgranskas i en och samma modell, oberoende av ursprungligt BIM-verktyg. 
Solibri Model Checker innehåller även ett verktyg vid namn ”trimmer”. Vilket 
används för att välja ut vissa delar eller instanser från ett stort projekt för att 
sedan skapa en ny fil av. 
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 Solibri Model Checker kan även utföra utrymningssimulationer. 
Programet har även en funktion vilken möjliggör att vandra runt i modellen och 
på detta vis visuellt analysera olika lösningar. Solibri kan även användas i 
förvaltningsstadiet, där modellen kan fyllas på med mer information om 
exempelvis underhåll av olika material etc. 
 Solibri Model Viwer är en enklare version av Solibri Model Checker. Där 
kontrolleras endast att modellen fungerar korrekt, samt att IFC-exporteringen 
utförts på ett korrekt sätt. Versionen är gratis och går att ladda ner ifrån 
utvecklarens hemsida. 
 Olika instanser i projektgruppen kan använda Solibri Model Checker för 
att kommunicera dem emellan. Det är möjligt att skapa rapporter över utvalda 
delar av modellen projekteringsgruppen arbetar med. Dessa kommuniceras 
sedan via BCF-format mellan olika BIM-verktyg. Rapporter av detta slag kan 
också användas av någon utan Solibri Model Checker. Det krävs här en sparad 
smc.-fil (filen från Solibri)  av den aktuella modellen, en BCF-fil av rapporten 
och Solibri Model Viwer .  (http://collectivebim.com) (2013-05-15) 
 Det sista Solibri IFC Optimizer är ett gratisprogram där IFC-filerna 
behandlas för att bli mer lättarbetade. Filen blir mindre och därmed lättare att 
hantera vid brukande. 
 Denna rapport kommer att inrikta sig mot en specialanpassning av Solibri 
Model Checker. Företaget CAD-Q har utvecklat en svenskanpassning av 
programvaran. Vilket innebär att man nu även ska kunna göra tester vilka 
överensstämmer med svenska regelsystem och rekommendationer. Reglerna är 
baserade på PBL, BBR och Bygg ikapp (www.cad-q.se) (2013-04-16) 

2.8.3 Classifications 
Klassifikationer (Classifications) är av stor vikt för att kontroller ska utföras på 
ett korrekt sätt i Solibri. Dessa görs därför att Solibri och Revit ska förstå 
varandra. Exempelvis kan en handikapptoalett klassas ”RWC” i Revit, den måste 
då klassificeras ”HWC” i Solibri för att en korrekt kontroll av utrymmet ska 
genomföras. 
 De ytor vilka en tillgänglighetskontroll önskas utföras över ska klassificeras 
på rätt sätt i Solibri Model Checker. Korridorer till korridorer och så vidare. 
Samma sak gäller de objekt vilka ska vara med i kontrollen, likt dörrar, 
toalettstolar etc. För att Solibri ska kunna identifiera ett rum och dess funktion 
måste rummet märkas med en ”Room tag” i Revit. Det är även viktigt att utföra 
rätt ”Litrering” av sina objekt i Revit, för att senare på ett enklare vis kunna 
urskilja vad objekten är i Solibri. Det går även att addera keynotes (BSAB-koder), 
brandklasser, GUID (Globa Uniquel Identifyer) och annan information i 



2. metodik 

 11 

modellerna. Den sistnämnda informationen går även att addera till sina objekt 
först i Solibri vid behov.  Det är även möjligt att skapa egna 
”Classifications” för att underlätta arbetet i Solibri Model Checker. Här kan 
exempelvis BSAB-koder ligga till grund för vilka objekt Solibri ska sortera ut. 
Dessa figuranpassade ”Classifications” kan sedan sparas och användas i flera 
projekt i följd.   

2.9 Filformat 

2.9.1 IFC 
IFC (Industry Foundation Classes) är ett så kallat öppet filformat, vilket innebär 
att det kan kommunicera information mellan flera BIM-verktyg med minimala 
förluster däremellan. IFC är skapat och utvecklat av IAI- International Alliance 
for Interoperability. 
 Formatet möjliggör att till exempel exportera sina modeller till ett annat 
program. IFC skulle kunna jämföras med ett universellt språk alla förstår. IFC-
formatet är internationellt ISO-certifierat och därmed accepterat världen över. 
En av dess styrkor är att formatet inte är ägt eller styrt av någon specifik 
mjukvaruleverantör utan ständigt utvecklas med hjälp av och i takt med hela 
branschen.  (http://www.buildingsmart.org) (2013-04-18) 
 Det finns i huvudsak fyra olika typer av IFC-format. Två av dessa är 
komprimerade och de två andra förekommer i standardutförande. Det första är 
vanligast förekommande vid arbete i olika BIM-verktyg. IFC 2x3.ifc är ett icke 
komprimerat format. Den andra huvudtypen heter IFC 2x3 XML.ifcxml och är 
framtaget till program vilka inte kan läsa in lika mycket information om 
modellerna, såsom energiberäkningsprogram och dylikt, där viss information blir 
överflödig. 
 Båda varianterna förekommer även i komprimerade versioner. Men då 
istället med ändelsen .ifczip. Att komprimera filerna kan spara upp till 30% av 
den ursprungliga filstorleken. Vid en kompression plockas alla tomma poster 
bort ur modellen. Det kan exempelvis vara brandklass, BSAB-koder och 
liknande vilka inte är i bruk för tillfället. Att komprimera sin modell kan vara av 
vikt vid mycket stora projekt då filen blir mer lättarbetad. Ringsén (2013)  

2.9.2 SMC 
När en IFC-fil importeras till Solibri upphör dess ursprungliga format och en 
SMC-fil (Solibri Model Checker) skapas. Till den här filen adderas sedan all 
information som läggs till modellen i Solibri, likt kontroller, klassificeringar, 
rapporter etc. 
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2.9.3 Export och Import 
Det finns en del saker att tänka på vid export av en modell från Revit till IFC. 
Bland annat att ”mappning”, litrering och att alla rum är taggade och märkta. 
Ska en ny fil skapas kan en specialutformad template användas. 
 Revit är i grunden ett relativt kompatibelt verktyg vad gäller IFC-exporter. 
En vägg i Revit-filen, ”mappas” automatiskt till en ”IFCvägg”, ett tak till 
”IFCtak” osv. Vid en export ”mappas” dessa element till varandra. Under ”IFC-
Options” i Revit visas hur ”mappningen” är uppdelad för den aktuella modellen. 
(http://collectivebim.com) (2013-05-07) 
 Det finns även färdiga templates till Revit där IFC-standarden redan är 
förinställd. (IFC Metric Template.rte.) Det finns också en template som hjälper 
att uppgradera en redan befintlig modell att uppfylla IFC-standard ( IFC 
Parameter Upgrade.rvt.). (http://revit.autodesk.com) (2013-05-06) 
 En IFC-fil härstammande ifrån ett annat BIM-verktyg än Revit går att 
importera och sparas om till en rvt-fil, efter denna process tillåts ändringar i 
modellen. 
 Vad som sker vid en export till IFC är att modellen skalas ner ifrån den i 
BIM-verktyget. Endast den viktigaste informationen för ärendet förs vidare till 
IFC-filen. Texturer och liknande förs inte vidare till den slutgiltiga IFC-filen.
 Efter färdig export är det lämpligt att kontrollera modellen i en IFC-
browser. Vilket görs för att säkerställa att komponenter och element är korrekt 
konverterade. Exempelvis Solibri Model Viewer/Checker. 
 CAD-Q har via Naviate skapat en ny ”plug-in” till Revit för att underlätta 
IFC-exporter. I uppgraderingen ska saker likt oregelbundna geometrier och 
installationer, vilka tidigare inneburit problem vid exporter åtgärdats. Verktyget 
finns att ladda ner på CAD-Qs hemsida. Verktyget har dock inte använts i 
rapporten. 
(http://wikihelp.autodesk.com) (2013-05-02) 

2.9.4 BCF 
BCF (BIM COLLABORATE FORMAT) är en kommunikationsbärare mellan 
Solibri och olika modelleringsprogram. Efter att en kontroll genomförts av en 
modell i Solibri, kan en rapport baserad på fel eller frågetecken enkelt 
sammanställas. Här kan också kommentarer och lösningsförslag adderas i 
rapporten. Efter färdigställande, görs en BCF-export av den aktuella rapporten. 
 Rapporten importeras sedan medan originalmodellen är öppen i 
exempelvis Revit likt den här rapporten. De utvalda delar ifrån felrapporten kan 
här enkelt ”high-lightas” och således snabbt åtgärdas. Här finns även möjligheten 
att åter kommentera de saker som åtgärdas i Revit, kommentarerna adderas till 
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rapporten och kan åter exporteras/importeras till Solibri. Således kan Solibri 
användas som ett kommunikationsmedel genom projekteringsprocessen 
konsulterna emellan. Observera att ändringar som utförs i modellen inte följer 
med rapporten tillbaka till Solibri. Utan kräver en ny IFC-export av den 
uppgraderade rvt-modellen, samt en uppgradering av SMC-modellen för att 
denna ska kunna visas i Solibri.  (http://www.cad-q.com) (2013-05-03
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3.	  MANUAL	  SOLIBRI	  MODEL	  CHECKER	  	  

3.1 Tillgänglighetsgranskning  
En modell har konstruerats i Revit. Viktigt att tänka på är att alla objekt är 
korrekt littrerade enligt standard, så de lätt kan identifieras i Solibri Model 
Checker. Övrig objektinformation vilken inte adderats i Revit kan tilläggas  
objekten i Solibri, se Figur 3. 

 
Figur 3.   Modell i Revit. 

1. Alla rum i modellen måste vara försedda med ”Room Tag” och vara 
namngivna. Icke synliga avgränsningar av utrymmen såsom korridorer 
och liknande ska finnas med, se Figur 3,1,1. 
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Figur 3,1,1. Planlösning modell. 

2. Exportera sedan modellen till IFC-format. Antingen via Revits egna 
export-flik alternativt via Naviates ”plug-in”-verktyg. 

 
3. Öppna Solibri Model Checker. Under fliken ”File” välj ”Open Model…”, 

se Figur 3,1,2. Välj rätt IFC-fil.  
 

4. Under ”Roles” kan de roller modellen ska granskas efter adderas. När 
tillgänglighet ska granskas likt detta i fall, ska ”Naviate A” öppnas. Där 
ligger alla svenskanpassningar som för tillfället finns tillgängliga. Välj 
”Naviate Rules”. 

 
5. Markera aktuella ”Rulesets”. I detta fall ”Tillgänglighet.cset” genom att 

klicka på stjärnan. De går även att välja in senare under arbetets gång. 
 

För att Solibri ska förstå vilka komponenter och utrymmen som ska 
användas till vad, måste dessa klassificeras korrekt.  
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Figur 3,1,2.  Fliken ”File” i Solibri. 

6. Under fliken ”Ruleset Manager” visas de ”Classifications” vilka krävs för 
att valda ”Rulesets” ska kunna kontrolleras, likt Figur 3,1,3. 

 
7. Öppna trädet ner till önskad regel och kontrollera vilka ”Classifications” 

just den regelkontroll kräver.  
 

I detta fall krävs klassificeringarna ”Tillgänglighet – Utrymmesklassificering” 
och ”Inredning – tillgänglighetsgranskning” 

Klassificering görs av de objekt Solibri inte själv kunnat klassificera. 
Vilket beror på att objekten inte ”mappats” korrekt  vid IFC-exporten från 
Revit. Det kan i Revit kontrolleras hur objekten kommer ”mappas” innan 
exporten under ”IFC-export Options”. Kontrollera även att de objekt vilka 
redan blivit tilldelade en klassificering i Solibri stämmer överens med vad de 
verkligen är. Exempelvis att en RWC är klassificerad som RWC/HWC, och 
inte en WC.  
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Figur 3,1,3. ”Classifications”. 
 

8. Gå tillbaka till ursprungsläget av Solibri Model Checker.  Välj sedan 
fliken ”Model”, se Figur 3,1,4. 

 
Under fliken ”Model” kan modellen granskas visuellt. Med hjälp av att 
öppna modellträdet och använda +,-,= kan valda delar av modellen belysas. 
Dessa ingår i det så kallade ”Selection Basket”-verktyget.  
Modellen kan visas enligt tre olika hierarkier.  

• Den första visar modellen enligt följande ordning Modell, Levels, 
IFC-Object-typ, Familjenamn och Artikel. 

• Den andra visar ordningen IFC-Obejct-typ, Familjenamn och 
Artikel 

• Den sista enligt Lager, IFC-Obkect-typ och Artikel 
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Det finns under fliken (för tillfället märkt ”Spin”), olika lägen att ta sig 
runt i modellen. ”Walk” och ”Game” är två andra alternativ. Under ”info” 
finns linjal, märkpenna, gör vissa objekt transparenta osv.  
Modellen kan även göras transparent på flera vis, för att lättare kunna se 
valda delar. 

Olika objekt kan även markeras direkt i modellen, genom att klicka på 
dem. I rutan ”Information” ges all information som finns lagrad i var 
objekt.  

Det finns även en rad andra olika valmöjligheter att belysa olika delar 
manuellt via verktygsknapparna uppe till höger i 3D-vyn. 

  

 
Figur 3,1,4. Fliken ”Model”. 

Nästa flik är ”Checking”, här finns de ”Rulesets” vilka tidigare valdes. 
Under ”Add Rulesets” kan även fler adderas. Här sker själva kontrollen 
senare i processen, se Figur 3,1,5. För att själva kontrollen ska kunna 
genomföras måste objekten i modellen klassificeras.  
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Figur 3,1,5. Fliken ”Checking”. 
 

9. Klassificeringen sker under fliken ”Information Takeoff”, i fönstret 
”Classifications”, likt Figur 3,1,6. Välj ”Add Classifications”, markera 
sedan de klassifiseringar vilka krävdes för att utföra 
tillgänglighetskontrollen enligt tidigare undersökning. (”Tillgänglighet – 
Utrymmesklassificering” och ”Inredning – tillgänglighetsgranskning”) 
Lägg till dem genom att markera dem och klicka på ”OK”. 

 
En informationsruta förklarar vad de enskilda klassificeringarna används till 
när de markeras.  
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Figur 3,1,6. Lägg till ”Classifications”. 

10. För att utföra klassificeringarna välj sedan ”Classification Settings”.  
 

11. Bakom fliken ”Unclassified Components” för ”Inredning – 
Tillgänglighetsgranskning” ligger alla objekt vilka inte har klassificerats 
ännu, såsom exempelvis handfat, blandare etc. Genom att klicka på dem 
lyses de upp i modellen. Välj sedan en passande kategori i listan, 
alternativt skriv en egen, se Figur 3,1,7. 

 
12. Klassificera alla objekt i listan. Klicka efteråt på ”Refresh”, och alla objekt 

förflyttas till fliken ”Classified Components”.  
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Figur 3,1,7. Klassificera objekt. 
 

13. Upprepa nu samma procedur med ”Tillgänglighet – 
Utrymmesgranskning”- Klassificeringen. Där alla modellens utrymmen 
klassificeras, se Figur 3,1,8. 

 
Nu är modellen redo att tillgänglighetskontrolleras enligt den svenska 
anpassningen av Solibri Model Checker. 
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Figur 3,1,8. Klassificerade utrymmen. 
 

14. Gå till fliken ”Checking”, och klicka på ”Check”. Modellen 
kontrolleras, se Figur 3,1,9. 

 
Resultatet av kontrollen redovisas med en varningstriangel, ett fel eller ett okej. 
Röd triangel betyder att ett fel är funnet, orange att något bör ses över, och gul 
är en varning.   

En röd cirkel med ett diagonalt sträck genom betyder att regeln inte 
kunnat kontrolleras på grund av att en annan regel vilken denna är beroende 
av inte godkänts i kontrollen.  

Med hjälp av regelträdet kan specifika regelanmärkningar kontrollen 
funnit sökas upp. I fönstret ”Results” redovisas de komponenter vilka berörs av 
anmärkningen. Genom att klicka på felen lyses de upp i 3D-vyn. 
Informationsrutan förklarar i text vad felet är. 

En felrapport konstrueras nu för att skicka tillbaka till Revit. Författaren 
avgör själv vilka fel rapporten ska belysa ifrån kontrollen. 

 
15. Genom att markera ett fel i ”Results” lyses det upp i 3D-vyn. Efter att det 

är markerat högerklicka på det och välj ”Add Slide”. En dialogruta vid 
namn ”Issue Deatials” uppträder. Kommentarer kan här adderas till 
rapporten och det specifika felet.  
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Figur 3,1,9. ”Check” utförts. Grön ring visar största möjliga diameter för tillfället, 903 
mm. Röd ring visar diametern som krävs, 1,5m (Eldriven rullstol i detta fall).  
 

16. Genom att klicka ”OK” läggs sliden i vänteläge. Vilket visas genom att 
en liten markering längst till höger om felet uppträder i ”Results”-
fönstret. Lägg till de fel vilka ska vara med i rapporten på samma vis.  

 
17. När alla fel är lagda i vänteläge, gå till fliken ”Communication” välj 

”Click to Add New Presentation”. Ge presentationen ett namn. 
Markera alternativet ”From Checking Results” , varpå en ruta 
uppträder med de antalet fel vilka lagts i vänteläge visas med en siffra 
för antal. Klicka ”OK” och rapporten skapas, se Figur 3,2. 

 
 



3. manual solibri model checker 

 25 

 
Figur 3,2. Rapport skapas. 
 
När rapporten är färdig kan den granskas och revideras vidare i ”Presentation”-
läget. Den går även att spela upp i form av en animation, där programmet stegvis 
guidar igenom modellen. 

 
18. En rapport skapas till Revit. Klicka på ”Report”, fönstret ”Create 

Report” uppträder. Se här till att ”Report all” är valt. Markera 
”BCFZIP”-alternativet. Spara på önskad plats, se Figur 3,2,1. 
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Figur 3,2,1. Exportera rapport. 
 

19. Öppna återigen originalmodellen i Revit. Gå in under ”Naviate”-fliken, 
välj Naviate, sedan ”BCF-Import”. Öppna rapporten från Solibri. 
Rapporten uppträder i ett fönster.  

 
20. Anmärkningarna från rapporten kan nu belysas i Revit-modellen 

genom att klicka på ”Show”. Nya kommentarer angående framtida 
ändringar eller förklaringar kan nu även adderas i rapporten, likt Figur 
3,2,2. 

 
Rapporten kan även exporteras till Pdf. eller Exceldokument. Se utdrag från 
rapporten bifogat, B3.1 
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Figur 3,2,2. Rapport importerad till Revit. 
 

21. När rapporten är granskad, nya kommentarer och förslag till ändringar 
är tillagda sparas den genom att klicka på ”Save” i rapport-fönstret.  

 
22. Tillbaka till modellen i Solibri. Gå in under ”Communication”-fliken 

igen. Högerklicka på den öppna presentationen och välj ”Update 
presentation from BCF”, välj den uppdaterade filen. 

 
Nya kommentarer adderas till presentationen, se Figur 3,2,3. Observera! 
För att kunna se den faktiska ändringen i modellen från Revit krävs 
självfallet en ny IFC-export av den uppdaterade modellen. 
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Figur 3,2,3. Rapport tillbaka i Solibri. 
 

3.2 Redigera redan befintliga ”Rulesets”  
Solibri innehåller många förinställda så kallade ”Rulesets”. Dessa simulerar olika 
situationer vilka kan uppkomma i en byggnadsmodell. Allt ifrån avstånd mellan 
komponenter till lutning på ramper, det finns en mängd olika varianter. Mer om 
var och en av dem finns att läsa i ”Ruleset Maneger”. I följande exempel 
kommer fritt avstånd kring en handikappanpassad toalettstol att aktiveras och 
preciseras enligt önskemål. I olika byggnader och situationer kan det ibland vara 
bra att figuranpassa sina kontroller till den specifika modellen och situationen 
ifråga. Detta görs genom att ändra regelns ”Parameters” enligt exempel som 
följer.  
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Figur 3,2,3. Ruleset Manager. 

 
1. Genom att återigen gå in i ”Rulestes Manager” kan en passande regel för 

det specifika ärendet hittas. Regeln kan behöva skräddarsys för att passa 
en viss situation. Högerklicka ”Parameters” .I informationsrutan kan en 
kort sammanfattning av regeln förekomma, se Figur 3,2,3. Frågetecknet 
uppe i det högra hörnet är ett sökverktyg för att hitta önskad regel i 
regelverket.  
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Figur 3,2,4. Parameters. 
 

2. I detta fall väljs regeln ”Toaletter för personer med nedsatt 
rörelseförmåga – mått” för att specialanpassa.  

 
3. Högerklicka på regeln och välj ”Rule Parameters”. Här finns ”Space 

Classification Name”, vilken talar om vad de objekt regeln berör ska vara 
klassificerade till. I fönstret anges även vilka Klassificeringar regeln berör, 
se Figur 3,2,4. 

 
4. Under ”Requirements” anges de regler vilka är aktiva för tillfället. 

Genom att dubbelklicka på dessa kommer de regler vilka finns att tillgå 
samt dess måtthängivelser, se Figur 3,2,5. 
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Figur 3,2,5. Anpassa regeln. 
 

5. Här finns en rad regler aktiva och inaktiva. De aktiva reglerna är 
markerade med en bock. Aktivera ”Free Space on Side” genom att kryssa 
för denna. Fyll sedan i önskad data för kontrollen. Glöm inte att ange 
vilken ”Furniture Classification” ärendet gäller, i detta fall ”HWC”. 
Stäng och spara dialogrutan genom att klicka ”OK”. Stäng även 
”Parametares” genom att klicka kryss.  

 
6. När Regeln är skräddarsydd utförs på nytt en ”Check” under fliken 

”Checking”. Resultatet blir en animering av de angivna måtten, vilken 
kan ses i Figur 3,2,6. 
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Figur 3,2,6. Resultat av anpassningen. 
 
Anledningen till att det blir två måttplan över varandra, är därför att handtagen 
också är klassificerade till ”HWC”. Därav räknar även programmet avståndet 
från dessa.  

3.2.1 Saknade komponenter 
Det är på likande vis som i föregående exempel, möjligt utföra kontroller där 
saknade komponenter i utrymmen avslöjas. 
 Exempelvis kontrolleras att alla utrymmen klassificerade ”WC” innehåller 
en toalett och ett handfat vardera.  
 

1. Första steget är att i ”Rulesets” (under fliken ”Checking”) välja vad som 
ska kontrolleras.  I detta fall ”Required Components”, se Figur 3,2,7. 
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Figur 3,2,7. Välj rätt regel för avseendet. 
 

2. Sedan ställs ”Parameters” för regeln in på följande vis. För ”Space 
Classification” välj ”Space Usage”, samt välj ”Furniture” för 
”Component Classification”, se Figur 3,2,8. 

 
Figur 3,2,8. Parameters för regeln. 
 

3. Kontrollera nu modellen. Efter att kontrollen av modellen genomförts 
fås ett resultat likt följande, se Figur 3,2,9. 
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Figur 3,2,9. Resultat av saknade komponenter i modellen. 
 
Här påvisas vilka fel programmet uppmärksammat med de regler vilka tidigare 
valdes. Det är även möjligt att i 3D-modellen belysa var felen påträffats. Det går 
att utföra en rad kontroller exempelvis innerväggar som inte går ända till tak, 
kollisioner mellan olika material och mycket mer därtill. 

3.3 Komponera egna ”Rulesets” 
I Solibri Model Checker finns också möjligheten att skapa egna 
regelverkssammansättningar och precisera dem enligt egna önskemål. Reglerna 
redigeras i ”Ruleset Manager” enligt Figur 3,3 
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figur 3,3. Egen regelsammansättning 
 

1. Genom att klicka på ikonen ”Add New Ruleset” i ”Workspace”-fönstret 
skapas en ny regelsammansättning. Namnge efter önskemål. En 
förklaring kan även läggas till under ”Decription”.  

2. Leta upp önskad regel i antingen ”Liberaris” eller ”Rulesets Folders” som 
passar ändamålet. Ta sedan tag i regeln och dra den ner till din nya 
regelsammansättning, och släpp.  

3. Nu kan regeln redigeras och anpassas efter önskemål i dialogrutan 
”Parameters”.  

4. Här adderas även vad de objekt regeln berör ska vara klassificerade till. 
Likt Figur 3,3 väljs klassificeringen ”Exit”, i detta fall då en regel om 
utrymningsvägar modifieras. Andra inställningar görs.  

5. För att addera den nya regeln till Solibris regelverk och sedan kunna 
använda den väljs ”Save as”. Den nya regelns ”Parameters” kan här även 
låsas, för att en snabb ändring under ”Checking”-fliken (likt tidigare) inte 
ska vara möjlig. Regeln kan nu väljas in och användas under ”Checking”-
fliken.  

3.4 Information Take Off 
Med hjälp av funktionen ”Information Take Off” (ITO) kan exempelvis 
modellens alla komponenter listas och redovisas i form av areor, volymer, 
mängder, byggnadsdelar, våningar, BSAB-koder och mycket mer därtill. Dessa 
uppgifter kan sedan exporteras till ett Exceldokument eller pdf. Vilket gör det 
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enklare att granska informationen samt att göra följdanalyser, till exempel 
energiberäkningar eller dylikt. 
 Det första alternativ som väljs i dialogrutan är vilken eller vilka discipliner 
ITO ska belysa. Det kan nämligen vara fler discipliner inladdade i samma 
projekt, exempelvis andra konsulters bidrag, se Figur 3,3,1. 
 Följande väljs vilka komponenter ur modellen som ska belysas i rapporten. 
Här kan även de resultat tidigare kontroller resulterat i, väljas in. Det kan likt 
tidigare exempel vara av vikt att ha med var toaletter saknades i modellen. Det 
finns flera möjligheter att välja vad som ska vara med i en ITO. Exempelvis kan 
verktyget ”Selection Basket” användas.  
 

 
Figur 3,3,1. Bestäm vad rapporten ska innehålla. 
 
 Det färdiga resultatet blir en tabell med all tidigare vald information tillgänglig, 
se Figur 3,3,2. Genom att högerklicka i kolumnraden och välja ”add column” 
kan fler flikar adderas och den specifika ITOn kan skräddarsys för att passa det 
speciella ärendet.  
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Figur 3,3,2. Rapport färdig att exportera. 
 
Att göra en analys i form av ”Information Take Off”, är ett bra sätt att ta till vara 
på all information en BIM-modell faktiskt innehåller. 
(http://solibri.com/solibri-model-checker.html) (2013-04-17) 
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4.	  RESULTAT	  OCH	  DISKUSSION	  

4.2 Resultat 
Slutligen som svar på rapportens frågeställning kommer programvaran delvis att 
kunna effektivisera arbetet med tillgänglighetsgranskningar. Främst vad det gäller  
granskningar för lösningar som berör nedsatt rörelseförmåga. 
 Checklistor kommer således fortfarande att krävas vid åtgärder för nedsatt 
orienteringsförmåga och kognitiv nedsättningsavhjälpning. Exempelvis 
kontroller av ledstråk, kontrastavskiljande partier på väggar och lösningar för 
kognitiva handikapp. Här går det mänskliga förnuftet ännu inte att ersätta med 
hjälp av en mjukvara. 
 Däremot är det väldigt smidigt att utföra visuella granskningar av sina 
modeller med hjälp av Solibri Model Checker. Vilket skulle kunna underlätta 
arbetet med de resterande delarna av tillgänglighetsgranskningar. Det blir en 
virtuell variant av att tänka sig in i modellen rum för rum, likt en arbetsmetod 
på kontoret i dagsläget.  
  

4.1 Diskussion 
Byggbranschen står idag inför en stor förändring, nämligen att införa det nya 
systemet BIM i flera skeden av byggprocessen än tidigare. För att bibehålla en 
ställning som attraktiv leverantör av byggprojekteringstjänster bör temagruppen 
hänga med i utvecklingen. 
 Ett steg i rätt riktning kan vara att använda Solibri Model Checker för att 
samordna sina projekt med. Alla delaktiga konsulter kan arbeta i de 
modelleringsprogram de föredrar och likväl samgranska deras bidrag i en och 
samma modell. Vilket är ett resultat av att Solibri arbetar med det neutrala 
formatet ”IFC”. Formatet stöds av nästintill alla BIM-verktyg på marknaden idag, 
se Figur 4. 
 På grund av att samgranskningar är enkla att genomföra, leder det även till 
att samgranskningar av konsulters handlingar i ett projekt kan göras oftare än 
tidigare, vilket således resulterar i att fel än mer sällan tar sig genom hela 
projekteringsprocessen obemärkta.  
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Figur 4. Öppet format IFC. 
 
På grund av Solibris bredd ges möjlighet att använda programmet genom hela 
byggprocessen. Solibri tillåter möjligheten att addera mer information till 
objekten i en modell. Därför lämpar sig programmet även att använda i 
förvaltningsskedet av byggnader. Exempelvis kan information när väggar målats 
adderas i modellen för att veta när de ska underhållas nästa gång etc. 
 BCF-rapporterna vilka skickas mellan bland annat Solibri och Revit kan 
vara av stor vikt vid projekteringsarbetet. Det kommer spara tid på flera plan. 
Dels genom att de objekt BCF-rapporten behandlar kan lysas upp i Revit 
modellen. Vid stora modeller kan det annars dröja innan rätt fel eller 
tveksamhet påträffas. Rapporterna är även ett bra sätt att kommunicera de fel, 
frågor och kommentarer en modell kan väcka i projekteringsskedet. 
 Denna rapport behandlar enbart tillgänglighetskontroll i en publik lokal, 
på grund av att CAD-Q i dagsläget inte hunnit längre med implementeringen av 
Solibri Model Checker. Den testade delen fungerar dock bra och är relativt 
smidig att använda. Det mest tidskrävande momentet i arbetet är att klassificera 
modellernas objekt. Att sedan gå igenom de resultat kontrollerna resulterar i och 
sammanställa en rapport är enkelt att genomföra. 
 Det skulle vara intressant att längre fram testa hela anpassningen då denna 
är färdigställd. Författaren hävdar att CAD-Q i dagsläget gjort ett bra jobb med 
anpassningen. Det hade även varit bra att pröva den nya IFC-exporten företaget 
har lanserat till Revit. Vilket vore intressant för att se om ”mappningen” görs på 
ett bättre eller annorlunda vis vid exporten, vilket skulle leda till mindre arbete 
med klassificeringen i Solibri Model Checker. 
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 Det fungerar även smidigt att egenanpassa regler i arbetet med ”Rulesets”. 
En dålig sak med att göra egna ”Rulesets” upplevde författaren var att hitta rätt 
regel till dess rätta ändamål. Det är svårt att veta under vilken regeluppsättning 
den sökta regeln befinner sig. Detta hade kunnat göras enklare. Alternativt 
någon slags gudie för var de olika reglerna finns. Det finns dock en sökfunktion 
som ska underlätta letandet. Denna har inte använts i rapporten. 
 Alla medverkande instanser i ett projekt kan öppna och granska en IFC-
modell och BCF-rapport då Solibri Model Viwer är gratis att ladda ner från 
tillverkarens hemsida. 
 När en modell framställs i Revit är det viktigt att märka alla rum och 
zoner. Litrering av objekt är också viktigt. Detta för att underlätta det senare 
arbetet i Solibri. 
 Tillgänglighet är en väldigt komplex vetenskap. Det som är bra för den 
synskadade är dåligt för den rullstolsburne, vilket resulterar i en kompromiss 
lösningarna emellan. Det finns i dagsläget heller inget program som kan göra 
dessa beräkningar tillförlitligt. Därför är manuell granskning av ritningar ännu  
ett måste, och kan i dagsläget inte ersättas fullt ut av ett datorprogram. Däremot 
kan vissa delar effektiviseras med hjälp av exempelvis tillgänglighetsgraskningar i 
Solibri Model Checker, likt den i rapporten. Där egentligen kontrollen 
mestadels kretsar kring tillgänglighet med hänsyn till nedsatt rörelseförmåga. 
Varken syn- eller kognitiv nedsättningsförmåga kan kontrolleras med 
programmet.  

4.2 Vanligt förekommande felkällor 
De vanligast förekommande fel som inträffar upplever författaren är att objekt 
har klassificerats fel. Vilket kommer att resultera i missvisande resultat vid en 
”Check” av modellerna. Exempelvis förekommer detta i rapporten. Vid kontroll 
av referensbyggnaden enligt svenskanpassningen av Solibri, sägs trappan ha för 
lågt fritt huvudmått. Resultatet säger att fri huvudhöjd i fallet endast är 0.8 m 
upp till andra våningens bjälklag. Vilket beror på att trappräcket också har 
klassificerats likt ”trapp”. Därav mäter programmet också höjden mellan 
trappräcket och bjälklaget, vilket alltså är fel. Likaså är handtagen till 
handikapptoaletten klassificerade ”RWC”, likt toalettstolen. Därav visas två 
virtuella måttplan vid kontrollen av fritt utrymme kring toalettstolen, ett ifrån 
den faktiska toalettstolen, samt ett ifrån handtagen. 
 Felet är enkelt avhjälpt genom att klassificera dessa komponenter enligt 
något annat som inte har med aktuella regeln att göra. Alternativt inte 
klassificera dessa objekt alls, då de inte påverkar kontrollerna i fråga.  
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4.3 Slutsats 
Det svåraste med arbetet tycker författaren har varit att lära sig ett nytt program 
på egen hand. Det finns inte mycket information att tillgå på internet om Solibri 
Model Checker. Inte heller någon att fråga om hjälp på temagruppen. 
 Det är en brist att kontroller ännu inte kan utföras med hänsyn till 
synnedsättning och kognitiv nedsättning. Förhoppningsvis kommer dessa delar 
med i en senare färdigställd version av svenskanpassningen. Författaren har dock 
svårt att se hur detta skulle fungera av rent tekniska skäl, beroende på att en 
export till IFC-format skalar bort texturerna (ytskikten) i modellerna, och tar 
endast med de mest väsentliga delarna vi en flytt från exempelvis en Revit-
modell. Vilket i sin tur omöjliggör en kontrastskiljande linjes existens i Solibri 
Model Checker. 

4.4 Rekommendation till Tema 
Solibri Model Checker är relativt enkelt att använda men kräver likväl att 
användaren genomgått en utbildning för att uppnå ett bra resultat. Arbetet med 
egenkontrollerna tros kunna gå snabbare då personalen lärt sig hantera Solibri 
Model Checker på ett fördelaktigt vis. Vilket förhoppningsvis kommer spara in 
diverse tid och resurser i projekteringsskedet.   
 Författaren menar även att det är ett konkurrenskraftig arbetssätt att 
kunna erbjuda på byggmarknaden idag. Ett bra hjälpmedel att tillgå för 
temagruppen som håller på med just projektering och projektledning. 
 Ett tips till temagruppen är också att införa ett gemensamt arbetssätt vad 
gäller modelleringen redan i Revit. Att vara konsekventa i namngivandet av 
objekt, för att underlätta det senare arbetet med att klassificera komponenter i 
Solibri Model Checker. Det är då möjligt att skräddarsy ”Classifications”, 
exempelvis efter BSAB-koder. Solibri kan då hitta komponenterna och arbetet 
effektiviseras således avsevärt. Samma ”Classifications” kan då användas i flera 
projekt, dess inställningar kan nämligen sparas i Solibri och användas likt mallar 
i framtida projekt. Det kommer till en början ta tid att komma in i det nya 
arbetssättet, men författaren menar att det kommer löna sig i längden. Lycka till. 

4.5 Förslag till vidare studier 
Ett förslag till vidare studier skulle kunna vara att genomföra en analys av den 
resterande delen av svenskanpassningen till Solibri Model Checker. Då denna är 
färdigutvecklad. Ett annat intressant förslag till vidare studier är att undersöka 
hur en optimal IFC-fil ska konstrueras för att fungera på bästa sätt vid en export 
från exempelvis Revit. Det finns en uppsjö av information i ämnet.  
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Intervju med tillgänglighetsansvariga på temagruppen 
 

• Hur går arbetet till med tillgänglighetsgranskningarna på tema idag? 
 

• Hur tycker du det fungerar? 
 

• Vem har ansvar att de utförs på ett korrekt sätt? 
 

• Tar det mycket tid? 
 

• Kontrollen är relativt tidskrävande och följdfel på grund av den 
mänskliga faktorn kan såklart förekomma? Har det hänt? 

 
• Använder ni er av CAD-Qs objekt vid modellering för att underlätta i 

dagsläget? 
 

• Vad vet du om programmet Solibri Model Checker? 
 

• Har du några förväntningar på hur det kommer att fungera 
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