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Using BIM to streamline performance of duties has great potential. This is being
realized in an increasing number of companies. In the construction industry the
concept of BIM is not new, although actually implementing BIM within a facility
management company has thus far been rare.
In order to provide guidance and information related to how an implementation of
BIM could look within an organization, an initiative called "BIM i staten" was launched
by five government based constructors.
A pilot project has been initiated by the consulting company Tyréns that deals with an
implementation of BIM in the facility management operations of their office building in
Stockholm. On this basis, this following report aims to evaluate this pilot project
based on the documentation which can be found in “BIM i staten”.
The goal of this thesis is to show to which extent the system functions of the BIM and
facility management systems used within the pilot project coincide with the system
functions described in “BIM i staten”. Furthermore, the goal is to produce
recommendations for Tyréns’ continued work with regard to adjustments of the
systems.
The result shows that the systems in the project coincides with 50% of the features
that the criteria describe and that further 23% of the features within the project do
not fully comply with the criteria. The remaining system features are not yet available.
The recommendations primarily focus on the system called Maint3D and the facility
management information that is made available.

Handledare: Per Bjälnes
Ämnesgranskare: Adam Andersson
Examinator: Caroline Öhman
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SAMMANFATTNING
Att använda BIM för att effektivisera utförande av arbetsuppgifter är något som
har stor potential. Detta börjar man inse på allt fler företag. Inom byggbranschen
är begreppet BIM inte nytt men att faktiskt implementera BIM inom ett
förvaltningsföretag är något som hittills varit ovanligt.
I syfte att ge riktlinjer och information kopplat till hur en implementering av BIM
bör se ut inom en organisation har initiativet ”BIM i staten” startats av de fem
statliga byggherrarna.
Ett pilotprojekt har startats på konsultföretaget Tyréns AB som behandlar en
implementering av BIM inom förvaltningsverksamheten i deras kontorsbyggnad i
Stockholm. Med detta som utgångspunkt syftar examensarbetet till att utvärdera
detta pilotprojekt utifrån dokumentationen i ”BIM i staten”.
Målet med examensarbetet är att visa i hur stor utsträckning systemfunktioner hos
de BIM- och förvaltningssystem som används inom pilotprojektet överensstämmer
med de systemfunktioner som beskrivs i ”BIM i staten”. Dessutom är målet att ta
fram rekommendationer för Tyréns AB:s fortsatta arbete vad gäller anpassning av
de systemen.
Resultatet visar att systemen inom projektet har 50% av de funktioner som
kriterierna beskriver men att ytterligare cirka 23% av funktionerna inom projektet
inte fullständigt överensstämmer med kriterierna. Övriga systemfunktioner finns
inte inom projektet ännu. Rekommendationerna fokuserar till största del kring
programmet Maint3D och vilken förvaltningsinformation som tillgängliggörs i
detta system.
Nyckelord: BIM, Förvaltning, Implementering, Information
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPPSDEFINITIONER
4D

3D-CAD integrerad med tidplan.

5D

3D-CAD integrerad med kostnadskalkyler och tidplan.

BIM

Building Information Model. En digital objektsbaserad modell av ett
byggnadsverk. Denna definition avses vid användningen av
begreppet i följande rapport.
Building Information Modeling. Processen att generera information
under ett byggnadsverks hela livscykel.
Building
Information
Management.
Hanteringen
byggnadsrelaterad information ur ett större perspektiv.

av

BIM-kod

Unik kod för förvaltningsobjekt.

BIM-objekt

Ett virtuellt objekt som t.ex. fönster, dörrar och väggar med
tillhörande information inklusive geometri.

COBie

Construction Operations Building Information Exchange. COBie är
en MVD (se MVD) för överföring av information vad gäller
överlämnandet av förvaltningsinformation.

Fi2xml

Filformat för förvaltningsinformation.

GUID

Globally Unique Identifier. Ett sätt att unikt identifiera ett objekt.

IFC

Industry Foundation Classes. Ett neutralt filformat för överföring av
objektmodeller. Då IFC är oberoende av programvara ger
standarden förutsättningar att utbyta information mellan olika
plattformar genom ett byggnadsverks hela livscykel.

MVD

Model View Definition. För att förenkla hanteringen av IFC har olika
definitioner av olika delmängder utvecklats.

QR-kod

Quick Response Code. Tvådimensionell streckkod.

RFID

Radio-Frequency Identification. En teknik för att kunna läsa
information på avstånd.

Virtuell

Datorsimulerad verklighet

Viewer

Digitalt gränssnitt för visualisering
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Kap. 1 Inledning

1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Att implementera BIM blir allt vanligare inom byggbranschen och därav pågår
många olika typer av utvecklingsarbeten kopplade till detta. Grundidén med att
implementera BIM är att på ett effektivt sätt kunna hantera och tillgängliggöra
byggnadsrelaterad informationen under en byggnads hela livscykel. Med andra ord
att kunna skapa en obruten kedja av information som finns tillgänglig och kan
uppdateras i realtid.
Detta har stor potential inom framförallt förvaltning där en problematik under lång
tid varit hantering av och tillgång till information som tagits fram under tidigare
delar av byggprocessen. Verktygen för att kunna göra detta finns idag tillgängliga
vilket innebär att utvecklingsarbetet inom förvaltning huvudsakligen handlar om
att tillgängliggöra informationen med hjälp av standardiserade system1.
Ett initiativ har tagits av de stora statliga byggherrarna, BIM i staten, som syftar till
att uppmuntra och styra implementering av BIM inom byggbranschen. I de
dokument BIM i staten tagit fram finns exempel på prioriterade
utvecklingsområden kopplade till implementering av BIM inom förvaltning. Dessa
kopplas i dokumenten till nyttoaspekter, d.v.s. förbättringar av förvaltningsarbetet
som möjliggörs med hjälp av BIM2.
I BIM i staten delas användning av BIM in i fyra nivåer baserat på mognadsgrad vad
gäller implementering av BIM. Vissa områden inom byggbranschen har idag
uppnått de kriterier som krävs för en av de högre nivåerna men inom förvaltning
ligger mognadsgraden ännu på en låg nivå. Detta innebär att stora möjligheter till
förbättring och optimering finns inom förvaltning i det fall BIM implementeras som
en del av verksamheten3.
Det svenska konsultföretaget Tyréns AB, som främst arbetar med samhällsbyggnad,
har inlett ett arbete med att implementera BIM i sin verksamhet genom att starta

1 BIM Alliance. BIM i staten, 2014. (2015-05-14)
http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt/bim_i_staten
2 BIM Alliance. BIM i staten…, 1 (2015-05-13)
3 BIM Alliance. Strategi för BIM I förvaltning och projekt, 2014. (2015-05-14)
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Strategi_for_BIM_i_forvaltning_och_projekt.as
hx
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ett pilotprojekt. Detta projekt behandlar hur BIM kan förbättra samt optimera
förvaltningen av byggnader med hjälp av olika digitala system för
informationshantering samt visualisering. Den grundläggande problematiken inom
projektet är därför hur information skall hanteras och tillgängliggöras vilket i sin
tur styrs av systemfunktionerna inom dessa system. Denna problematik ligger till
grund för detta examensarbete och behandlas, på inrådan från ansvariga på
företaget, utifrån dokumentationen från BIM i staten.

1.2 SYFTE
De teknologiska förutsättningar som krävs för att implementera BIM i förvaltning
finns idag tillgängliga. Samtidigt ligger utmaningen i att på ett effektivt sätt kunna
hantera all den information som ett byggnationsprojekt medför och integrera den
mellan olika system. Detta är direkt kopplat till vilka funktioner som finns inom de
system som utnyttjas vid en implementering av BIM. Syftet med detta
examensarbete är att undersöka samt påvisa hur informationshanteringen
behandlas inom Tyréns pilotprojekt, kopplat till vilka systemfunktioner som
används inom projektet.

1.3 MÅL
Med de prioriterade utvecklingsområdena från ”BIM i staten” som utgångspunkt
kommer Tyréns pilotprojekt studeras för att påvisa i vilken omfattning projektet
tillgodoser de systemfunktioner som där beskrivs. Systemfunktionerna som
beskrivs kommer ställas mot de funktioner som möjliggörs via de BIM- och
förvaltningssystem som Tyréns AB använder inom projektet. Detta för att göra en
jämförelse och komma fram till rekommendationer för Tyréns AB:s fortsatta
arbete med BIM.

1.4 PROBLEMFORMULERING
Vad gäller att implementera BIM i en verksamhet har det inom förvaltning länge
saknats strategier och riktlinjer för hur detta skall genomföras men genom
initiativet BIM i staten finns idag sådana riktlinjer att tillgå. Pilotprojektet på Tyréns
AB är en implementering av BIM inom förvaltning som leder till två frågeställningar.
 I vilken utsträckning tillgodoser Tyréns AB:s pilotprojekt systemfunktioner
som beskrivs i BIM i staten?

 På vilket sätt bör systemfunktionerna förbättras?

2
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1.5 AVGRÄNSNINGAR
Detta examensarbete fokuseras kring implementering av BIM inom förvaltning och
mer specifikt de nyttoaspekter detta kan medföra. Arbetet avgränsas genom att
enbart utgå från de prioriterade utvecklingsområden som beskrivs i de sex
dokument som utgör BIM i staten och ställa dessa mot Tyréns AB:s pilotprojekt.
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2 BIM INOM FÖRVALTNING
Detta kapitel syftar till att beskriva utvecklingsprocessen vad gäller implementering
av BIM inom förvaltningsprocessen.

2.1 BIM ALLIANCE SWEDEN
BIM Alliance Sweden är resultatet av en sammanslagning av OpenBIM,
BuildingSMART och fi2 Förvaltningsinformation. Organisationen är ideell och syftar
till att stärka det arbete inom samhällsbyggnadssektorn som berör BIM. BIM
Alliance Sweden startade den första januari 2014 och har idag cirka 150
medlemmar som är aktiva inom samhällsbyggnadssektorn däribland
konsultföretag, fastighetsägare och installationsföretag med flera. Under
verksamhetsåret 2014 identifierades sju strategiska områden som organisationen
har för avsikt att arbete med under de kommande åren9. Dessa illustreras i figur
2.1.

Kunskap

Strukturer

Spridning

•Forskning och utveckling
•Utbildning

•Informationsstandarder
•Processer, organisation
•Juridik och upphandling

•Omvärldsbevakning
•Informationsspridning och nätverk

Figur 2.1 Sju strategiska områden

Genom att skapa nätverk, sprida information, utveckla verktyg och stöd bidrar BIM
Alliance Sweden till implementeringen av BIM inom verksamheter. Organisationen
håller regelbundet seminarier, konferenser, utvecklingsgrupper och projekt vilket
bidrar till att organisationens medlemmar engageras aktivt i arbetet10. Arbetet i
form av projekt syftar till att möta det gemensamma utvecklingsbehovet inom

9 BIM Alliance. Verksamhetsplan BIM Alliance, 2015. (2015-05-16)
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Foreningen/Verksamhetsplan_BIM%20Alliance_2015_webb.ashx
10 BIM Alliance. Nätverk och utveckling, 2015. (2015-05-16)
http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling
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sektorn för samhällsbyggnad. I begränsad utsträckning driver organisationen egna
projekt, dock vill organisationen agera likt en katalysator för att initiera flera
projekt bland organisationens medlemmar. Ett av dessa projekt har fått
namnet ”BIM i staten”11.

2.2 BIM I STATEN
För att främja arbetet med att utveckla samt utöka nyttjandet av
byggnadsinformationsmodeller
och
informationshantering,
i
förvaltningsprocessen, har ett initiativ startats av de fem statliga byggherrarna i
Sverige. Detta initiativ kallas BIM i staten och är en sammanslutning av Akademiska
Hus AB, Fortifikationsverket, Specialfastigheter Sverige AB, Statens Fastighetsverk
samt Riksdagsförvaltningen 13 . Syftet med projektet är att ta fram en enhetlig
strategi för arbete med BIM-relaterade frågor. Projektet är en del i det arbete som
bedrivs av organisationen BIM Alliance Sweden för bättre samhällsbyggande med
hjälp av BIM14.
Genom detta initiativ har ett gemensamt kravställande på öppna standarder
skapats. Vidare har initiativet även utarbetat strategier och riktlinjer för hur
information skapas och hanteras i projekt och förvaltning. Sex dokument har
sammanställts för att stödja medlemsorganisationerna i sin strävan att på ett
effektivt sätt implementera BIM inom förvaltningsverksamheten. I
dokumentet ”Informationshantering i förvaltning” som är framtaget av initiativet,
har ett antal prioriterade utvecklingsområden identifierats där utveckling kan ske.
Utvecklingen skulle ske i form av pilotprojekt inom en eller flera
medlemsorganisationer där riktlinjer och strategier för hur ett sådant pilotprojekt
skulle kunna genomföras finns beskrivet15.

11 BIM Alliance. Projekt, 2015. (2015-05-17)
http://www.bimalliance.se/natverk_och_utveckling/projekt
13 BIM Alliance. BIM i staten…, 1 (2015-05-20)
14 BIM Alliance. Om BIM Alliance, 2015. (2015-05-20)
http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance
15 BIM Alliance. BIM i staten…, 1 (2015-05-20)
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2.3 PRIORITERADE UTVECKLINGSOMRÅDEN
Ett prioriterat utvecklingsområde beskrivs i BIM i staten som ett område inom en
förvaltningsorganisation där en implementering av BIM skulle medföra stora
förbättringar. Inom varje utvecklingsområde har så kallade ”BIM-nyttor”
identifierats och dessa kan definieras som den förbättring som utgör skillnaden
mellan ett ”är-läge” och ett ”framtids-läge”. Det vill säga hur ett
informationsbehov inom ett fastighetsföretag, med hjälp av BIM, kan uppfyllas på
ett förbättrat sätt i framtiden jämfört med idag. En BIM-nytta kan således
definieras som den förbättring som utgör skillnaden mellan ett ”är-läge” och
ett ”framtids-läge”. Det vill säga hur ett informationsbehov inom ett
fastighetsföretag, med hjälp av BIM, kan uppfyllas på ett förbättrat sätt i framtiden
jämfört med idag16.
I dokumentet ”Informationshantering i förvaltning” beskrivs åtta olika prioriterade
utvecklingsområden där en BIM-nytta kan implementeras:
 Tillgängliggörande av produktdata vid drift och underhåll
 Felanmälan, utförande och återrapportering avseende felavhjälpande
service och underhåll
 Planering av service och underhåll
 Energi- och miljökonsekvensanalys
 Areahantering
 Planering och prognoser vid omdisponering av ytor
 Tillgängliggörande av utrymmesinformation vid uthyrning
 Visualisering för slutkund
 Tillgängliggörandet av produktdata vid drift och underhåll

2.3.1 Tillgängliggörandet av produktdata vid drift och underhåll
Entreprenörer är vid slutbesiktning av en fastighet skyldiga att lämna den
information som krävs för att den ansvariga förvaltningsorganisationen skall kunna
förvalta de objekt som skall överlämnas. Genom BIM kan denna information göras
mer tillgänglig och tillförlitlig, vilket till exempel medför ökad kvalitet på
kostnadsbedömningar och minskad resursåtgång kopplad till sökande efter
information. Informationen lagras i en centraliserad databas som en del av en
16 BIM Alliance. BIM i staten…, 1 (2015-05-20)
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förvaltnings-BIM och kan kopplas till en 3D-modell. Denna kan i sin tur nyttjas av
underhålls- och driftpersonal för att på plats få tillgång till nödvändig produktdata17.

2.3.2 Felanmälan, utförande och återrapportering
felavhjälpande service och underhåll

avseende

Då ett förvaltningsobjekt fel anmäls startar en kedja av aktiviteter kopplade till
service och underhåll. Dessa medför hantering av en mängd information som
måste behandlas på ett strukturerat sätt för att undvika för stor resursåtgång.
Genom att i en BIM-modell koppla information till specifika förvaltningsobjekt
underlättas denna informationshantering. Då kan exempelvis felanmälan ske
direkt via BIM-modellen, utförande av felavhjälpande service kan registreras och
koordinater kan ange var ärendet är genomfört. Kostnader kopplade till ärenden
kan även registreras i modellen och därefter ligga till grund för kostnadskalkyler
kopplade till fel18.

2.3.3 Planering av service och underhåll
Med hjälp av en förvaltnings-BIM kan service och underhåll av förvaltningsobjekt
planeras med hjälp av information från modellen. All information kopplat till ett
objekt är då sökbar och uppdaterad vilket ger planeringen högre kvalitet. Genom
att integrera en förvaltnings-BIM med övriga förvaltningssystem kan även
kostnads- och resursanalyser tas fram vilket effektiviserar planeringen ytterligare.
Utöver detta kan även en sådan förvaltnings-BIM utnyttjas för att minska antalet
resor genom att tillhandahålla information om vilken utrustning som krävs vid en
insats, detta för att undvika att exempelvis ett visst verktyg saknas då service- eller
underhållspersonal är på plats19.

17 BIM Alliance. Informationshantering i förvaltning, 2014. (2015-05-20)
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Informationshantering_i_forvaltning.ashx
18 BIM Alliance. Informationshantering..., 6 (2015-05-20)
19
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2.3.4 Energi- och miljökonsekvensanalyser
För att effektivt kunna genomföra energi- och miljökonsekvensanalyser används
digitala simuleringsprogram. Dessa kräver dock manuell inmatning av stor mängd
data för att ge användbara resultat. Genom att nyttja en förvaltnings-BIM
underlättas detta arbete då mycket av den nödvändiga informationen där finns
tillgänglig. Om denna information dessutom integreras med en miljödatabas är det
möjligt att ta fram miljökonsekvensanalyser och miljöklassningar. Att genomföra
energianalyser med hjälp av BIM kan även användas för integration mellan
framtagen data och automatiserade fastighetssystem, vilket skall ge förvaltningen
möjlighet att se hur och vad som skiljer faktiska resultat från förväntade20.

2.3.5 Areahantering
Då byggnaden tas i bruk och förvaltningsprocessen inleds anpassas byggnaden
ytterligare efter önskemål och krav från hyresgäster, ägare eller andra brukare.
Med hjälp av BIM kan denna process effektiviseras genom en flexibel
areahantering då informationen hämtas från en och samma databas.
Informationen blir då tillgänglig för de stödsystem och andra verktyg som är
beroende av informationen. Detta gör det enklare att söka fram specifik
information och den sökta informationen presenteras på ett lättläsligt sätt. Genom
att koppla samman areainformation med övrig förvaltningsinformation blir det
möjligt att ta fram information för olika typer av behov i förvaltningsprocessen, så
som kostnadsunderlag för tjänster som städning eller underhåll21.

20

BIM Alliance. Informationshantering…, 6 (2015-05-20)

21

BIM Alliance. Informationshantering…, 6 (2015-05-20)
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2.3.6 Planering och prognoser vid omdisponering av ytor
I det fall en omdisponering av ytor i en fastighet skall genomföras, av ekonomiska
skäl eller andra, måste underlag tas fram för att kunna planera och fatta beslut.
Sådant underlag kan vara uppgifter om disponering av olika typer av ytor, uppgifter
om inredning eller uppgifter om areor. Denna information kan, med hjälp av en
BIM och andra stödsystem, presenteras färglagt som 2D-grafik eller i en 3D-modell.
Det kan dessutom vara av intresse att ta fram prognoser för potentiell
areafördelning och objektdisposition. Sådana prognoser kan utformas med hjälp
av BIM, lagras i en databas, och sedan analyseras för att ta fram de mest optimala
alternativen22.

2.3.7 Tillgängliggörandet av utrymmesinformation vid uthyrning
Vid behov av nya utrymmen eller anpassning av befintliga utrymmen från en
hyresgäst sida är det av vikt för förvaltaren att ha tillgång till utrymmesinformation.
Att söka upp sådan information är ofta tidskrävande och innebär sökande efter
information bland arkiverad dokumentation. Genom att i stället söka
informationen i en förvaltnings-BIM, där den finns lättillgänglig och strukturerad,
underlättas detta arbete och svar kan snabbare tillhandahållas hyresgästen. Övrig
information så som dimensionerande värden eller information om hur stor
belastning utrymmen är dimensionerade för, kopplad till t.ex. luftflöden, kan även
integreras med en förvaltnings-BIM och sparas i en databas23.

2.3.8 Visualisering för slutkund
För att förvaltare skall kunna möta krav på utrymmen från hyresgäster är det
viktigt att kunna kommunicera de alternativ som förvaltaren kan erbjuda. Genom
att använda en objektbaserad 3D-modell från en förvaltnings-BIM, för att
visualisera dessa alternativ, kan en större rumsförståelse uppmuntras hos
hyresgästen, vilket i sin tur ökar kommunikationsmöjligheterna.
Uthyrningsansvarige och kund kan då gemensamt studera 3D-modellen och
genom diskussion komma fram till den mest gynnsamma lösningen för kunden.
Dessutom kan objekt som inredning och installationer skapas och disponeras i

22

BIM Alliance. Informationshantering i förvaltning…, 6 (2015-05-22)

23

BIM Alliance. Informationshantering i förvaltning…, 6 (2015-05-22)
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modellen, utifrån de krav och önskemål som ställs, vilket ger säkrare underlag för
planering och genomförande av förändringar24.

24

BIM Alliance. Informationshantering i förvaltning…, 6 (2015-05-22)
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3 BIM OCH 3D-MODELLERING
I detta kapitel presenteras begreppet BIM samt historik kring utvecklingen av 3Dmodellering. Dessutom beskrivs två av de BIM-verktyg som används inom
pilotprojektet.

3.1 CAD
Ett begrepp starkt kopplat till tredimensionell modellering är Computer Aided
Design, eller CAD; ett samlingsnamn för alla typer av formgivning där man med
hjälp av digitala verktyg utvecklar, analyserar eller modifierar en
ingenjörsrelaterad design. Moderna CAD-system baseras på interaktiv datorgrafik,
vilket innebär användaranpassade system där datorn nyttjas i syfte att skapa,
omvandla och visa information i form av bilder och symboler. I de flesta system är
dessa bilder och symboler uppbyggda av enkla geometriska former så som punkter,
cirklar, linjer o.s.v. Dessa kan exempelvis förstoras, förminskas, förflyttas eller
roteras enligt formgivarens kommandon för att uppnå en önskad detaljeringsnivå31.
Inom området CAD finns åtskilliga typer av system med varierande detaljnivå, där
de mer rudimentära systemen används för att ta fram tvådimensionella handlingar
i produktionssyfte. Mer avancerade CAD-system kan användas för att skapa
modeller som rent visuellt enbart kan visas tvådimensionellt men
informationsmässigt representerar tredimensionella former. Modellering i sådana
CAD-system går oftast under benämningen 3D-CAD, det vill säga CAD i tre
dimensioner, och har fler användningsområden än enbart framtagning av
handlingar. Inom byggbranschen används exempelvis 3D-CAD för att genomföra
kollisionskontroller, det vill säga en kontroll av huruvida byggnadsdelar från olika
discipliner(konstruktörer, arkitekter, installatörer etc.) kolliderar med varandra i en
byggnadsmodell32.

31 K. Naryan m.fl. Computer Aided Design and Manufacturing, 2008. (2015-04-25)
32 U. Nordstrand. Byggprocessen, 2008. (2015-04-25)
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3.2 BIM
Begreppet BIM, eller Byggnadsinformationsmodell, är hämtat från engelskans
Building Information Modeling och är kopplat till utveckling av digitala 3D-vektyg.
Koncept relaterade till BIM började utformas redan under 1970-talet men
begreppet fick inte något större genomslag förrän stora leverantörer av CADsystem, så som Autodesk och Graphisoft, började använda det i koppling till sina
produkter33.
De modelleringssystem som utvecklades under denna tid var rent funktionellt
mycket kraftfulla men överbelastade ofta den, för tiden, tillgängliga
datorkapaciteten. Samtidigt var den nya 3D-tekniken främmande för de flesta
formgivare som var mer vana att arbeta i 2D. Flyg- och fabriksindustrin såg dock
fördelar med de nya verktygen; framför allt vad gäller analys av egenskaper,
minskning av fel och automatisering inom tillverkning. Större delen av
byggindustrin insåg inte dessa fördelar utan valde istället att använda sig av digitala
ritverktyg, så som AutoCAD, utvecklade för framtagning av bygghandlingar i 2D34.
Denna motstridighet mot 3D-verktyg har dock successivt lättat inom byggindustrin
och de används numer i allt större utsträckning.
Som begreppet antyder är BIM i huvudsak kopplat till byggindustrin och kan ses
som ett samlingsbegrepp för hur information skapas, lagras och används på ett
systematiskt och kvalitetssäkert sätt. BIM är således ingen teknik utan ett begrepp,
som innefattar både användning av verktyg som används för att skapa samt
hantera information (BIM-verktyg) och processen att hantera och förvalta denna
information (BIM-modellering)35.
Med hjälp av BIM skapas en noggrann virtuell modell av en byggnad digitalt. Denna
modell stödjer designen genom alla faser och genererar relevant information för
det byggnadsbestånd som modellen avser, så som geometri, materialegenskaper
och annan information som behövs för att förverkliga byggandet. BIM fokuserar på
att förbättra design, konstruktion och livscykelhantering av alla tillgångar för den
byggda miljön. Detta genom att interfoliera processer, standarder och integrerad
modelleringsteknik genom hela byggprocessen, från projektering till drift och
förvaltning. Se figur 3.1.

33

R. Jongeling. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, 2008 (2015-05-04)
34 C. Eastman m.fl. BIM Handbook, 2008. (2015-05-04)
35

R. Jongeling. BIM istället för 2D-CAD…, 10 (2015-05-04)
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Figur 3.1 BIM i byggprocessens alla skeden

Till skillnad från de plattformar där en byggnad kan modelleras i 3D finns i en BIMmodell även information kopplat till specifika objekt. Plattformar där en byggnad
kan modelleras i 3D, som saknar objektattribut, är vanligtvis till för grafisk
visualisering och saknar stöd för dataintegration och konstruktionsanalys. Med
BIM kan projektdeltagare enklare förstå och granska designen, vilket bidrar till att
säkerställa att konstruktionen är korrekt och fullständig36. Ett steg i utvecklingen
av BIM är att koppla tidsrelaterad samt kostnadsrelaterad information till en 3Dmodell.

3.3 FYRA OCH FEM DIMENSIONER
I en 4D-BIM kopplas information från 3D-modellen samman med information
kopplad till tid. Det innebär att en 4D-BIM kan tillgängliggöra en visualisering av

36 Autodesk. A framework for implementing a BIM business tranformation, 2012. (2015-04-28)
http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/getstarted/autodesk-project-transformer-whitepaper.pdf

15

Examensarbete: DIGITALISERADE FÖRVALTNINGSLÖSNINGAR MED BIM

den information som traditionellt sett redovisas i en tidplan37. Detta kan underlätta
planeringsarbetet inom en förvaltningsorganisation genom att exempelvis
tidsåtgången för olika arbeten tydliggörs.
I en 5D-BIM kopplas även information om kostnad till modellen. Detta innebär att
kostnadsinformation, kopplad till de reella förvaltningsobjekt BIM-modellen
representerar, finns att tillgå i modellen. Även detta underlättar i
planeringsarbetet inom förvaltning då kostnadskalkyler på ett enklare sätt kan tas
fram. Då BIM till stor del är informationsorienterat utvecklas hela tiden nya tillägg
till existerande BIM-verktyg för att öka informationsrikedomen inom BIM
ytterligare38.

3.4 BIM-VERKTYG
Då BIM (som koncept) funnits en längre tid finns idag ett flertal mjukvaror som kan
beskrivas som BIM-verktyg. Nedan följer exempel på de BIM-verktyg som används
inom pilotprojektet.
 Autodesk Revit
 Autodesk Navisworks
Gemensamt för dessa mjukvaror är att de är objektbaserade och tillåter
användaren att utforma en modell med alla dess komponenter i en 3D-miljö och
därigenom få tillgång till all den information som är relevant för varje enskilt objekt
eller för hela modellen som helhet.

3.4.1 Autodesk Revit
Revit är en programvara utvecklad av företaget Autodesk. Programvarans
användningsområde är i huvudsak byggdesign och är speciellt utformad för BIM.
Olika funktioner finns som en del av programvaran och är anpassade för olika
områden så som arkitektonisk design, VVS, el och byggnation39.
Revit möjliggör för en användare att formge en byggnad eller annat
byggnadsobjekt, samt dess komponenter, tredimensionellt och dessutom koppla
37

K. McKinney m.fl. Interactive 4D-CAD, 2012 (2015-04-28)
http://web.stanford.edu/group/4D/workspace/papers/asce-96.pdf
38 C. Eastman m.fl. BIM…, 10 (2015-05-04)
39 Autodesk. Revit overview, 2015. (2015-05-05)
http://www.autodesk.se/products/revit-family/overview
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tvådimensionella ritningar och annoteringar till den tredimensionella modellen. En
användare kan dessutom få tillgång till eller importera specifik information
kopplad till objekt eller komponenter i modellen. Denna lagras i en databas
kopplad till modellen.
Vad gäller modellering i Revit kan en användare modifiera antingen hela
sammankopplade byggnader eller specifika tredimensionella objekt; inom Revit
kallat familjer. Realistiska och korrekt modellerade familjer, som kan representera
allt ifrån möblemang till ljusarmaturer, kan skapas av en användare och även
modeller från andra typer av program kan laddas in i en Revit-modell40.

3.4.2 Autodesk Navisworks
Navisworks har funktioner som underlättar arbetet för samordning och simulering
av konstruktioner. Systemet tillåter användaren att integrera och kombinera BIMmodeller i en 3D-miljö där möjlighet finns att i realtid navigera i modellen. Med
hjälp av ett flertal verktyg har användaren möjlighet att upptäcka kollisioner i
konstruktionen i ett tidigt skede. Navisworks används främst som ett komplement
till andra BIM- och CAD-system såsom Autodesk Revit och Autocad41.

3.5 DEFINITIONER AV BEGREPPET
Det finns olika begreppsdefinitioner för BIM där gränserna för vad som benämns
BIM inte alltid är otvivelaktigt. Här följer två sätt som BIM kan utläsas på:
 Building Information Model.
Här avses den eller de digitalt objektbaserade modeller av en byggnad eller en
anläggning.
 Building Information Modeling.
Här avses det arbetssätt som tillämpas vid skapandet av digitalt objektbaserade
modeller vad gäller bygg- eller anläggningsarbeten42.

40 Autodesk. Revit features, 2015. (2015-05-05)
http://www.autodesk.com/products/revit-family/features/all/gallery-view
41 Autodesk. Navisworks features, 2015. (2015-05-05)
http://www.autodesk.com/products/navisworks/features/all/list-view
42 BIM Alliance. Vad är BIM? 2014. (2015-05-05)
http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim
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Utöver dessa två finns det även en tredje definition av BIM. Denna definition är
inte lika vanlig som de ovanstående två, dock innefattar den ett större perspektiv
och kan närmast beskrivas som en framtidsdefinition av begreppet BIM. Det
utläses:
 Building Information Management.
Denna definition handlar om att styra informationen som en BIM modell innehåller
genom hela livscykeln för ett byggprojekt. Med rätt information på rätt plats vid
rätt tidpunkt kan arbetet effektiviseras för alla aktörer i ett projekt, från arkitekter,
kalkylingenjörer och arbetsledare till beställare och förvaltare. En oavbruten
informationskedja genom byggprocessens alla delprocesser kan här skapas där
informationen uppdateras och modifieras i realtid43.

43 Skanska. Building Information Management, 2015. (2015-05-05)
http://www.skanska.se/cdn1ce61f67bc619f4/Global/Bygg%20och%20anl%C3%A4ggning/images/byggkoncept/BIMbroschyr.pdf
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4 INFORMATIONSÖVERFÖRING OCH FILFORMAT
Detta kapitel syftar till att beskriva de standarder vad gäller filformat som använts
inom pilotprojektet samt bakgrunden till hur dessa skapats.
För att kunna utnyttja BIM till sin fulla potential krävs en obruten
informationskedja genom hela byggprocessen fram till förvaltning. Detta kan
åstadkommas med hjälp av öppna filformat och standarder för att på ett
strukturerat sätt möjliggöra informationsutbyte mellan olika system61. Inom den
internationella organisationen BuildingSMART har man åstadkommit just detta.
BuildingSMART, tidigare kallat International Alliance for Interoperability, eller IAI,
är en organisation bestående av ett antal data- och industriföretag. Arbetet inom
organisationen syftar till att bevisa fördelarna med interoperabilitet, dvs.
möjligheterna till informationsutbyte mellan olika programvaror som används
inom byggnadsindustrin62.
Inom organisationen utvecklades IFC, eller Industry Foundation Classes, som är en
internationell standard för objektshantering inom bygg- och förvaltningsindustrin.
Idag arbetar BuildingSMART mer inriktat mot BIM där IFC används som ett
standardformat för intelligentare byggande med full interoperabilitet63. I tabell 4.1
följer en kortfattad beskrivning av de tre standarder som används inom
pilotprojektet.
Tabell 4.1 Kortfattad introduktion till de tre standarder som används inom pilotprojektet

Filtyp
Xml

Filformat Lagrar
Fi2xml
Objekt

IFC/xml

IFC

Objekt

COBie/mvdxml IFC

Objekt

Användningsområde
Modeller, särskilt utrymmen och
renodlad
förvaltningsinformation,
primärt format.
Modeller, särskilt fysiska byggobjekt,
primärt format.
Modeller, attributdata för fysiska
byggobjekt, primärt format.

61 BIM Alliance. BIM i staten…, 1 (2015-05-06)
62

BuildingSMART. About BuildingSMART, 2015. (2015-04-26)
http://www.buildingsmart.org/about/about-buildingsmart/
63 BuildingSMART. About…, 14 (2015-04-26)
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4.1 IFC
Industry Foundation Classes (IFC) är ett öppet och neutralt filformat för BIM.
Standarden utgörs av en databas innehållande objekt och egenskapsdefinitioner
som kan användas för att representera produktmodeller inom plan-, bygg- och
förvaltningsprocesserna. Utöver att specificera objekt och relationer för den
byggnadsrelaterade informationen anger den även hur informationen ska
överföras och hur den lagras64.
IFC är oberoende av programvara och ger därmed förutsättningar för att i
byggprojekt gemensamt utbyta information mellan olika plattformar genom ett
byggnadsverks hela livscykel. Standarden är dessutom parametrisk och gör därmed
inga ändringar eller revideringar i den ursprungliga modellen vid export.
Inom IFC finns olika definitioner av delmängder kallade Model View Definitions,
eller MVD. Syftet med dessa definitioner är att effektivisera leveransen av den
information som är nödvändig för att kunna stödja en av processerna i ett
byggnadsverks livscykel. Construction Operations Building Information Exchange,
eller COBie är en av dessa definitioner och syftar till att stödja
informationshanteringen vid drift, underhåll och fastighetsföretagets förvaltning
av tillgångar65.

4.2 FI2XML
Fi2xml, är ett gränssnitt som gör det möjligt att läsa information från olika
databaser såsom IFC. Vid inläsning av kodad information var det innan vanligt att
det uppstod missförstånd. Som följd utvecklades Fi2xml av BIM Alliance
(Föreningen för förvaltningsinformation) för att öka förståbarheten och därmed
bidra till en utveckling där datorernas system och människors uppfattningsförmåga
synkroniseras. Gränssnittet är uppbyggt av Fi2 som är själva språket och XML
(Extensible Markup Language) är ett märkspråk inom dataindustrin som används
vid utbyte av information mellan olika system. Dessa två kombinerade utgör den

64 BIM Alliance. Riktlinje: BIM i projekt, 2014. (2015-04-29)
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/BIM_i_staten/Riktlinjer_BIM_i_Projekt.ashx
65

C. Eastman m.fl. BIM…, 10 (2015-04-29)
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utveckling som idag möjliggör utbyte av information på ett strukturerat sätt genom
hela byggprocessen68.

4.3 COBIE
Inom organisationen BuildingSMART har en ny internationell standard tagits fram
som syftar till att definiera överföringen av information genom byggprocessens alla
skeden fram till och inklusive förvaltningsskedet. Denna standard har fått namnet
COBie som står för Construction Operations Building Information Exchange 69 .
Standarden organiserar den information i BIM-modellen som är kopplad till
förvaltning. Informationen struktureras på så sätt att den presenteras i form av ett
kalkylblad. COBie tillåter användaren att på ett organiserat sätt dokumentera en
byggnads rumsliga och fysiska aspekter så som gruppering av utrymmen och
information kopplad till specifika objekt70.

68 BIM Alliance. Språket Fi2xml, 2014. (2015-04-29)
http://www.bimalliance.se/produkter_och_tjanster/standarder/fi2xml
69 BIM Alliance. Handbok fi2xml version 1.3, 2014. (2015-04-29)
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Produkter_och_tjanster/Handbok_fi2xml_version_1_3_PUBL1212.as
hx
70 The BIM Task Group. What is COBie UK 2012?, 2012. (2015-04-29)
http://www.bimtaskgroup.org/cobie-uk-2012/
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5 UTVECKLINGSARBETE
Detta kapitel syftar till att beskriva pilotprojektet samt beskriva de system som
används. Kapitlet innehåller även beskrivningar för hur dessa system används inom
projektet.

5.1 PILOTPROJEKTET
Företaget Tyréns AB har fått sitt namn efter Sven Tyrén som år 1942 startade det
som idag har utvecklats till ett av landets ledande konsultföretag vad gäller
samhällsbyggnad. Tyréns AB har involverats i BIM i staten där de bl.a. bidrar med
konsultstöd71 och företaget har startat ett pilotprojekt kopplat till de prioriterade
utvecklingsområdena i BIM i staten.
Pilotprojektet på Tyréns AB kan ses som ett utvecklingsprojekt vad gäller
användandet av BIM inom företaget. Arbetet kretsar kring att utveckla BIM inom
förvaltningen av företagets kontorsbyggnad i Stockholm. Detta för att säkerställa
att systemen som används fungerar på önskvärt sätt innan de potentiellt kan
implementeras på andra håll eller säljas till andra företag. Kortfattat består
pilotprojektet i att använda en Revit-modell över Tyréns AB:s kontorsbyggnad i
Stockholm, modellerad av en extern konsult, och integrera denna med olika system.
Tyréns AB samarbetar med tre andra företag som utvecklar system och hårdvara
som används inom projektet. Dessa företag är IBM som utvecklar systemet
Maximo Asset Management, SVS Innovations som utvecklar systemet Maint3D
samt Yanzi som utvecklar olika typer av sensorer. Dessutom utnyttjas systemet
Revit, utvecklat av företaget Autodesk, som Tyréns AB sedan tidigare använder
inom verksamheten.72
I Revit-modellen skall ytterligare objekt modelleras i form av skrivbord samt
skrivbordsstolar som skall representera arbetsplatser i den verkliga byggnaden.
Dessa modelleras som en del av detta examensarbete och för att underlätta
arbetet har ansvariga på Tyréns AB har tagit fram och tillhandahållit planritningar
över byggnadens alla plan. Genom att importera dessa planritningar i Revit och
koppla samman ritningarna med modellen över byggnaden tydliggörs var skrivbord
71 Tyréns AB, 2015. (2015-05-17)
http://www.tyrens.se
72 Bjälnes, Per. BIM Strateg Tyréns AB Stockholm. 2015
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och stolar bör placeras. Detta för att säkerställa att placeringen överensstämmer
med hur bord och stolar är placerade i den faktiska byggnaden.
Då modelleringen är färdig skall informationen i modellen exporteras för att
visualiseras i den webbaserade plattformen Maint3D. Sedermera skall cirka tusen
sensorer installeras i byggnaden och med hjälp av QR-koder kopplas till objekt i
modellen i Maint3D och detta gäller tre olika typer av sensorer. Den ena registrerar
temperaturförändringar, den andra registrerar rörelser och den tredje kopplas till
eluttag och registrerar energianvändning73.
Rörelsesensorerna installeras vid samtliga skrivbord som av ansvariga på Tyréns AB
definieras som en arbetsplats och kopplas till motsvarande skrivbord i Maint3D.
Dessutom installeras energisensorer vid eluttag i anslutning till skrivborden men
även i utvalda grupprum. Ett mindre antal temperatursensorerna installeras på
utvalda platser i byggnaden så som korridorer samt trapphus.

5.2 MAINT3D
Maint3D används inom projektet genom att den modell samt de objekt som
modelleras i Revit exporteras till det neutrala filformatet IFC och via en server
kopplas till den webbaserade plattformen. Det huvudsakliga syftet med Maint3D
är således att via en mobil enhet eller dator kunna visualisera en modell över
kontorsbyggnaden samt de objekt som finns inom byggnaden. Se figur 5.1.

73 Bjälnes, Per. BIM Strateg…, 17
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Figur 5.1 Visualisering av ett våningsplan i Tyréns AB:s kontorsbyggnad i Stockholm

Det är även möjligt att via plattformen tillgängliggöra information kopplad till
förvaltningsobjekt men mängden information som kan tillgängliggöras är i princip
obegränsad. Därför är det möjligt för ansvariga inom Tyréns AB att själva besluta
om vilken information som skall visas74.
De sensorer som installeras i byggnaden kopplas till objekt i Maint3D med hjälp av
QR-koder. Detta genom att varje sensor har en unik QR-kod som skannas med en
kamera på en mobil enhet. På enheten har Maint3D installerats och i plattformen
finns en funktion för att manuellt koppla QR-koden till objekt i modellen.

5.3 SENSORER OCH INSTALLATION
De sensorer som installeras i byggnaden är utvecklade av företaget Yanzi och
ansvariga från företaget medverkar även vid installationen. Plattformen av olika
sensorer och kopplingsstationer som används inom pilotprojektet kallas “Yanzi
Internet-of-things software plattform”. Denna möjliggör för användare av
systemet att trådlöst koppla samman en mängd sensorer och avläsare av olika
typer med varandra samt att koppla upp dem mot internet. Yanzi:s mjukvaror är
baserade på öppna systemstandarder i syfte att göra systemen enklare att anpassa
och implementera75.
74

Bjälnes, Per. BIM Strateg…, 17
75 Yanzi. About Yanzi. (2015-05-18)
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Alla sensorer kan integreras med varandra och kopplas upp mot internet via en
“gateway” som installeras vid utvalda platser. Dessutom kan utrustningen styras
trådlöst med hjälp av en dator eller mobil enhet som är uppkopplad mot internet.
Det innebär att användare på Tyréns AB exempelvis kan strypa energitillförseln till
en arbetsplats, på distans, genom att styra den energisensor som installeras i
eluttaget vid arbetsplatsen.
Den mängd sensorer som installeras i byggnaden är större än vad som installerats
någon gång tidigare vad gäller just dessa typer av sensorer. Därav dokumenteras i
så stor utsträckning det är möjligt information kopplad till installationsarbetet och
även information som inhämtas via sensorerna. I dagsläget bearbetas all denna
information på Yanzi för att tillgängliggöra den information som är av vikt för
pilotprojektet. I framtiden är målet att koppla samman denna information med
förvaltningsobjekt i Maint3D och därigenom exempelvis optimera
energianvändningen i byggnaden eller planera och ta fram prognoser för
personaldisposition76.

5.4 MAXIMO
Maximo Asset Management är ett system som syftar till att förenkla arbetet med
att övervaka samt förvalta ”assets” 77 . ”Assets” kan kort beskrivas som
betydelsefulla objekt eller i detta fall betydelsefulla förvaltningsobjekt. Systemet
kan användas som ett förvaltningssystem där förvaltningsobjekt i en 3D-modell
samt information kopplad till objekt är sökbar och tillgänglig via ett digitalt
gränssnitt. Även funktioner som felanmälan eller uppförande av arbetsordrar kan
hanteras via gränssnittet. Se figur 5.2.

http://yanzi.se/about.jsp
76

Bjälnes, Per. BIM Strateg…, 17

77

Maximo Asset Management (2015-05-19)
http://www-03.ibm.com/software/products/sv/maximoassetmanagement
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Figur 5.2 Uppförande av en arbetsorder

Samarbetet mellan Tyréns AB och IBM är ännu i ett tidigt stadium och därför har
systemet inte implementerats fullt ut. Ambitionen för framtiden är dock att koppla
alla ”assets” i kontorsbyggnaden till Maximo och använda systemet som ett digitalt
förvaltningssystem kopplat till en 3D-modell över byggnaden. För att koppla
informationen i Revit-modellen till systemet exporteras den till COBie genom en
Excel-fil som därefter importeras till Maximo. För att modellen skall kunna
visualiseras måste den dock exporteras från Revit till ett Navisworks-format och
sedan importeras. Den objektspecifika informationen från COBie är då kopplad till
objekt med en unik identitet som överensstämmer med dess identitet i Navisworks.
Därigenom kopplas rätt informationen till rätt objekt i modellen78. Därefter är det
möjligt att via gränssnittet manuellt addera information.

78 Malm, Linus. Avdelningschef Tyréns AB Stockholm. 2015

27

Examensarbete: DIGITALISERADE FÖRVALTNINGSLÖSNINGAR MED BIM

28

Kap. 6 Metod

6 METOD
I detta kapitel beskrivs hur pilotprojektets system utvärderas samt vilka kriterier
som valts från varje utvecklingsområde. Dessutom beskrivs hur systemen granskas.

6.1 UTFÖRANDE
Detta kapitel syftar till att beskriva det tillvägagångssätt som tillämpats vid
utförandet av utvärderingen av systemfunktioner inom pilotprojektet.
En granskning av prioriterade utvecklingsområden i BIM i staten genomförs
inledningsvis i syfte att tydliggöra vilka systemfunktioner som rekommenderas.
Utifrån detta genomförs en utvärdering av de system som används inom
pilotprojektet. Detta sammanställs i resultatdelen av rapporten i syfte att belysa
vilka systemfunktioner pilotprojektet innefattar och vilka som saknas eller inte fullt
ut överensstämmer med hur de beskrivs i BIM i staten. Med resultaten som
utgångspunkt utarbetas en rekommendation för hur Tyréns AB bör anpassa
funktionera inom pilotprojektet och därigenom närma sig rekommendationerna i
BIM i staten.
De prioriterade utvecklingsområdena i BIM i staten granskas och fraser väljs ut för
att agera som kriterier vid utvärderingen. Motiveringen till att ett kriterium väljs ut
är huruvida det beskriver en eller flera systemfunktioner som ett BIM-system
anpassat för förvaltning bör innefatta. Från varje prioriterat område väljs minst ett
kriterium som tilldelas en beteckning i form av en bokstav. För varje kriterium görs
en jämförelse mellan vilken eller vilka systemfunktioner det är kopplad till och vilka
systemfunktioner som finns inom Tyréns AB:s pilotprojekt. Detta utförs genom att
tilldela varje kriterium ett betyg utifrån en betygsskala uppdelad i tre olika nivåer.
Den betygsskala som nyttjas innefattar följande nivåer:
 Betyg 0: De systemfunktioner som kriteriet beskriver finns inte inom
pilotprojektet
 Betyg 1: Vissa delar av de systemfunktioner kriteriet beskriver finns inom
pilotprojektet
 Betyg 2: De systemfunktioner som kriteriet beskriver finns inom projektet

29

Examensarbete: DIGITALISERADE FÖRVALTNINGSLÖSNINGAR MED BIM

En tabell ställs upp för varje prioriterat område där bokstavsbeteckningen för varje
kriterium inom området importeras. Tabellen utformas med en rad för behandlade
kriterier samt en nedanstående rad för betygsättning. Exempel på detta illustreras
i tabell 6.1.
6.1 Exempel på tabell för betygsättning av kriterium

Kriterium
Betyg
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7 KRITERIER
7.1 TILLGÄNGLIGGÖRANDET AV PRODUKTDATA VID DRIFT OCH UNDERHÅLL
A. ”Tillgängliggöra produktdata(…)i form av objekts- och komponentlistor”
Här kommer dels funktioner i Maint3D att granskas för att undersöka hur
stor mängd information kopplad till specifika objekt som där kan
tillgängliggöras och dels kommer dokumentation kopplad till funktioner i
Maximo Asset Management granskas för att undersöka om objekts-och
komponentlistor kan tillgängliggöras via detta system.
B. ”Via mobila enheter kan drift- och underhållspersonal på plats nå
produktdata för planering och utförande vid drift- och underhållsåtgärder.”
Här kommer funktionerna i Maint3D granskas för att undersöka om
systemet är anpassat för mobila enheter och i vilken utsträckning
produktdata tillgängliggörs via systemet.
C. ”Förvaltningsobjekten kopplas till en objektorienterad 3D-modell.”
För att betygsätta detta kriterium kommer funktioner i Maint3D granskas
för att undersöka huruvida objekt kan kopplas till 3D-modellen i detta
system.
D. “Objekt GUID (Global Unified Identification), unik identitet”
Här kommer dokumentation om funktioner i Maximo Asset Management
granskas för att undersöka om objekt som importeras till dessa system
tilldelas en unik kod i form av ”Objekt GUID”. Dessutom skall Maint3D
granskas i samma syfte.
E. ”Koordinater för lokalisering av objekt”
Vad gäller detta kriterium kommer Maint3D granskas för att undersöka
om funktionen att koppla koordinater till specifika objekt finns inom detta
system. Dessutom kommer dokumentation från IBM, som beskriver
funktioner inom Maximo Asset Management, granskas för att undersöka
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om någon sådan funktion finns inom detta system.
F. “BIM-kod”
Detta kriterium beskriver funktionen att varje objekt kan tilldelas en unik
BIM-kod. Därav granskas Maint3D samt dokumentation om Maximo Asset
Management för att undersöka huruvida detta är möjligt med hjälp av
något av dessa system. Utöver detta granskas en rapport från ett tidigare
utfört examensarbete där upprättande av BIM-koder behandlas.

7.2 FELANMÄLAN, UTFÖRANDE OCH ÅTERRAPPORTERING AVSEENDE FELAVHJÄLPANDE
SERVICE OCH UNDERHÅLL

A. ”Ett ärende kan vara(…) initierat från ett styr- och övervakningssystem”
Ett ärende inom detta kriterium kan t.ex. innebära en arbetsuppgift eller
felanmälan av en produkt kopplat till förvaltning. Därmed skall systemen
inom pilotprojektet granskas för att undersöka om funktionen att koppla
samman systemen med ett styr- och övervakningssystem finns.
B. ”varje förvaltningsobjekt har(…) QR-koder (Quick Response) eller RFID
(Radio-frequency identification)”
Detta kriterium beskriver användningen av QR-kod som kort kan förklaras
som en tvådimensionell streckkod som kan skannas med hjälp av kamera
och kan innehålla identitetsinformation. Dessutom beskrivs RFID vilket kan
beskrivas som en radiosändare som sänder information inom ett begränsat
område. Här skall Maint3D granskas för att undersöka om funktionen att
koppla QR-kod eller RFID till förvaltningsobjekt i modellen. Dessutom skall
dokumentation om Maximo Asset Management granskas för att se om
någon sådan funktion finns i det systemet.
C. ”Ärenden och förvaltningsobjekt kopplat till en GIS-modell (Geografiska
informationssystem)”
Här skall dokumentation om Maximo Asset Management granskas för att
undersöka om en sådan funktion finns inom detta system. Dessutom skall
Maint3D granskas för att undersöka om det i det systemet finns en funktion
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som gör det möjligt att koppla objekt eller ärenden till en GIS-modell. En
sådan funktion skulle göra det möjligt att geografiskt lokalisera ett objekt
eller ärende, d.v.s. att exempelvis kunna se var rent geografiskt ett objekt
är beläget.

7.3 PLANERING AV SERVICE OCH UNDERHÅLL
A. ”tillgång till historik och möjlighet till samlad analys av
förvaltningsobjektens status.”
Här skall först och främst dokumentation om Maximo Asset Management
studeras för att undersöka om funktionen att spara historik kopplad till
förvaltningsobjekt finns inom systemet. Dessutom skall samma
dokumentation granskas för att kontrollera om en funktion som möjliggör
analys av förvaltningsobjekts status finns.
B. ”all data kring ett förvaltningsobjekt (”asset”) eller installation
(kommer)att vara länkat och sökbart.”
För att all information kring ett förvaltningsobjekt skall vara sökbart och
länkat måste en sökfunktion för objekt finnas. Genom att granska
dokumentation om Maximo Asset Management undersöks om en sådan
funktion finns inom detta system. Därutöver förutsätts att informationen
kopplad till de objekt som potentiellt är sökbara i Maximo är länkad till
objekten.
C. ”integrering av förvaltnings-BIM, system för fastighetsautomation,
ekonomisystem, och övriga förvaltningssystem”
För att undersöka om det finns en funktion i Maximo Asset Management
som möjliggör integrering med andra system, så som ekonomisystem,
granskas dokumentation om funktioner i Maximo.
D. ”genom att undersöka en 3D-modell undersöka om en stege och andra
hjälpmedel behövs vid insatsen.”
Här granskas Maint3D för att undersöka om funktionerna i detta system
tillgängliggör information kopplad till förvaltningsobjekt som underlättar
för underhållspersonal.
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7.4 ENERGI- OCH MILJÖKONSEKVENSANALYSER
A. ”integrera data om inbyggda material och produkter med miljödatabaser”
Genom att studera dokumentationen om funktionerna i Maximo Asset
Management undersöks om möjligheten till integrering mellan information
om produkter samt inbyggda material och miljödatabaser finns.

7.5 AREAHANTERING
A. ”Förvaltningens areainformationen lagras i en databas som en del av
förvaltnings-BIM:en.”
Genom att rådfråga tekniskt kunniga på Tyréns AB undersöks om
areainformation kopplad till Maint3D lagras i en databas. Dessutom
granskas dokumentation om Maximo Asset Management för att undersöka
om information inom detta system, kopplad till areor, lagras i en databas.
B. ”En area har ett ID och ett antal attribut såsom läge, area och klassifikation.”
Här granskas dokumentationen om funktionerna i Maximo Asset
Management för att se om funktionen att tilldela en area ett antal specifika
attribut så som ID eller läge finns. Dessutom granskas Maint3D för att se
om liknande funktioner finns inom detta system.
C. ”Underlag kommer att finnas för exakta mängder för rum/ytor t.ex. vilket
materiel det är på golvet och vilken metod som ska användas för att uppnå
bästa resultat vid underhåll”
För att tillgängliggöra information om t.ex. vilket golvmaterial som finns i
ett rum måste sådan information kunna kopplas till definierbara areor.
Genom att granska Maint3D undersöks om någon sådan funktion finns
inom systemet. Dessutom undersöks om sådan information kan
tillgängliggöras av systemet. Dokumentationen om funktioner i Maximo
Asset Management granskas även för att undersöka om liknande
funktioner finns inom detta system.
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7.6 PLANERING OCH PROGNOSER VID OMDISPONERING AV YTOR
A. ”Med hjälp av olika sökkriterier kan man ställa frågor mot förvaltningsBIM:en och i stödsystem få svaret presenterat som färglagd 2D-grafik eller
färglagda utrymmen i en 3D-modell.”
Detta kriterium beskriver dels funktioner som styrs av ett systems
sökfunktion men även ett systems visualiseringsfunktioner. Genom att
granska Maint3D och där använda systemets sökfunktion undersöks om
det är möjligt att t.ex. söka fram ett objekt och få det färglagt representerat
i modellen. Dessutom granskas dokument om funktioner i Maximo Asset
Management i samma syfte.
B. ”sökning på planerade underhållsåtgärder för ett visst utrymme.”
För att kunna söka efter planerade underhållsåtgärder för ett visst
utrymme måste funktionen att kunna föra in samt koppla sådan
information till definierade utrymmen finns inom ett system. Genom att
granska dokumentation om funktioner inom Maximo Asset Management
undersöks om denna funktion finns inom systemet samt om den är sökbar.
C. ”stödsystem för att ta fram alternativa utrymmeslayouter och skapa olika
scenarier för fördelning av utrymmen och utformning av
verksamhetsplatser.”
Här granskas dokumentation om Maximo Asset Management för att
undersöka om det finns funktioner för att ta fram utrymmeslayouter.
Dessutom granskas Maint3D i samma syfte.
D. ”För varje scenario lagras de modifierade utrymmena i databasen och som
är en del av förvaltnings-BIM:en.”
Om de funktioner som kriteriet C beskriver finns inom antingen Maint3D
eller Maximo Asset Management undersöks huruvida dessa alternativa
utrymmeslayouter kan lagras i en databas kopplad till endera av systemen.
Detta genom att rådfråga kunniga på Tyréns AB och genom att granska
dokumentationen om funktionerna i Maximo.
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7.7 TILLGÄNGLIGGÖRANDET AV UTRYMMESINFORMATION VID UTHYRNING
A. ”Kunna söka på areauppgifter och på uppgifter om den belastning som
utrymmet är dimensionerat för t.ex. avseende luftflöden, värme och kyla
och el.”
Här granskas Maint3D för att undersöka om den sökfunktion som finns
inom systemet har förmågan att utifrån sökord i egenskap av t.ex. area eller
objekt som utrymmet innehåller kunna finna specifik data som utrymmet
är dimensionerat för så som luftflöde, värme, kyla eller el. Detta undersöks
dessutom i dokumentationen om Maximo Asset Management.
B. ”Databasen innehåller(…)information kring funktion och beskrivning av
rum som sedan kan kopplas till en objektorienterad 3D-modell.”
Här granskas Maint3D för att undersöka om det finns någon information
kopplad till specifika utrymmen i modellen. Med hjälp av dokumentation
kopplad till Maximo Asset Management undersöks även här om det finns
någon information kopplad till specifika utrymmen och i vilken utsträckning
informationen beskriver utrymmets tänkta funktion.

7.8 VISUALISERING FÖR SLUTKUND
A. ”Med tillgänglig utrymmesinformation är det möjligt att med hjälp av
sökkriterier såsom t.ex. area och lokalisering finna olika alternativ till
utrymmen”
Här granskas Maint3D för att undersöka om den sökfunktion som finns
inom systemet har förmågan att utifrån sökord i egenskap av area och
lokalisering kan spåra specifika utrymmen i modellen. Dessutom skall
dokumentation om Maximo Asset Management granskas för att studera
kapaciteten hos dennes sökfunktion.
B. ”i realtid(…)utforma verksamhetsplatser”
Här granskas Maint3D för att undersöka om systemet har funktioner som
tillåter användaren att i realtid skapa nya verksamhetsplatser. Dessutom
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undersöks möjligheterna att i realtid justera redan existerande
verksamhetsplatser i modellen.
C. ”automatisk genererad specifikation över verksamhetsplatser.”
Här granskas Maint3D för att undersöka om systemet har funktioner som
tillåter användaren att per automatik generera specifikationer över
verksamhetsplatser. Detta i syfte att underlätta upprättande av kontrakt
inför upplåtelse. Dessutom studeras dokumentation om Maximo Asset
Management för att undersöka om någon sådan funktion finns i det
systemet.
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8 RESULTAT
I följande kapitel presenteras de betyg som kriterierna tilldelas i samband med
utvärderingen av systemen som används inom pilotprojektet. Dessutom följer en
motivering till varje betyg.

8.1 TILLGÄNGLIGGÖRANDET AV PRODUKTDATA VID DRIFT OCH UNDERHÅLL
A. En funktion för att tillgängliggöra information kopplad till objekt och
komponenter i modellen finns tillgänglig i Maint3D. Däremot är informationen
begränsad i den version av systemet som granskats och det finns ingen funktion
som tillgängliggör listor över objekt samt komponenter inom modellen.
Sådana listor kan däremot tillgängliggöras i programmet Maximo Asset
Management och där tillgängliggörs dessutom en större mängd information
kopplad till objekt samt komponenter95.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
B. För att drift- och underhållspersonal skall kunna få tillgång till produktdata på
plats måste systemen som utnyttjas vara anpassade för att användas med hjälp av
mobil enhet så som ”surfplatta” eller ”smartphone”.
Maint3D är ett webbaserat system som är utvecklat för att kunna användas med
hjälp av mobila enheter och kan därför nyttjas på det sätt kriteriet beskriver. Som
tidigare konstaterats är dock informationen som tillgängliggörs via Maint3D
begränsad i den version som granskats. omfattning. Nämnvärt är att ett tillägg till
Maximo anpassat för mobila enheter kan tillgängliggöra en stor mängd
produktdata96.
Kriteriet tilldelas betyg 1.

95 IBM Knowledge Center. Types of records to be classified. 2015 (2015-05-17)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.mbs.doc/assetcat/c_determine_records_classify.html?lang
=en
96

IBM Knowledge Center. Maximo Mobile Suite Technical Overview. 2015 (2015-05-17)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSMAZG_7.5.1/com.ibm.mms.doc/mms/c_mms_overview.html?lang=en
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C. Detta kriterium beskriver ett scenario där förvaltningsobjekt är kopplade till en
objektorienterad 3D-modell. Detta möjliggörs i Maint3D där varje objekt som
importeras till systemet kopplas till modellen som är objektorienterad samt
representeras tredimensionellt vilket illustreras i figur 8.1.

Figur 8.1 Visar ett förvaltningsobjekt

Kriteriet tilldelas betyg 2.
D. Utifrån granskning av funktionerna i Maint3D framgår att varje objekt som
importeras in i detta system tilldelas ett unikt ID i form av ”Objekt GUID”, se figur
8.2.

Figur 8.2 Inom röd markering visualiseras GUID för det markerade objektet

Kriteriet tilldelas betyg 2.
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E. Via funktionerna i Maint3D finns ingen tillgång till information i form av
koordinater kopplade till specifika objekt. Däremot är det möjligt att importera
sådan information och tillgängliggöra den via Maximo Asset Management. Detta
kräver dock ett tilläggssystem till Maximo Asset Management97.
Kriteriet tilldelas betyg 0.
F. Efter granskning av Maint3D samt efter att ha rådfrågat kunniga på Tyréns AB
framgår att det är möjligt att koppla en unik BIM-kod till objekt i Maint3D-modellen.
Detta är även möjligt i Maximo Asset Management 98 . BIM-koderna bör då
utformas utifrån rekommendationer från Bygghandlingar 9099.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
Tabell 8.1 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

A
2

B
1

C
2

D
2

E
0

F
2

8.2 FELANMÄLAN, UTFÖRANDE OCH ÅTERRAPPORTERING AVSEENDE FELAVHJÄLPANDE
SERVICE OCH UNDERHÅLL

A. Efter granskning av dokumenten över funktioner inom Maximo kan det anses
som möjligt att integrera detta system med t.ex. ett övervakningssystem 100 .
Sensorerna som kopplats till objekt i Maint3D kan ses som ett övervakningssystem
vad gäller rörelse och temperatur. Däremot finns ingen funktion inom den version
av systemet som granskats vilken möjliggör initiering av ett förvaltningsärende per
automatik.
Kriteriet tilldelas betyg 0.
B. Att tilldela objekt unika QR-koder som kopplas till Maint3D-systemet är fullt
möjligt och har så gjorts under installation av sensorer. Detta måste dock
97 IBM Knowledge Center. Map positioning information. 2015. (2015-05-17)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSPJLC_7.5.0/com.ibm.si.mpl.doc_7.5.0/maps/c_tech_overview_maps.html
98 IBM Knowledge Center. Industry codes. 2015 (2015-05-19)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.mbs.doc/assetcat/c_standard_classif.html?lang=en
99

Swedish Standards Institute Bygghandlingar 90 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt, Del 5
Redovisning av installationer Utgåva 2 SIS Förlag AB
100
IBM Knowledge Center. Integrating data with external applications. 2015 (2015-05-16)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.mbs.doc/gp_intfrmwk/c_if_overview.html?lang=en
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genomföras manuellt för varje individuellt objekt. Att koppla RFID till specifika
objekt är utifrån information från ansvariga på Tyréns AB även möjligt.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
C. Att koppla ärenden och förvaltningsobjekt till en GIS-modell är möjligt med hjälp
av Maximo Asset Management utifrån dokumentationen som granskats men detta
kräver ett tilläggssystem101.
Kriteriet tilldelas betyg 0.
Tabell 8.2 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

A
0

B
2

C
0

8.3 PLANERING AV SERVICE OCH UNDERHÅLL
A. Inom Maximo Asset Management finns funktioner som sparar information om
förvaltningsobjektens status som sedan finns att tillgå i syfte att analyseras eller
användas som framtida referens102.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
B. Förutsatt att ett objekt eller en installation blivit tilldelad en unik kod är det
möjligt att med hjälp av Maximo Asset Management söka och få tillgång till all
information kopplad till objektet eller installationen103.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
C. Utifrån granskning av dokumentation är det möjligt att integrera förvaltnings
BIM:en med andra system med hjälp av Maximo Asset Management104. Samtidigt

101 IBM Knowledge Center. Maximo Spatial Asset Management. 2015. (2015-05-16)
http://www-03.ibm.com/software/products/sv/maxispatassemana
102 IBM Knowledge Center. Creating asset attribute change records. 2015. (2015-05-15)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.acm.doc/common/t_ctr_create_asset_attrib_change_recs.
html?lang=en
103 IBM Knowledge Center. Assets overview. 2015. (2015-05-17)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.mbs.doc/asset/c_asset_overview.html?lang=en
104

IBM Knowledge Center. Integrating data…, 30 (2015-05-17)
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är Maximo ett förvaltningssystem som har integrerats med förvaltnings-BIM:en
inom projektet vilket pekar mot att integrering av denna typ är högst genomförbar.
Kriteriet tilldelas betyg 1.
D. I Maint3D finns funktionen att visuellt kunna orientera sig i BIM-modellen och
på så sätt finna de objekt som skall undersökas. Genom att markera ett objekt i
modellen tillgängliggörs även information om objektets position i höjdled relativt
till marknivån. Detta bör anses som tillräcklig information för att bedöma vilken
utrustning
som
krävs
vid
en
insats.
Se
figur
8.3.

Figur 8.3 Inom röd markering visualiseras objektets position i höjdled relativt till marknivån

Kriteriet tilldelas betyg 2.
Tabell 8.3 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

A
2

B
2

C
1

D
2

8.4 ENERGI- OCH MILJÖKONSEKVENSANALYSER
A. Efter granskning av Maint3D och dokumentation om Maximo anses inget av
systemen inom pilotprojektet har funktionen att integrera information om
inbyggda material samt produkter med en miljödatabas.
Kriteriet tilldelas betyg 0.
Tabell 8.4 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

A
0
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8.5 AREAHANTERING
A. Om en area finns modellerad i den Revit-modell som exporteras till Maint3D
finns arean visuellt tillgänglig i det systemet och informationen finns lagrad på en
server. Däremot finns ingen funktion inom den version av Maint3D som granskas
för att tillgängliggöra övrig information än areans läge i modellen, vilken
tillgängliggörs rent visuellt. En funktion för att definiera areor och koppla
information till specifika areor finns dock som en del av Maximo. Denna
information lagras även i en databas kopplad till förvaltnings-BIM:en105.
Kriteriet tilldelas betyg 1.
B. En area i Maint3D har ett ID som följer med i exporten från Revit och areans läge
kan rent visuellt tillgängliggöras. Däremot finns ingen funktion i den version av
Maint3D som granskas som tillgängliggör information om areans storlek eller
klassifikation. Det är dock möjligt, utifrån dokumentationen om funktioner i
Maximo, att sådan information kan kopplas till en area i detta system106. Se figur
8.4.

Figur 8.4 Inom röd markering visualiseras areans unika identitet

Kriteriet tilldelas betyg 1.

105 IBM Knowledge Center. Locations application. 2015 (2015-05-20)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.mbs.doc/location/c_locations_app.html?lang=en
106 IBM Knowledge Center. Locations…, 33 (2015-05-19)
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C. Information om golvmaterial är möjligt att koppla till specifika ytor genom att
sådan information läggs in i den Revit-modell som exporteras till Maint3D. Utifrån
dokumentationen om Maximo framgår det att både information om t.ex.
golvmaterial men även arbetsinstruktioner för hur sådant golvmaterial skall
underhållas är möjligt att föra in i systemet och koppla till den specifika ytan 107.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
Tabell 8.5 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

A
1

B
1

C
2

8.6 PLANERING OCH PROGNOSER VID OMDISPONERING AV YTOR
A. Att göra sökningar som resulterar i att objekt presenteras färglagt i en 3D-modell
kan möjliggöras via ett tillägg till Maximo Asset Management108. Detta möjliggör
att sökning efter ett specifikt objekt resulterar i att objektet presenteras färglagt i
en 3D-modell. Se figur 8.5.

Figur 8.5 Illustrerar hur en 3D-modell visas i Maximo

Kriteriet tilldelas betyg 2.

107

IBM Knowledge Center. Working with locations. 2015 (2015-05-14)
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.mbs.doc/location/t_work_locs.html?lang=en
108
IBM developerWorks. BIM Extensions. 2015 (2015-05-15)
https://www.ibm.com/developerworks/community/wikis/home?lang=en#!/wiki/IBM%20Maximo%20Asset%20Managem
ent/page/BIM%20Extensions
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B. I programmet Maximo Asset Management är det möjligt att lägga in information
om planerade underhållsåtgärder för objekt eller utrymmen. Denna information är
sökbar utifrån objektets eller utrymmets unika identitetskod109.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
C. Det är möjligt att modellera alternativa utrymmeslayouter i Revit för att sedan
kunna visualisera dessa genom att exportera informationen till Maint3D-servern
och visualisera layouterna i Maint3D-modellen. Dock ingår inget system anpassat
specifikt för detta ändamål i pilotprojektet.
Kriteriet tilldelas betyg 0.
D. I det fall alternativa utrymmeslayouter modelleras i Revit är det möjligt att spara
dessa på en server kopplad till Maint3D. Det skall dock poängteras att inget
stödsystem anpassat för att just ta fram alternativa utrymmeslayouter används
inom pilotprojektet.
Kriteriet tilldelas betyg 0.
Tabell 8.6 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

A
2

B
2

C
0

D
0

8.7 TILLGÄNGLIGGÖRANDET AV UTRYMMESINFORMATION VID UTHYRNING
A. Utifrån dokumentationen är det med hjälp av Maximo Asset Management
möjligt att söka efter information kopplad till utrymmen, så som luftflödet ett
utrymme är dimensionerat för. Detta förutsätter dock att utrymmet definieras i
Maximo och att all information om utrymmet manuellt matas in i systemet110. Det
skall dock tilläggas att några sådana definitioner eller inmatningar av information
inte skett som en del av pilotprojektet.
Kriteriet tilldelas betyg 1.

109

IBM Knowledge Center. Planning Maintenance. 2015 (2015-05-18)
http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.acm.doc/common/t_ctr_plan_maint.html?lang=en
110 IBM Knowledge Center. Locations…, 33 (2015-05-14)
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B. Information kan kopplas till objekt i Main3D-modellen från en databas-server
men mängden information som kan visualiseras i programmet är dock mycket
begränsad. En större mängd information kan dock kopplas till rum eller ”locations”
i Maximo Asset Management111 och denna information finns lagrad i en databas.
Genom att använda ett tillägg till Maximo kan informationen även kopplas till en
objektorienterad 3D-modell112.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
Tabell 8.7 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

A
1

B
2

8.8 VISUALISERING FÖR SLUTKUND
A. Med hjälp av Maint3D är det möjligt att visuellt presentera utrymmen som finns
i modellen men någon sökfunktion finns inte som en del av programmet. Det är
dock möjligt att med hjälp av sökfunktionen i Maximo Asset Management finna
alternativa utrymmen113 förutsatt att utrymmet i fråga definierats i systemet och
att tillräcklig information, så som area, har kopplats till utrymmet.
Kriteriet tilldelas betyg 2.
B. Baserat på granskningen av dokumentationen om Maximo och granskning av
Maint3D framgår att inget av systemen har funktioner som möjliggör att i realtid
utforma verksamhetsplatser.
Kriteriet tilldelas betyg 0.

111 IBM Knowledge Center. Locations…, 33 (2015-05-11)
112

IBM developerWorks. BIM…, 34 (2015-05-11)
113 IBM Knowledge Center. Locations…, 33 (2015-05-12)
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C. Utifrån dokumentation om funktioner inom Maximo framgår att det kan vara
möjligt att generera specifikationer över verksamhetsplatser förutsatt att dessa
behandlas som ”assets” i systemet114. Det är däremot problematiskt att bedöma
huruvida detta kan genomföras automatiskt utifrån dokumentationen.
Kriteriet tilldelas betyg 1.
Tabell 8.8 Sammanställning av poäng inom det prioriterade utvecklingsområdet

Kriterium
Betyg

114

A
2

B
0

C
1

IBM Knowledge Center. Asset application. 2015 (2015-05-11)
http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLKT6_7.5.0/com.ibm.mbs.doc/asset/c_assets_app.html?lang=en
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8.9 SAMMANSTÄLLDA RESULTAT

Poängfördelning

Kriterier med 2p

Kriterier med 1p

Kriterier med 0p

Figur 8.6 Procentuell poängfördelning utifrån resultat

50 % av det totala antalet kriterier som valts ut tilldelas 2 poäng, d.v.s. att de
systemfunktioner som dessa kriterier beskriver helt stämmer överens med de
funktioner som finns inom pilotprojektet.
23,08 % av det totala antalet kriterier tilldelas 1 poäng. Ett betyg som innebär att
de systemfunktioner som kriterierna beskriver till viss del stämmer överens med
funktionerna som finns hos de system som används inom projektet.
26,92 % av totalt antal kriterier tilldelas 0 poäng. Dessa kriterier beskriver
systemfunktioner som inte överensstämmer med systemfunktioner inom
projektet.
Detta illustreras procentuellt i figur 8.6 samt numeriskt i tabell 8.9.
Tabell 8.9 Sammanställning av poäng

Poäng
Antal kriterier

0
7

1
6

2
13
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9 ANALYS OCH DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras resultaten från utförandedelen av rapporten i relation till
de frågeställningar som framfördes i arbetets början.

9.1 I

TYRÉNS
SYSTEMFUNKTIONER SOM BESKRIVS I BIM I STATEN?
VILKEN

UTSTRÄCKNING

TILLGODOSER

AB:S

PILOTPROJEKT

Det är inledningsvis viktigt att poängtera att innehållet i BIM i staten är ämnat att
fungera som riktlinjer för branschen och inte som kravställning. Detta innebär att
de systemfunktioner som beskrivs i koppling till de prioriterade
utvecklingsområdena inte bör tolkas som kravställningar. Dock är de delar av BIM
i staten som behandlar prioriterade utvecklingsområden kopplade till ”BIM-nyttor”
som innebär förbättringar inom en förvaltningsorganisation och därför bör anses
intressanta att studera och basera sitt utvecklingsarbete på.
Utifrån resultaten framgår att de system som används inom pilotprojektet tilldelas
över hälften av det totala antalet tillgängliga poäng vilket kan tolkas som att
pilotprojektet mer än till hälften tillgodoser de systemfunktioner som beskrivs i
BIM i staten. Däremot tilldelas en knapp tredjedel av dessa poäng till följd av att
kriterier för systemfunktioner delvis uppfylls men inte fullt ut. Detta baserat på att
vissa delar av funktionerna redan är tillgängliga och att modifiering eller annan typ
av utvecklingsarbete kan leda till att funktionerna helt stämmer överens med hur
de beskrivs i BIM i staten.
Detta leder till ytterligare arbete å Tyréns AB:s sida men det faktum att
pilotprojektet på Tyréns AB fortfarande pågår och att utrymme för sådant
utvecklingsarbete därför existerar inom projektet är positivt. Dessutom är flera av
dessa funktioner kopplade till vilken information som tillgängliggörs i Maint3D och
då detta i stor utsträckning kan anpassas, utifrån önskemål från ansvariga på
företaget, ter sig arbetet med detta överkomligt.
Det framgår även att pilotprojektet saknar en knapp tredjedel av de
systemfunktioner som kriterierna beskriver men även här finns möjlighet till
förbättring. Detta då de tekniska förutsättningarna för att skapa merparten av
dessa funktioner existerar.
Det är även av vikt att inse att det system inom projektet som till störst del
innefattar systemfunktioner som beskrivs i BIM i staten är Maximo Asset
Management. Ett system som utifrån resultaten därför kan anses ha stor potential
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vad gäller användning inom en förvaltningsorganisation. Däremot är visualisering
av förvaltningsobjekt något av en svaghet inom detta system då import av 3Dmodell kräver export samt konvertering i flera steg. Just visualisering är i kontrast
en styrka inom Maint3D vilket talar för användning av detta system inom
förvaltning.

9.2 PÅ VILKET SÄTT BÖR SYSTEMFUNKTIONERNA FÖRBÄTTRAS?
För att besvara denna fråga kan de systemfunktioner som finns inom projektet och
som helt stämmer överens med hur de beskrivs av kriterierna räknas bort. De
systemfunktioner som då blir kvar finns antingen delvis eller inte alls inom
projektet och representerar därför potentiella områden där Tyréns AB kan arbeta
med utveckling.
Funktioner som skulle innebära att pilotprojektet närmar sig riktlinjerna i BIM i
staten är exempelvis att utöka mängden information som tillgängliggörs i Maint3D.
I den version av systemet som granskats är informationsmängden begränsad och
den huvudsakliga funktionen är därför att Maint3D fungerar som ett verktyg för
att kunna visualisera en 3D-modell med hjälp av mobil enhet. Om en större mängd
information skulle finnas tillgänglig i plattformen skulle systemet lämpa sig bättre
som ett redskap för förvaltning.
Att inom pilotprojektet använda Maximo Asset Management som
förvaltningssystem kan utifrån resultaten anses som fördelaktig. Genom att
använda sig av Maximo öppnas möjligheter upp för utnyttjande av ett stort antal
funktioner som bidrar till att optimera arbetet inom en förvaltningsorganisation.
Samtidigt är ett omfattande arbete med import av information till systemet
kopplat till en implementering av Maximo Asset Management som
förvaltningssystem.
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10 SLUTSATS
Detta kapitel syftar till att beskriva vilka slutsatser som dras utifrån resultaten
Inom pilotprojektet på Tyréns AB används system som är försedda med många av
de systemfunktioner som beskrivs i BIM i staten. Samtidigt måste ytterligare
utveckling och anpassning komma till för att projektet skall närma sig en situation
där alla funktioner finns och kan nyttjas för att optimera förvaltningsarbetet.
Det positiva är att de system som redan används inom projektet har många av de
funktioner som nyckelfraserna beskriver och detta kan innebära att arbetet med
att anpassa systemen därav inte kommer kräva lika stora resurser. Detta gäller
framför allt Maximo Asset Management som är det av systemen som innefattar
flest av de systemfunktioner som beskrivs som viktiga i BIM i staten. Svagheter
inom Maximo Asset Management är dock omfattningen vad gäller
informationsöverföring som en implementering medför. Dessutom är
visualiseringsmöjligheterna inte lika stora som i Maint3D. I kontrast kan den
version av Maint3D som granskats anses något bristfälligt vad gäller mängden
information som systemet kan tillgängliggöra men detta är möjligt att arbeta
vidare med inom projektet.
Utifrån resultaten är endast två av de systemfunktioner som beskrivs i de
prioriterade utvecklingsområdena mycket svåra att addera inom projektet. Detta
handlar dels om att i realtid kunna utforma verksamhetsplatser i Maint3D och dels
om att koppla endera av systemen till en miljödatabas för att utföra
miljökonsekvensanalyser. Härav anses den mängd kriterier systemen helt eller
delvis uppfyller vara högst godtagbart, detta framför allt sett till att projektet ännu
pågår.
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11 REKOMMENDATIONER
Detta kapitel syftar till att ge rekommendationer till Tyréns AB vad gäller funktioner
inom de system som används i pilotprojektet
De rekommendationer examenarbetet mynnar ut i fokuserar till största del på
funktioner inom Maint3D. Anledningen till detta är det faktum att mängden
information som kan tillgängliggöras i detta system i princip är obegränsad.
Dessutom möjliggör det pågående samarbetet mellan Tyréns AB och SVS
Innovations att systemet kan anpassas i större utsträckning än Maximo Asset
Management. Ett system som utifrån dokumentation från IBM har de flesta av de
funktioner som beskrivs inom de prioriterade utvecklingsområdena. Arbetet med
detta system handlar därför i större utsträckning om vilka funktioner man inom
Tyréns AB vill utnyttja snarare än hur de skall anpassas.
Utifrån resultaten sammanställs nedan funktioner inom de prioriterade
utvecklingsområdena som saknas eller anses otillräckliga. Dessutom
rekommenderas hur de funktioner som saknas bör fungera samt hur de funktioner
som anses otillräckliga bör anpassas.

11.1 TILLGÄNGLIGGÖRANDET AV PRODUKTDATA VID DRIFT OCH UNDERHÅLL
En funktion som vore användbar för personal med ansvar för drift och underhåll är
att listor över komponenter samt förvaltningsobjekt tillgängliggörs via Maint3D.
Dessutom bör produktdata finnas tillgänglig vilket skulle förenkla arbetet för
anställda som utför drift och underhållsarbeten. Dessa funktioner är kopplade till
huruvida en sökfunktion finns tillgänglig i systemet. Med en sökfunktion skulle det
exempelvis vara möjligt att använda ett sökkriterium, så som en unik kod för ett
specifikt förvaltningsobjekt, och därefter ha möjlighet att visa en lista över samtliga
objekt av samma typ. Detta förutsätter att all denna objektspecifika information
finns lagrad på Maint3D-servern men just en sökfunktion är det som skulle gynna
användare av systemet i stor utsträckning.
Därutöver skulle funktionen att information i form av koordinater kopplas till
förvaltningsobjekt i Maint3D underlätta vid orientering. Alltså att det tydliggörs var
förvaltningsobjekt är lokaliserade. Handlar det om globala koordinater, d.v.s.
longitud samt latitud, är detta av större intresse för användare som har behov av
att lokalisera objekt inom ett större område så som exempelvis en flygplats.
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Handlar det däremot om koordinater i relation till origo, alltså X-, Y- och Zkoordinater, underlättar funktionen lokalisering av objekt inom en byggnad.

11.2 ENERGI- OCH MILJÖKONSEKVENSANALYSER
Om det finns behov av att utföra miljökonsekvensanalyser bör det finnas en
funktion för att utnyttja information om material i byggnaden och koppla samman
den med en miljödatabas. Detta är även kopplat till om en sökfunktion finns som
möjliggör sökning efter information som är kopplad till de byggdelar som skall
analyseras ur miljösynpunkt.

11.3 AREAHANTERING
För att underlätta förvaltningsarbeten kopplade till underhåll av golv bör en
funktion finnas inom Maint3D som tillgängliggör arbetsinstruktioner för hur man
uppnår optimalt resultat vid underhåll av golvytor. Förslagsvis genom att en
golvarea kan markeras och information i form av arbetsinstruktioner då
tillgängliggörs i ”viewern”. Sådana instruktioner bör även kunna tillgängliggöras
genom en sökfunktion.

11.4 PLANERING OCH PROGNOSER VID OMDISPONERING AV YTOR
Funktionen att koppla information om planerade underhållsåtgärder till specifika
areor eller utrymmen bör finnas, antingen som en del av Maint3D eller i ett
stödsystem kopplat till Maint3D. Då är det viktigt att utrymmen och areor är
definierade i Maint3D.
Därutöver bör det finnas en funktion för att visualisera alternativa
utrymmeslayouter för utrymmen. Dessa layouter kan modelleras i Revit med bör
kunna visas i Maint3D och vara kopplade till utrymmet i fråga.

11.5 VISUALISERING FÖR SLUTKUND
För att underlätta förvaltningsarbetet vad gäller att visualisera utrymmen för
kunder bör funktionen att utforma verksamhetsplatser finnas i Maint3D. Alltså att
kunna flytta förvaltningsobjekt i vyn i systemet och på så sätt ge bättre möjligheter
till kommunikation.
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