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Abstract

Exchange of information from BIM Models

Johannes Ris

BIM has been a trend in recent years when it comes to design and construction of
new buildings. However, there has been less talk about what happens to BIM models
after the construction phase.
This issue has been raised at the Forsmark construction documentation department.
This thesis aims to look at how the information in a BIM model can be transferred to
facility management and GIS systems and thus add value, even after the construction
phase.
Questions raises how such an exchange might look like and whether it is reliable.
How should a claim be brought to planners for such an exchange to work.
This thesis tested some of the most common methods for this kind of exchange of
information from BIM models to facility management and GIS. It was formats like IFC,
Fi2xml and a database connectivity that was analyzed by a computer simulation of a
model provided by Forsmark. The model consisted of an existing office building at
Forsmark, modeled in Autodesk Revit.
The results indicate that the formats tested require a precise plotting of the models.
The loss of information that came to light in the simulation could be attributed to
failure modeling in Revit. Even such things as naming of areas must be consistent. To
achieve more efficient naming process, test where carried out to deal with
parameters outside the Revit environment. However, it did not work optimally.
Support for some parameters was lost and the information that was built up in the
database was too extensive.
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SAMMANFATTNING 
BIM har varit en trend under de senaste åren när det kommer till projektering 
och produktion av nya byggnader. Det har dock inte talats lika mycket om vad 
som händer med BIM-modellerna efter byggskedet.   
 Denna fråga har väckts på Forsmarks byggdokumentationsavdelning i 
samband med att en modernisering av deras arbetsgång och underlag ska 
genomföras. Frågan om hur övergången till ett BIM-system kan gå till har 
redan avhandlats i ett tidigare examensarbete. (Svens, 2013) Detta 
examensarbete syftar istället till att se på hur informationen som finns i en BIM-
modell kan överföras till förvaltnings- och GIS-system och därmed ge ett 
mervärde, även efter byggskedet.  
 Frågor som lyfts fram då är hur ett sådant informationsutbyte kan se ut 
och om det är tillförlitligt. Hur bör det kravställas inför projekteringar för att ett 
sådant informationsutbyte ska fungera. 
 I arbetet testades några av de vanligaste metoderna för denna typ av 
utbyte av information från BIM-modeller till förvaltnings- och GIS-system. Det 
var filformaten IFC, Fi2xml samt en databaskoppling som analyserades genom 
en datorsimulation av en modell tillhanda hållen av Forsmark. Modellen bestod 
av en befintlig kontorsbyggnad uppritad i modellprogrammet Autodesk Revit. 
 Resultatet tyder på att formaten som testades kräver ett noggrannare 
uppritande av modellerna. Den informationsförlust som uppdagades vid 
simuleringen kunde härledas till fel modellering i Revit. Även sådana saker 
som namngivning av framförallt areor måste vara konsekvent. För att uppnå en 
effektivare namngivningsprocess testades att hantera parametrar utanför 
Revitmiljön. Detta i form av en databaskoppling. Efter testet visade det sig dock 
att den inte fungerade optimalt. Stöd för vissa parametrar föll bort och 
informationen som byggdes upp i databasen blev för omfattande. 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 
BIM    Building Information Modellering 
 
CAD   Computer Aided Design 
 
FME   The Feature Manipulation Engine – En programvara för 

att transformera data mellan olika format. 
 
Fi2XML  Ett filformat för att överföra data från en modell till ett 

befintligt förvaltningssystem. Utvecklat i Sverige av 
Föreningen för förvaltningsinformations. 

 
FTFD  Forsmarks byggdokumentationsavdelning. 
 
GIS   Geografiskt Informationssystem – System som medgör 

inmatning, bearbetning, analys, lagring och 
presentation av geografiskdata. 

 
IFC   Industry Foundation Classes – Ett öppet och neutralt 

filformat för att beskriva och överföra 
byggnadsmodeller.  

 
LOD   Level Of Detail – Nivån på detaljeringsgraden i en 

byggnadsmodell. Specificeras utifrån en skala där lågt 
värde innebär enklare modeller och ett högt värde 
kräver mer komplexa modeller. 

 
XML   Extensible Markup Language – Ett universellt 

märkspråk. Information märks systematiskt i 
dokument och blir lättåtkomlig samt läsbar av både 
människor och maskiner. 

 
BIMserver  En plattform för att arbeta molnbaserat i modeller.
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Byggnads Informations Modellering, mer känt som BIM, har de senaste åren i 
Sveriges byggbransch blivit en allt vanligare metod för att projektera en ny 
byggnad. Istället för att producera en serie platta ritningar, skapar BIM en 
digital databas som representerar byggnaden i tre dimensioner. Vilket gör att 
projektörer, fastighetsägare och entreprenörer kan få en nära på exakt 
uppfattning om hur byggnaden kommer fungera och se ut i verkligheten. 
 En av de fördelarna med BIM som tidigt anammades av branschen var 
virtuell 3D-samordning av projekt. Denna process möjliggör för olika 
discipliner i ett projekt att kombinera sina 3D-modeller. Samordningen av 
modellerna kan sedan granskas för att upptäcka och lösa konflikter innan 
uppförandet av byggnaden. Denna bättre samordning leder vanligtvis till färre 
förfrågningar av information och ett mindre behov av förändringar i 
projekteringshandlingarna under byggskedet. Helt enkelt ett mycket bättre 
underlag som leder till färre kostsamma fel i produktionen. Men vad många 
fastighetsägare inte vet är att fördelarna med BIM kan sträcka sig långt efter 
byggandet är klart. 
 En stor fastighetsägare som har börjat ta sig an BIM efter byggandet är 
Locum. Dess fastighetsbestånd består av 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler 
spridda över Stockholms län, där majoriteten nyttjas av landstinget. Locum 
håller för närvarande på att ta fram BIM-modeller över stora delar av deras 
fastigheter. Detta för att kunna nyttja byggnadsinformation mycket effektivare 
än idag. Exempelvis för att få korrekta underlag över ytor vid 
hyresförhandlingar. (Locum, 2013) 
 En annan stor fastighetsägare som blivit intresserad av fördelar med BIM 
är Forsmarks kraftgrupp. Detta främst på Forsmarks byggdokumentations-
avdelning, FTFD, där arbetet med dokumentationshanteringen idag blir 
eftersatt på grund av bristande underlag. Dokumentationen börjar bli gammal 
och kan vara svår att tyda. Det är omständligt att få tag i ritningar och 
dokument, ibland vet man inte om de ens existerar eller vilken status de har. 
FTFD har därför lyft blicken mot att modernisera sina arbetsmetoder.  
 FTFD har även insett att det finns ett värde på en BIM-modell genom hela 
byggprocessen. Men för att kunna driva igenom en större satsning med BIM på 
Forsmark krävs att nyttan åskådliggörs för fler avdelningar. Två direkta 
områden som skulle ge nytta är en sammankoppling till Förvaltningssystem 
samt ett GIS-system. Det är därför intressant att studera denna koppling 
närmare.  
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1.2 Problembeskrivning 
Examensarbetet är en del i ett större projekt vid Forsmarks kärnkraftverk som 
syftar till att på sikt övergå från traditionell CAD-hantering till BIM-modeller. 
Grunden till examensarbetet är ett tidigare examensarbete (BIM som 
Informationsbärare in i Förvaltningen, Therése Svens, 2013) som till stor del 
handlade om att hantera hur en övergång av data och dokumentation skall 
genomföras, från de underlag som används idag vid Forsmark, till BIM-
modellen. Arbetet syftade även till att åskådliggöra nyttan med att använda 
BIM i förvaltningen på Forsmark. I arbetet av Svens uppdagades det att det kan 
uppstå problem vid informationsöverföringen mellan olika format. 
 I byggprojekt med BIM byggs det upp en enorm informationsmängd i 
modellerna. För att kunna använda den informationen fullt ut i flera system 
kan den inte vara låst till ett filformat. Därav är det viktigt att exportering av 
informationen från modellerna ska kunna tillgodoses fullt ut. Hur kan man lita 
på att den informationen som skapas i projekteringen inte blir korrupt eller 
feltolkad när den exporteras till exempelvis ett befintligt förvaltningssystem? 
 För att råda bot på glappet mellan BIM-modeller och andra system har 
flertalet filformat tagits fram. Filformaten syftar till att fungera som en 
standardiserad lagringsplats för byggnadsinformation. Dessvärre framgår det 
inte tydligt på hur modellen ska byggas upp för att fungera med de 
standardiserade filformaten. 

1.3 Syfte 
För att kunna nyttja BIM-modeller fullt ut måste även informationen som byggs 
upp i modellerna kunna vara lättåtkomlig. Att kunna läsa av information ur 
BIM-modeller kräver tunga programvaror och kunskap om de samma. Det är 
inte optimalt att informationen enbart hanteras inuti en BIM-modell, därför 
finns det idag en rad BIM-standarder för att läsa ut information ur modeller. 
Det saknas dock underlag för hur en modell ska byggas upp och kläs med 
information för att kunna användas av andra system, vilket detta arbete syftar 
till att undersöka. 

1.4 Mål 
Målet är att kunna ta ut information ur en BIM-modell utan förlust av data och 
presentera den på ett lätt översiktligt sätt i exempelvis en GIS-miljö.  

1.5 Frågeställning 
Arbetets syfte bryts ner i några frågeställningar för att bäst kunna ge svar. 

1.5.1 Huvudfråga  
Förvanskas informationen i en BIM-modell när den exporteras till format 
som går att läsa av främst förvaltnings och GIS-system? 
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 För att svara på den frågan krävs en förståelse för de format som modellen 
exporteras till. Här kommer alltså en djupgående teorianalys krävas för att 
sedan genomföra egna experiment i form av datorsimuleringar. 

1.5.2 Delfrågor 
Vad innehåller IFC- och Fi2xml-filer från Revit idag? 

IFC och Fi2xml är två filformat som är intressanta att studera närmare då 
de har blivit standarder för att överföra information mellan modell och 
andra programvaror. 

Hur bör en modell byggas upp i Revit för att kunna användas i ett 
GIS/Förvaltningsystem? 

Ge rekommendationer om modellering för att undvika förlust av 
information vid exportering till format som kan läsas av GIS/Förvaltning. 

Hur skulle en BIM-modell kunna användas som underlag för ett GIS på 
Forsmark? 

Studera användningsområde och ge rekommendationer efter slutsatser 
om datorsimuleringen på modellen. 

1.6 Metod 

1.6.1 Tillvägagångsätt 
I detta arbete har jag använt mig av en kvalitativ ansats. Det innebär att jag 
utgår från en bred frågeställning som smalnar av under arbetets gång. 
Undersökningen delades upp i litteraturstudie, en fallstudie med informella 
samtal och studiebesök samt experiment i form av datorsimulationer. 

1.6.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleddes på bred basis för att få en förståelse över företeelsen 
av BIM i förvaltning och hur GIS är uppbyggt. Den smalnade med tiden av när 
intressanta filformat identifieras för att fokusera på att förstå dessa. Källor som 
använts vid materialinsamlingen har främst varit bibliotekskatalogen Diva, den 
erkända organisationen buildingSmarts länkarkiv samt en hel del hemsidor där 
referenser och källor noggrant kollats upp. 

1.6.3 Studiebesök och informella samtal 
Studiebesök och informella samtal har skett under hela arbetets gång. Då 
förkunskaper om BIM i förvaltningen var begränsad valdes det att använda 
informella samtal. Sådana samtal medför att personer kan berätta friare och 
resultatet färgas inte av mina förutfattade meningar och uppfattningar om 
ämnet. Samtalen genomfördes under besök på BIM-konferenser och vid 
studiebesök på Forsmark. 



INFORMATIONSUTBYTE FRÅN BIM-MODELLER 

 4 

1.6.4 Datorsimulering 
Datorsimuleringen består i att utföra analyser på en Revit-modell 
tillhandahållen av Forsmark. Modellen innehåller information och geometri 
som Forsmark är intresserade av att använda. Modellen exporteras till IFC, 
Fi2xml samt kopplas till en databas. Vid varje export granskas modellen för att 
ta reda på eventuell förlust av data.  

1.7 Avgränsningar 
BIM är ett allmänt begrepp som används av en hel bransch där många olika 
programvaror och format florerar. Därför är det svårt att studera 
informationsflödet och eventuella förluster för alla dessa. En avgränsning 
kommer därför att krävas. Genom litteraturstudien har de vanligaste verktygen 
och formaten för exportering av BIM-modeller identifierats, och de som har 
valts ut för denna undersökning är: 
 

− Revit 2013 
− Solibri Model Checker 8.1 
− Microsoft Access 2010 
− FZKViewer 2.3 
− IFC (Protokoll 2x3) 
− Fi2xml 

 
Dessa förklaras vidare i avsnittet 2. Teori. 
 Även modellernas komplexitet gör att avgränsning kommer ske på 
geometrin och mängden av datainnehåll. Den avgränsning som görs relateras 
till den modell som levereras av Forsmark. 
 Informationen kan heller inte testas hela vägen in i slutanvändningen i 
t.ex. ett befintligt förvaltningsprogram. Detta pga. tidsbrist.  
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2. TEORI 
I detta avsnitt presenteras det som kom fram under litteraturstudien.  

2.1 BIM i Förvaltning 
Det finns många exempel idag på hur BIM används vid produktion och 
uppförande av byggnader. BIM-modeller kopplade till både budget och tidplan 
finns idag. Hela byggskedet kan t.o.m. simuleras. Däremot är det vid 
förvaltning en mycket liten användning av BIM. Trots den enorma information-
sframtagningen under projekteringsfasen i BIM-modeller lämnas vanligen bara 
platta 2D-handlingar till fastighetsägaren. Dessa handlingar omarbetas oftast 
manuellt till förvaltarens system och informationen som byggts upp i modellen 
blir oanvänd. Se Figur 2.1. Förklaringarna kan vara flera, men den vanligaste är 
att förvaltare inte vet vad de ska göra eller hur de ska hantera informationen i 
en BIM-modell. (Eriksson, 2012) 
 

 
Figur 2.1 - Vid leverans till förvaltning tappas ofta mycket information 

Varför förvaltningen inte har samma insikt i BIM kan förklaras av att det 
traditionellt inte är fastighetsägarna som är den drivande parten vid förändring 
av byggbranschen. (Ceder & Leksell, 2012) 
 Det kan tyckas märkligt då förvaltning av en byggnad är den helt klart 
dyraste fasen i en byggnads livslängd. Effektivisering i arbetet av den fasen kan 
ge enorma besparingar. Bara en sådan enkel sak som areamätning av rum. I 
vissa förvaltningsorganisationer kan mätningar ske fysiskt 3-4 gånger på år. Det 
behöver aldrig ske med en uppdaterad förvaltningsmodell. (Föreningen för 
Förvaltningsinformation, 2011) 
 En del fastighetsägare har även argumenterat kring huruvida det är värt 
pengarna det kostar att hålla en BIM-modell uppdaterad. Jämfört mot att 

Bygghandlingar 

Systemhandlingar 

Förvaltningshandlingar 
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uppdatera handlingarna från projekteringen till relationshandlingar när det 
behovet uppstår, oftast genom t.ex. inventering. (Eriksson, 2012) Här missar 
många att det finns mer nytta med en BIM-modell än ren teknisk förvaltning. 
Exempelvis kan BIM-modellen kopplas till ett GIS-system och informationen 
utnyttjas och användas för att spara pengar på helt andra saker. Exempelvis 
genom smidigare dokumenthantering, areaframställning eller bättre orientering 
i byggnader. 
 En annan förklaring kan vara att normalt sett har redan de stora 
förvaltningsorganisationerna ett stort befintligt byggnadsbestånd. Det är då 
väldigt kostnadskrävande att införa ett nytt system. Det har därför utvecklats 
tekniker för att kunna implementera BIM-modellens information i de befintliga 
förvaltningssystemen. Ett sådant system är formatet fi2xml framtaget av 
Föreningen för fastighetsinformation. Fi2xml är en gemensam standard för 
förvaltningsinformation för att kunna koppla ihop data från en modell med 
befintliga förvaltningssystem. Det är bara ett exempel på en gemensam 
standard inom BIM. 

2.2 Gemensamma standarder för datamodeller  
Målet med BIM har alltid varit en obruten kedja från förstudie till förvaltning. 
Tack vare den stora mängd information som byggs upp i en BIM-modell krävs 
allt större krav på informationshanteringen. Informationen måste vara 
lättillgänglig och strukturerad för att effektivt kunna nyttjas av alla som 
hanterar en byggd miljö.  
 För en effektiv informationshantering krävs att det finns gemensamma 
standarder; språk med definierade termer och begrepp. Samt att man jobbar 
med objektsorienterad information mot modeller. (Ekholm, m.fl. 2011) 
 Informationen måste också vara intakt när den överförs mellan olika 
CAD-programvaror. Objekten och dess egenskaper får inte ha blivit 
förvanskade för att samverkan ska fungera mellan system. Detta medför att 
speciella format används för utbyte av information. Används inte samma 
filsystem måste varje program ”översätta” datamodellen till ett format den 
förstår. T.ex. via det öppna formatet IFC. Detta kan även krävas trots att 
datamodeller är skapade med programvaror från samma tillverkare. 
Exempelvis mellan Autodesk Autocad Architecture och Autodesk Revit. (Svens, 
2013) 
 Utvecklingen av standarder för dessa gemensamma filsystem sker på 
olika ställen både internationellt men även nationellt. Här råder det brist på en 
övergripande samordning. (Ekholm, m.fl. 2011) Bristen kan ha att göra med att 
ofta har en standard för ett format en speciell tillämpning, t.ex. Fi2xml för 
förvaltningsinformation, CityGML för urbana 3d modeller etc. Försök att 
samordna standardiseringsarbetet har skett, åtminstone på nationell nivå. I 
april 2013 meddelades det att de tre drivande föreningarna för 
standardiseringsarbetet i Sverige; buildingSMART Sweden, fi2 
Förvaltningsinformation och OpenBIM kommer slåssamman och bilda en 
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gemensam förening. Detta för att kraftsamla BIM-införandet i Sverige. (BIM 
Alliance Sweden, 2013) 

Bygghandlingar 90 och informationsobjekt 

Bygghandlingar 90 del 8 beskriver vad som kan kallas ett ramverk för digital 
informationshantering. Den beskriver mestadels hantering av CAD-filer. Det 
som kan relateras till BIM är bland annat hur den generella hanteringen av 
informationsobjekt i modellen kan gå till.  
 BH90 Del 8, avsnitt 6.31 förespråkar att BSAB-systemets utrymmestabell 
används för att klassificera utrymmen i byggnader och BSAB-systemets 
byggdelstabell används för kvalificering av byggdelar. 
 En rekommendation för egenskaper som bör kopplas till utrymmesobjekt 
har tagits fram av ICT i rapporten ”Mall för tillämpningsanvisningar” (Hansson, 
2008), den anges i tabell Tabell 2.1 nedan. 
 
Tabell 2.1 - Egenskaper som ska kopplas till utrymmesobjekt enligt ICT 

Egenskaper för utrymmen Kommentar 
ID (GUID) Unik identitet för varje utrymme. 
Rumsnummer Tillhandahålls av beställaren 
Rumsnamn Tillhandahålls av beställaren 
Bruttoarea (BTA) Enligt SS 02 10 53 
Bruksarea (BRA) Enligt SS 02 10 53 
Nettoarea (NTA) Enligt SS 02 10 53 
Atemp (Tempererad Area) Enligt boverkets definition 

2.3 Presentation av verktyg och filformat 
I detta underkapitel kommer några av de vanligaste verktygen och filformaten 
som används vid BIM-hantering att presenteras. 

Autodesk Revit 
Revit är ett av världens vanligaste programvaruverktyg för att projektera BIM-
modeller. Det är inriktat mot arkitekter, konstruktörer och vvs-projektörer. 
Revit utvecklas av Autodesk som är en global mjukvaruleverantör med säte i 
Amerika.  

Solibri Model Checker 
Solibri används för att granska byggnadsmodeller. Granskningen utgår ifrån 
IFC-filer av byggnader. Modellerna analyseras med hjälp av olika förinställda 
eller egenutvecklade protokoll. Bland det som går att analysera är en BIM-
modells, kvalité i form av geometri och objektskontroll, integrering mellan 
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discipliner i en samordningsmodell, den fysiska miljöns säkerhet, uppfyllda 
myndighetskrav etc. Programmet utvecklas i Finland av Solibri Inc.  

FZK Viewer 
FZK Viewer är ett program likt Solibri med skillnaden att det enbart 
presenterar IFC-modellen visuellt för granskning. Det är ett gratis program 
utvecklat av Karlsruhe Institute for Technology, Institute for Applied Computer 
Science i Tyskland. 

Microsoft Access 
Microsoft Access är en klientbaserad databashanterare. I programmet går det 
att söka, uppdatera och radera information och poster i en JET-baserad databas. 
Databasen har utvecklats av Microsoft sedan 80-talet. Gränssnittet påminner 
mycket om Excel. Förkunskaperna för att använda programmet för enklare 
operationer är därmed minimala. 

Revit databaskoppling 
För att många berörda parter ska kunna hantera informationen i en modell är 
det önskvärt om parametrar kan hanteras även utanför Revitmiljön. En metod 
att göra detta på är att använda en extern databas. Ett krav på detta är att 
informationen ska kunna flöda båda vägar, dvs., att det både går att exportera 
och importera information till Revit. Det klarar inte Revits inbyggda 
databasexport. Däremot har Autodesk en sådan lösning på deras subscription 
sida och den kallas Revit DB Link. (Autodesk, 2012) Med DB Link kan 
informationen i en modell exporteras till en databas, modifieras med specifik 
information från (och även av) till exempelvis förvaltning och sedan importeras 
tillbaka till modellen igen. 

IFC 
IFC (Industry Foundation Classes) är ett filformat för datamodeller som 
innehåller byggnads- och konstruktionsdata. Tanken med hela formatet är att 
underlätta informationsutbytet för alla aktörer inom bygg och 
fastighetsbranschen världen över. Det är därför ett öppet format som utvecklas 
av en leverantörsoberoende organisation kallad buildingSMART. 
Organisationen är en sammansättning av runt 600 olika medlemsföretag från 
hela världen.  
 Formatet är ISO-klassat (ISO16739) vilket innebär att det kan anses som en 
standard för informationsutbyte. Dess användning är mest utbredd i Europa 
där flera statliga byggmyndigheter har satt som krav att det ska levereras en 
IFC-modell vid BIM-projekt. Exempelvis kan det nämnas Norska Statsbygg 
som har krävt IFC-modeller för alla deras byggprocesser sedan 2010. (Carlsson 
& Nilsson, 2010) 
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 Då formatet ska kunna öppnas av alla CAD-program inom alla discipliner 
kräver det en tydlig struktur över uppbyggnaden av IFC-filen. Varje 
byggnadselement blir klassificerat, id-märkt och positionsbestämd utifrån en 
specifikation. 
 En IFC-fil är konstruerad som ett “informationsblad” som går att läsa med 
ögat. Så kallad ”human readable code”. Det går alltså att öppna en IFC-fil i en 
textprogramvara och plocka ut den informationen som behövs. Varje 
byggnadselements konverteras till text som listas rad för rad med hjälp av 
definierade enheter. I Figur 2.2 visas ett urklipp på ett antal rader för en vägg 
skapad i Revit och exporterad till IFC-formatet. 
 
#79= IFCCARTESIANPOINT((-8341.17705143652,-1196.12279035956,0.)); 
#81= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#79,$,$); 
#82= IFCLOCALPLACEMENT(#72,#81); 
#83= IFCCARTESIANPOINT((10000.,0.)); 
#85= IFCPOLYLINE((#5,#83)); 
#87= IFCSHAPEREPRESENTATION(#60,'Axis','Curve2D',(#85)); 
#89= IFCCARTESIANPOINT((5000.,0.)); 
#91= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#89,#21); 
#92= IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#91,10000.,200.); 
#93= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#3,$,$); 
#94= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#92,#93,#15,2000.); 
Figur 2.2 - Exempel på några rader kod för en vägg i IFC 

Rad 79 definierar en punkt i ett koordinatsystem och de efterföljande raderna 
skapar en 10m lång vägg som är 20cm bred och 2 meter hög.  

IFC och Revit 

Då IFC inte har lika stor roll i Revits hemland USA som i resten av världen har 
dessvärre också fokus på att utveckla ett bra stöd för IFC varit något 
oprioriterat. (de Riet, 2012) Detta kan vara ett resultat av att Autodesks 
affärsmodell krockar lite med själva grunden i IFC. Autodesk vill förmodligen 
bli störst och sätta Revits filformat som branschstandard, vilket de lyckades 
med via Autocad och dwg-formatet. De är även på god väg om man ser till 
undersökningen ”The National BIM report 2013” gjord av NBS i UK. I 
undersökningen visade det sig att Autodesk har 63% av CAD-marknaden i UK. 
Varav 18% stod för Revit. Närmaste BIM-programvara var Graphisoft 
ArchiCad på 7%. (NBS, 2013) 
 Autodesk har däremot släppt IFC-exporteringsmodulen som open source 
så att vem som helst, företag som privatperson, kan själv gå in och modifiera 
och förbättra den. Detta har gjort att den blivit bättre och bättre de senaste åren. 
Framförallt genom den öppna utvecklingsgruppen ”IFC Exporter for Revit” 
som återfinns på utvecklingsforumet Sourceforge. (IFC Exporter for Revit, 2013) 
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Fi2xml 
Vid förvaltning av en byggnad används en hel del olika förvaltningsprogram. 
Oftast ett ekonomisystem, ett hyressystem, ett underhållssystem etc. Var och en 
av dessa uppfyller ofta sitt syfte bra, och har byggt upp en stor mängd 
information knuten till sig. Vad som oftast är mindre bra med system på detta 
viset är att det oftast behöver ske en manuell matning mellan dessa.  
 Det är detta som filformatet fi2xml vill råda bot på. Det är ett format 
utvecklat av Föreningen för Förvaltningsinformation. En förening vars syfte är 
att skapa struktur på fastighetsinformation. Bland medlemmarna återfinns 
Sveriges största fastighetsägare, kommuner och landsting. 
 Fi2xml fungerar som en brygga mellan en modell och ett 
förvaltningssystem vilket illustreras i Figur 2.3. Det funkar på så sätt att given 
intressant fastighetsdata i modeller, så som areor, volymer, rumsnummer etc., 
översätts till en XML-baserad fil som kan läsas av andra system. (Föreningen 
för Förvaltningsinformation, 2011) 
 

 
Figur 2.3 – Målsättningen om hur informationsflödet mellan förvaltning och modell 
ska se ut. 

Det ska alltså aldrig mer behöva levereras papper som manuellt matas in i 
förvaltningssystemen. (Föreningen för Förvaltningsinformation, 2011) 
 Detta ställer krav på en striktare termologi vid inmatning av information i 
modellerna. Därav har det skapats branschspecifika märkord i Fi2xml som 
måste användas. Föreningen för förvaltningsinformation tillhandahåller därför 
även upphandlingsmallar för att tillgodose rätt leverans av informationen. 
(Föreningen för Förvaltningsinformation, 2011) 

Fi2xml och Revit 

För att kunna exportera en Revit-modell till Fi2xml krävs det att en extern 
exporter installeras. För närvarande finns det bara en leverantör som klarar av 
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den tjänsten. Det är det Svenska företaget CAD-Q som tillhandahåller Fi2xml 
exporten genom sitt Naviate-insticksprogram. 

2.4 BIM och GIS 
GIS handlar om information knuten till en geografisk punkt. Denna punkt 
skulle lika gärna kunna vara inomhus såsom på en karta. Den vanligaste 
förekommande GIS redskapen är idag tjänster som hitta.se, Google Earth och 
t.ex. GPS navigering i bilar.  
 Det skulle ju kunna tänkas att det egentligen inte är så stor skillnad på ett 
GIS-system och ett BIM-system. Båda innehåller ju geometrier och information 
som presenteras på en visuell plats. Det finns också en uppenbar fördel med att 
koppla ihop dessa system. BIM med sin höga detaljrikedom om byggnaden 
tillsammans med GIS för att sätta byggnaden i en omgivande miljö. (Przybyla, 
2010) Forskning på området som gjorts vittnar dock om svårigheter med att 
sätta samman dessa två informationssystem. I rapporten ”Integrating BIM and 
GIS for 3D city modelling” (El-Mekawy, 2010) listar författaren en del skillnader 
och hinder: 
 

− GIS och BIM är från början utvecklade för helt olika syften och ska 
uppfylla helt olika krav. Utvecklarna kommer från två olika 
ämnesområden och med olika bakgrunder. Alltså har det skapats 
barriärer mellan de två systemen. 
 

− BIM-modeller är oftast väldigt bra modellerade för helt nya byggnader. 
Dessvärre består byggnadsbeståndet av långt många fler befintliga 
byggnader. Dessa blir väldigt svåra att modellera upp i en 
tillfredställande modellnivå för att kunna användas i ett GIS. Även om 
CAD-filer finns över byggnader är den manuella handpåläggningen som 
krävs för att definiera alla objekt väldigt tidsödande. 
 

− Inom både GIS och BIM finns det många olika detaljeringsnivåer på 
informationen, så kallad LOD (Level of detail). I BIM finns det modeller 
med en så hög LOD att t.ex. skruvar modelleras för en viss balk. 
Samtidigt som det i samma modell kan finnas flera objekt med en 
mycket lägre LOD. Denna variation av olika detaljeringsnivåer gör 
processen väldigt krävande för en integrering mellan systemen.  
 

− Integrationen kräver i de flesta programvarorna en transformation från 
lokala koordinater i BIM-modellen till geodetiska referenssystem. 
 

− BIM är mycket kraftfullare när det gäller att modellera komplexa 
parametriska former som inte kan omvandlas till GIS geometrier. 
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Några andra direkta skillnader som kan identifieras är: 
 

− GIS stora styrka är dess analysförmåga. Det används till vitt skilda saker 
som: analys av ytor, backar, skuggor, vågor, avstånd, vägar etc., som 
även kan appliceras på en tidsaxel. Det hanterar ofta stora mängder data 
med tillhörande databaser där möjlighet finns till många användare 
samtidigt. BIM däremot har utvecklats mot ett tydligt 
användningsområde; att hantera byggnadsinformation. Det har få 
användare samtidigt och informationen hanteras vanligen i modellen. 
(Przybyla, 2010) 

 
− BIM skapar tunga filer som hanteras i lika tunga programvarumiljöer. 

GIS kan både vara fil och serverbaserat med exempelvis en praktisk och 
lätt webbapplikation som hanterare. (Przybyla, 2010) 

 
De problem med integration som nämns är mer relaterade till att importera en 
BIM-modell till ett befintligt GIS-system. Det vill säga att integreras i en 
gemensam miljö, som t ex en hel stad för att kunna analysera och planera 
stadsbyggnad. Det kan vara mer intressant att titta på hur den projekterade 
BIM-modellen kan användas som ett eget 3D-GIS. 
 Användningsområden för en sådan 3D-GIS modell sätter bara fantasin 
gränserna för.  Användare skulle kunna rapportera verkliga fel genom att peka 
och klicka i modeller i ett webbgränssnitt. Enkelt ta fram dokument knutna till 
rum eller apparater. Ett orienteringshjälpmedel från ett vanligt GIS skulle 
kunna appliceras på en byggnad för att hitta kortaste vägen mellan två punkter. 
Ett annat användningsområde skulle kunna vara ett skaderapporteringssystem 
som ger en markör i t.ex. en industrilokal där en olycka skett. På så sätt kan 
man snabbt dra slutsatser över var insatser krävs.  
 Dessa olika analyser och sättet att använda information på är det som 
kännetecknar GIS.  

2.4.1 Revit och GIS 
En modell i Revit skulle gå att kalla ett 3D-GIS. Det är massvis av information 
samlad i olika objekt relaterade tillvarandra som bygger upp en form av 3D-
arkiv. Syftet med Revit är en helt annan än GIS och därför blir det invecklat att 
använda Revit som ett GIS-verktyg. Dels är det ett tungt program och dels 
svårnavigerat. Licenserna är dessutom dyra. För att göra det smidigare att 
hämta information från en modell krävs att Revit kan exportera sin information 
och anpassa den till ett annat system.   

2.4.2 Koordinater i Revit 
Då koordinathantering är en väsentlig del i ett GIS är det värt att nämna hur 
koordinater hanteras i Revit. 
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 I Revit finns det verktyg för att applicera koordinater i modellen. Dessa 
används för det mesta för att samköra koordinatsystem mellan olika discipliner. 
Koordinaterna är uppdelade i lokala punkter med en fast baspunkt som kallas 
”Project Base Point”. Det finns också funktion för att använda sig av 
mätpunkter i den verkliga världen. Den punkten kallas i Revit för ”Survey 
Point”. (Autodesk, 2012) Det finns alltså möjligheter att tydligt definiera punkter 
i ett GIS redan i Revit. 
 Under byggprojekt är det lokala koordinatsystemet som uteslutande 
används i Revit. Det transformeras sedan till ett geografiskt koordinatsystem 
för att placeras på en karta eller laddas in i en totalstation.(Carlsson & Nilsson, 
2010)  
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3. GENOMFÖRANDE 

3.1 Datorsimulering 

3.1.1 Ansats 
FTFD har genomfört en studie på huruvida Revit skulle vara ett 
alternativ/komplement till det nuvarande arbetssättet med CAD-programvara. 
I den studien uppstod bland annat funderingar på hur informationen i en BIM-
modell skall lagras/hanteras och förvaltas. (Svens, 2013)    
 Syftet med datorsimuleringen är att kontrollera hur de standardiserade 
filsystemen i dessa frågor, beskrivna i avsnitt 2.3, hanterar informationen som 
exporteras från Revitmodeller. Det är intressant att kontrollera om parametrar 
som definieras i Revit går att exportera till dessa filformat, om det försvinner 
eller förvanskas information vid exportering. Detta för att kunna använda 
informationen från en BIM-modell utanför Revitmiljön, t.ex. i befintliga 
förvaltnings- och dokumenthanteringssystem. Det är också intressant att titta 
på det omvända steget, det vill säga att man definierar parametrar utanför 
Revit och importerar dessa. Detta för att det ska vara möjligt att bidra med 
information i en modell utan att vara knuten till en Revitmiljö. 
 En del av en byggnad modellerad i Revit kommer att exporteras till IFC, 
en databas samt till fi2xml. Resultatet förväntas vara tre användbara inform  
ationskällor som ska kunna kopplas ihop med andra system. 

Figur 3.1 – Revitmodell över en kontorsbyggnad från Forsmark 
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3.1.2 Indata 
FTFD tillhandahåller en Revitmodell som visas i Figur 3.1. Det är en modell 
över en befintlig kontorsbyggnad på Forsmarksområde. I modellen har det 
definierats en rad, för verksamheten, intressant data. Informationen lagras i 
parametrar knutna till modellen. Parametrarna återfinns i varje elements 
egenskaper samt lagrade i tabeller. En del parametrar har definierats i Revits 
Schedule. Modellen kommer att kompletteras med ytterligare parametrar i 
form av placeringskoordinater. 
 Revitmodellen är uppbyggd efter en befintlig byggnad på Forsmarks 
område med en platt dwg som underlag. Modellen har en relativt hög 
detaljeringsnivå. Väggar har definierade skikt och material. De bärande delarna 
är också angivna. Det saknas dock installationer, då det inte fanns tillgängligt.  

3.1.3 Parametrar 
Vissa av de undersökta parametrarna genererades automatiskt av Revit. De 
parametrar som definierats manuellt, för denna simulering anges av tabellerna 
nedan. Där Tabell 3.1 anger parametrar definierade för rumsobjekt och Tabell 
3.2 anger parametrar för komponenter såsom dörrar, skrivbord etc. 
 
Tabell 3.1 - Rumsparametrar 

Identity data Defineras i  Enhetsvärde Knuten till 
Number Properties Text Room 
Name Properties Text Room 
Kontrollerad area Schedule 

Key 
Text Room 

Strålskyddsklass Schedule 
Key 

Text Room 

Sub Schedule 
Key 

Text Room 

Comments Properties Text Room 
Department Properties Text Room 
Populärnamn Properties Text Room 
Beskrivning 
strålskyddsklass 

Schedule 
Key 

Text Room 

Other    
Tillhör brandcell Properties Text Room 
Antal platser Properties Number Room 
Utrustning Properties Text Room 
Arbetsmiljörisker Properties Text Room 
Bokas via Properties Text Room 
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Tabell 3.2 - Komponentsparametrar 

Identity data Defineras i  Enhetsvärde Knuten till 
Comments Properties Text Familjen 
Mark Properties Text Familjen 
Littera Properties Text Familjen 

3.1.4 Utförandemetod 
För att förenkla uppgiften delas den upp i tre olika fall som kommer studeras. 
Dessa är: 

1. Export Revit > IFC  

IFC-filen kommer att kontrolleras manuellt i notepad genom att söka på 
de parametrar som definierats och se om dessa finns med. Det kommer 
även ske en analys med både Solibri Model Checker och FZK Viewer. 
Den IFC exporter för revit som kommer användas är Autodesk IFC 
exporter version 2.9.0 (3 mars 2013).  

2. Export Revit > fi2xml 

IFC filen exporteras och kontrolleras på samma sätt som i fall 1. Fi2xml 
öppnas i en textprogramvara där de parametrar beskrivna ovan 
kontrolleras och jämförs med originalet.  

3. Export Revit > Access Databas > Import Revit Access Databas 

Det som exporteras till en accessdatabas är enbart parametrar som går att 
läsa ut i Revits Schedule. Alltså är det likt fi2xml ingen geometri som 
lagras i databasen. Informationen går att kontrollera i Microsoft Access. 
Där går det också att ändra information och importera tillbaka till Revit. 

3.1.5 Export till IFC från Revit 
Vid exporteringen till IFC laddades först den senaste, av Autodesk, certifierade 
IFC-exporten ner. (Version 2.9.0 http://sourceforge.net/p/ifcexporter/). Med 
Autodesk certifierad menas att den inte är utvecklad av Autodesk, men det är 
den enda officiella uppdateringen av den inbyggda IFC-exportern. Den 
utvecklas av en öppen utvecklingsgrupp på forumet Sourceforge. (IFC Exporter 
for Revit, 2013) 
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I popup-rutan väljs standardinställningarna för IFC-protokollet 2x3. Det 
innebär att modellen kommer översättas till IFC version 2x3. Det lanserades en 
ny version (2x4) i mars 2013. Då denna exportering görs (april 2013) finns inget 
stöd för det protokollet i Revit ännu. Under knappen ”Assignments” fylldes 
erforderliga textrader i. Se Figur 3.2. 

Figur 3.2 Första popuprutan med inställningar för IFC-export 

3.1.6 Export till fi2xml 
Tyvärr uppstod det komplikationer med detta experiment då en fi2xml-
exporter till Revit inte gick att få tag på inom tidsgränsen.  

3.1.7 Export och import med Access Databas 
Inför exporteringen laddas den senaste versionen av DB-Link ner och 
installeras. För närvarande är det version 2012-04-11. (Autodesk, 2012) 
 Inga inställningar görs i fönstret ”Link Revit Model with database”, enligt 
Figur 3.3, som dyker upp vid start av DB-link. Däremot måste det redan 
existera en skapad databas i Access som man använder. När den är lokaliserad 
och vald är det bara att klicka på export och öppna filen som skapas i Microsoft 
Access.  
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Figur 3.3 - Fönstret som kommer upp då DB Link startas 

När databasen öppnas i Access finner man en rad tabeller, Figur 3.4. Tabellerna 
är skapade utifrån var och en av alla Revitkategorier samt en del tabellerad 
information som exempelvis; materials, areas, phases etc. Fullständig lista över 
tabellerna finns i bilaga B2.  
 

 
Figur 3.4 - Tabellstrukturen i Accessdatabasen 

I Access kan all information editeras och sparas ner i databasen igen. För att 
föra in informationen i Revit igen används samma procedur som vid export 
med skillnaden att knappen ”Edit and Import” ska väljas i samma ruta som 
Figur 3.3. Därefter väljs databasen som tidigare sparats. Efter att Revit 
analyserat datan fås en rapport över eventuella förändringar. Där är det bara att 
godkänna och sedan ska den nya datan ha laddats in. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS AV DATORSIMULERINGEN 

4.1 Resultat av IFC-exporteringen 
När Revitmodellen exporterats så kontrolleras den i Solibri. Efter att noggrant 
synat geometrin okulärt kan ett antal defekta element identifieras. Det mest 
kritiska är att en av korridorernas rumselement blir avklippt enligt Figur 4.1. 
Efter att även ha kontrollerat IFC-modellen i FZK Viewer kan även där sa mma 
korridorselement identifieras defekt. Elementet blir avklippt på samma sätt 
dock vid ett lite annat ställe, se Figur 4.2. 
 Vidare har slagningen på dörrar och fönster försvunnit på en del element. 
Slagningen lagras som en parameter i Revit, och illustreras med hjälp av 2D-
linjer som ej följer med vid exporteringen till IFC. Denna information går ej 
heller att läsa ut i dörrarnas egenskaper i IFC-filen.  
 I rumsegenskaperna har samtliga intressanta parametrar återfunnits utan 
några förändrade värden. Även möblerna har fått sina parametrar exporterade 
korrekt. Även de parametrar som definieras i möbelns familj. 

4.2 Analys av IFC-exporteringen 

4.2.1 Problem med rum 
Ett allvarligt fel på IFC-filen är hur korridorens rumsarea inte blir helt utfylld i 
rummet. Stämmer inte rumsarean för byggnaden kan det få allvarliga 
konsekvenser. Beräkningar för energi, material, luftflöden etc., baseras på areor 
och de beräkningarna blir helt enkelt felaktiga. 
  

 
Figur 4.1 - Det gröna är rummet i korridor B som inte blir helt utfyllt 

 
Figur 4.2 - Korridor B i FZK Viewer 

 
Figur 4.3 - Korridor B visas här i Revit helt korrekt utfylld 
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I Figur 4.3 kan korridorens rumsarea ses helt korrekt utfylld i Revit. Att ett 
rums areautfyllning stämmer i Revit men blir fel vid exportering till IFC är ett 
problem som är vanligt förekommande. (Möller, 2013) beskriver hur problemet 
uppstått vid flertalet byggprojekt där Revit använts som projekteringsverktyg. 
 Vid analys av korridoren upptäcks det att den blir olika avhuggen i olika 
IFC-läsare, se Figur 4.1 och Figur 4.2. Därav dras slutsatsen att IFC-filens 
rumslinjer är svårtolkade. IfcSpace-linjer byggs upp lite annorlunda än hur 
Revit ritar upp sina rumslinjer. När Revitfilen översätts till IFC översätts inte 
Revits rumslinjer rakt av. IFC ritar själv upp rumslinjerna utifrån dess tolkning 
av vägg och rumsavgränsningar. (Buildingsmart, 2013) 
 Vid närmare granskning i Revit uppdagas att många av väggelementen 
runt denna korridor inte har så bra ”wall join”. Bland annat är väggarna inte 
helt i linje med varandra. Det är så pass lite som 0,24 mm förskjutning mellan 
vissa väggelement. Ej synbart utan att zooma in på en hög detaljnivå, med 
andra ord väldigt lätt att missa vid uppritande av väggarna. Se Figur 4.4 och 
4.5.  
 

 
Figur 4.4 - På avstånd ser allt ut 
att stämma 

 
Figur 4.5 - Vid in zoomning syns förskjutningen 
på 0,24mm. (Inringad) 

Det borde normalt sett inte vara något bekymmer med att ha lite förskjutning, i 
Revit funkade det bra. Men nu var det ett stort antal fel i kombination med 
olika tjocklekar och flertalet väggförgreningar. Efter att ha rättat till en del 
kluvna element och trimmat till hörnen med verktyget ”Wall joins” (Clean join 
och så rakt som möjligt) lyckades jag få ifcSpace att fungera fint i samtliga 
testade IFC-läsare.  
 Min teori är att när IFC ska försöka hitta avgränsningen för rummet stöter 
den på så många felaktiga ”wall joins” att den inte kan rita ut det korrekt. Detta 
bekräftas delvis på en officiell Autodeskblogg av Jeremy Tammik, som skriver 
om liknande problem. (Tammik, 2013) 
 Problemet här ligger alltså inte direkt hos IFC-filen utan snarare på den 
som ritar i Revit. Det kan tyckas banalt att ett litet fel på 0,24 mm ska spela så 
stor roll. Men upprepas felet i stor omfattning kan det få geometrin att bli så 
komplex att den tillslut blir ohanterbar att läsa av IFC-läsare. Detta på grund av 
begränsningar i programmens ”geometriminne”. (McCune, 2013) 
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4.2.2 Problem med dörrslagningen 
Dörrslagningen saknades för vissa dörrfamiljer, se Figur 4.6 och Figur 4.7. 
 

 
Figur 4.6 - Dörr med tillhörande 
dörrslagning utritad i Solibri. 

 
Figur 4.7 - Dörr i Solibri där slagningen 
försvunnit. 

I en IFC-fil avgörs dörrslagningen av operationen ”IfcDoorStyleOperation-
Enum”. (buildingSMART, 2013) Denna parameter blev inte definierad för en viss 
dörrfamilj. Alltså är det något som saknas när dörrfamiljen översätts från Revit 
till IFC. När den aktuella dörrfamiljen studeras i Revit Family Editor noteras en 
del parametrar som avvek från fungerande dörrfamiljer. Bland annat samtliga 
Graphics och Construction parametrar. Slagningens projektionslinjer var inte 
heller märkta som ”projection line”.  
 Vidare finns det en hel del dörrar vilka är skapade som fönster. Detta på 
grund av att dörrarna ska sitta tillsammans med fönsterpartier. Om dörren är 
ett fönster i Revit översätts den givetvis till ett fönster i IFC. Alltså försvinner 
dörrslagningen helt. Visserligen finns det en fönsterslagning, den har dock inte 
samma funktionalitet som en dörrslagning. 
 Att rita dörrar i en fönsterfamilj inuti Revit skapar inte bara problem vid 
översättningen till IFC. Det går inte att t.ex. skapa tabeller som listar antalet 
dörrar i Revit Schedule. Dörrslagningen är även väldigt viktig att få med till 
IFC-filen för att kunna göra exempelvis tillgänglighet- och utrymnings-
kontroller i Solibri. Exempel på det visas i bilagorna. 

4.3 Fi2xml-exporteringen 
Denna exportering kunde inte utföras beroende på att den enda leverantören av 
exporteringsmodulen inte hann leverera den i tid. Formatet är ändå värt att 
nämna i sammanhanget då det är en viktig standard. Teoriavsnittet 
underbygger detta påstående ytterligare. 
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4.4 Resultat export till databas 
Efter att ha kontrollerat vissa tabeller om all information finns med upptäcks 
det att det saknas viss data. I tabellen “Rooms” listas alla rumsparametrar 
knytna till rummet. Här har parametrarna Kontrollerad Area, Strålskyddsklass och 
Sub försvunnit. Se Tabell 4.1. 
 
 
 
Tabell 4.1 - Exporterade rumsparametrar 

Identity data Exporterad  
Number OK 
Name OK 
Kontrollerad area Ej exporterad 
Strålskyddsklass Ej exporterad 
Sub Ej exporterad 
Comments OK 
Department OK 
Populärnamn OK 
Beskrivning strålskyddsklass OK 
Other  
Tillhör brandcell OK 
Antal platser OK 
Utrustning OK 
Arbetsmiljörisker OK 
Bokas via OK 
 
 Det går heller inte att finna vissa familjeparametrar. T.ex. under tabellen 
Walls listas alla de olika väggarna som används i projektet. Men det finns ingen 
tabell som innehåller väggtyperna och vilka skikt de innehåller, hur tjocka 
skikten är osv. 
 För att kontrollera om parametrarna går att förändra och importera 
tillbaka till Revit ändrades vissa rumsparametrar i Microsoft Access. De 
parametrarna var: populärnamn, antal platser, brandcell och bokas via för rummet 
Entré.    

4.5 Analys av export till databas 
De tre parametrarna, Kontrollerad Area, Strålskyddsklass och Sub, som inte 
exporterades är alla parametrar knutna till Key Schedule. Alltså parametrar 
som definieras i Revits Schedules. DB Link stödjer inte exportering av sådana 
parametrar. Vidare stöds inte ”Shared Parameters”, dessa måste laddas in som 
”Project Parameters” om de ska följa med vid exporteringen. (ideateBIMlink, 
2012)  
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 Väldigt mycket av funktionaliteten i att ha en extern databas försvinner i 
och med att det inte går att redigera vissa familjeparametrar. Önskvärt vore om 
t.ex. en beställare kunna gå in och lägga in parametrar och krav på vissa 
väggtyper och dessa värden laddas in direkt till Revit och projektörerna.  
 En nackdel är även att det exporteras mycket överflödig information som 
gör hela databasen rörig. Det går inte att enkelt plocka ut den exakta 
informationen och exportera enbart den till en databas, utan hela modellens 
information följer med.  
 De parametrar som ändras i databasen kunde exporteras tillbaka in i Revit 
utan problem. Så ett informationsutbyte är möjligt, men inte för alla 
parametrar. 
 Parameterförlusten och den överväldigade informationsexporteringen är 
en brist i DB Link och för att ta sig runt detta kan man köpa specialutvecklade 
insticksprogram till Revit. Ett exempel är Ideate BIMlink som är en 
helhetslösning för att hantera information i Revit. (ideateBIMlink, 2012) Vad som 
går att göra i det insticksprogrammet jämfört med Autodesks verktyg visas i 
Figur 4.8. 
 

 
Figur 4.8 - Jämförelse mellan IdeateBIM och DB Link (ideateBIMlink, 2012) 
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5. SLUTSATS 
Här presenteras slutsatserna som dragits av datorsimuleringen och 
teoristudien. 

5.1 Svar på frågeställningen 

5.1.1 Förvanskas informationen i en BIM-modell när den 
exporteras till format som går att läsa av främst 
förvaltnings och GIS-system? 

Förutsättningarna för att överföra information vidare från en projekterad BIM-
modell till ett förvaltningssystem utan att tappa information beror helt på hur 
pass väl modellen är projekterad.  
 Den informationen som blev förvanskad från Revit till IFC berodde inte, 
som många kan tro, på brister i IFC-formatet. Felen berodde istället på felaktig 
modellering i Revit. Den felaktiga modelleringen i Revit kan bero på bristande 
kravställning men troligast bristande kunskap om hur det ska modelleras för 
att fungera bra vid export till IFC. 
 Den bristen kan i sin tur vara ett resultat av att vi i Sverige inte har någon 
riktig BIM-manual med riktlinjer om hur det ska projekteras. Det är olika 
beställare som tagit fram sina egna krav. Dock har jag inte kunnat finna någon 
manual som beskriver hur det bör arbetas i Revit för att få en bra IFC-modell.  
 Det finns däremot manualer för IFC-optimering till Autodesk Autocad 
Arcitecture (Solihin, 2010) samt till Autodesk största konkurrent Archicad 
(Graphisoft Sverige, 2012). 
 En viktig aspekt i modelleringen är hur konsekvent och strikt 
namngivningen av ytor och objekt är. Detta för att minska mängden arbete vid 
anpassning till andra system samt mindre fel vid översättning. Därför måste 
det innan projektet startas tas fram tydliga manualer med anvisningar som 
hänvisar till standarder som ska följas. I förlängningen även att det ska slås fast 
nationella kravställningsmallar så det för en beställare inte spelar någon roll 
vilken konsultfirma som ritar huset. 
 Baserat på datorsimuleringen tyder det mesta på att förvanskningen av 
information beror på bristande modellering. Dock har många aspekter inte 
beaktats vid den export som gjordes i detta examensarbete. Modellen var inte 
särskilt komplex rent geometriskt och alla verktyg testades inte. Denna 
avsaknad berodde på tidsbristen i arbetets omfattning. 
 Det bör också nämnas att korrekt modellering i Revit kräver mer tid, 
vilket innebär en dyrare projektering. 
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5.1.2 Vad innehåller IFC och Fi2xml idag? 
Datorsimuleringen som gjordes i detta arbete tyder på att IFC-filer är så pass 
utvecklade idag att de innehåller all objektsbaserad information som finns i 
Revitmodellen. Fi2xml innehåller rumsareor med tillhörande polygoner och 
den informationen som definieras i rumsparametrar.  

5.1.3 Hur bör en modell byggas upp i Revit för att användas i 
ett GIS/Förvaltningssystem? 

Om en BIM-modell ska användas som ett GIS måste BIM-modellens styrka 
beaktas. Nämligen dess objektsorienterade struktur. Därför är det viktigt att 
bygga upp modellen så att objekt blir tilldelade unika ID-nummer för ett tänkt 
användningsområde. T ex att en vägg inte går igenom flera rum utan att 
väggen delas upp vid rumsavgränsningen. Detta för att kunna knyta 
information till rummets unika vägg och inte tilldela denna information till 
samtliga väggar i alla rum. 
 Vidare måste objekten hanteras med försiktighet vid radering. Då system 
som GIS är beroende av objektens unika ID-nummer (GUIDen). Objekt, till 
exempel väggar, som redan exporterats till IFC kan inte raderas och ritas upp 
igen. Då tilldelas objektet ett nytt GUID och det identifieras som ett nytt objekt i 
GISet. Namngivning av areor är av yttersta vikt när informationen ska 
exporteras till Fi2xml och vidare in i förvaltning. 

5.1.4 Hur skulle en BIM-modell kunna användas som underlag 
för ett GIS på Forsmark? 

Behovet av att effektivisera dokumentationshanteringen på Forsmark är erkänt. 
Det tar tid och är svårt att finna ritningar, om de ens går att få tag på. En ansats 
mot att förbättra det arbetet skulle vara att införa ett sökbart GIS för att lättare 
hitta exempelvis namn på rum. Idag används inget grafiskt verktyg för detta 
utan det måste sökas i ett arkiv, vilket kräver lokal kännedom för att kunna få 
ut information.  
 Då arbetet med att bygga 3D-modeller av befintliga ritningar på Forsmark 
redan är initierat och kommit en bit på vägen finns det bra underlag för en IFC-
modell. Datorsimuleringarna som gjorts i detta arbete tyder inte på några 
problem med tillförlitligheten hos de genererade IFC-filerna. 
 En IFC-fil skulle därför mycket väl kunna användas som bas för att knyta 
information och dokument från en databas kopplat mot specifika objekt. Med 
etablerad teknik som bimserver skulle ett webbaserat gränssnitt kunna byggas 
upp kring modellen för att möjliggöra en lätt och användarvänlig hantering. 
 Ett sådant system måste tillåta användarna att fullt ut kunna utföra 
arbetsuppgiften som är avsedd. Om systemet inte utformas funktionellt och 
användarvänligt, kan det göra att användare börjar gå runt systemet. Därmed 
uppstår det en misstro till systemet och informationen i det.  
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 Systemet måste därför medge att modellen kontinuerligt uppdateras 
genom dels automatiska processer, exempelvis genom FME, men även 
manuellt. Där uppdateringarna av modellen genererar en revisionshistorik. 
 Som ett svar på examensarbetets mål, att kunna presentera informationen 
från en BIM-modell i ett annat system, har en prototyp på ett webbaserat 3D-
GIS byggts kring den undersökta modellen. Det har kopplat till sig ett 
ärendehanteringssystem där det går att klicka på valfritt objekt och lägga till 
händelser. Som t.ex. att felanmäla till en vaktmästare. Se Figur 5.1. 

5.1 Rekommendationer för modellering i Revit 
− Använd de olika elementen i Revit endast till det de är avsedda för. Det 

går inte att översätta ett standardelement som ett fönster till en dörr vid 
exportering till IFC. 
 

− Kontrollera att väggelementen verkligen är helt i linje med varandra. 
Använd gärna funktionen ”referenslinje” för att ha som vägledning vid 
väggutsättning. Verktyg som move och align är också hjälpliga att 
använda. Tillse då att en aktuell ”wall join” är i läget ”disallow join” när 
operationen utförs. 
 

− Tillse att använda komponenter som fungerar även till en IFC 
översättning. Prova att exportera exempelvis en dörrfamilj till IFC och 
kontrollera slagningen innan komponenten slussas ut i storskalig 
användning. 
 

− Skall en databas användas för uppdatering av parametrar bör inte 
sådana definieras som Schedule Key.  

 

5.2 Förslag till fortsatta studier 
Då omedvetenheten om hur BIM-modeller ska användas efter produktion är så 
pass hög finns det mycket som går studera. Bland annat pågår det forskning 
kring hur versionshantering ska gå till. Influenser från tillverkningsindustrin 
med deras PLCS, Product Life Cycle Support, studeras för att kunna hantera 
den enorma mängd information som finns i BIM-modeller. Det arbetet skulle 
kunna följas upp. 
 Det har nu även kommit en ny version av IFC, protokoll 2x4, vilket ger 
ytterligare uppslag för exporteringsundersökningar.  
 Det kan även vara värt att titta på om det skulle gå att hjälpa till att 
minska fel på modeller redan inne i Revit med hjälp av exempelvis 
insticksprogram.  
 Som ett resultat av denna rapport har en 3D-GIS prototyp börjat byggas. 
Utöver undersökning om hur ett digitalt arkiv skulle kunna fungera testas även 
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ytterligare användningsområden, som t.ex. ärendehantering. 3D-GISet bygger 
på Revit-modellen som användes i denna undersökning som sedan exporteras 
till IFC enligt resultatet i denna rapport. Modellen publiceras sen i ett 
webbaserat gränssnitt enligt Figur 5.1. Här finns det även möjligheter för vidare 
studier på hur en uppdatering av en sådan modell skulle gå till. 
 

 
Figur 5.1 - Webbaserat 3D-GIS 
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Bilaga 1 

EXEMPEL PÅ DATABASSTRUKTUR I ACCESS 

 

Figur B1 - Skärmdump från Accessdatabasen där tabellen "Walls" är öppnad 
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Bilaga 2 

SKAPADE TABELLER FRÅN REVIT-MODELLEN 
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B3.1 

Bilaga 3 

UTRYMMNINGSANALYS I SOLIBRI 

Figur B.3 - Skärmdump från Solibri. De blåa linjerna visar utrymningsvägarna från 
markerat kontor. Det röda runt byggnaden är dess brandcellszon. Är dörrarna fel översatta 
från Revit fungerar inte en sådan här analys. 
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