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Sammanfattning
Bristen på strukturerad kommunikation i byggbranschen har uppmärksammats p.g.a. uppkomsten av
kostnader i form av tid vad gäller 2D- och 3D modellering och mängduttag. Dessa kostnader har sina
rötter i missförstånd mellan delaktiga aktörer i byggprojekt.
En studie av ämnet har lyft fram orsaken till det bristfälliga kommunikationsflödet som råder i
dagsläget. Studien visar på tendenser hos aktörer som utför sina rutiner på ett sannerligen effektivt,
men ogynnsamt sätt väl dags för vidarebefordring till näste man. Problembeskrivningen mynnar
sammanfattningsvis ut i en efterfrågan på ett gemensamt språk för modellering och effektivare
programvaror för mängduttag.
Arbetets utredning för optimering av modellering har resulterat i implementering av
objektklassificeringssytemet BIP. Dessa BIP-koder har som syfte att märka alla objekt i en modell
med objektspecifika namn som ska genomsyra ett projekt och refereras till under projektets hela
livscykel.
Vad gäller optimering av mängduttag är förslaget ett program vid namnet VICO Office. Programmet
har smidiga metoder för importering av ritningsmodeller och näst intill automatiska mängduttag av
dessa.
Slutsatsen för arbetet tyder på att det finns argument för att ifrågasätta gamla arbetssätt och göra
utrymme för nya metoder. Tekniken och branschen genomgår en konstant förändring och effektivare
lösningar är sällan långt borta.

Nyckelord: Kommunikation, modellering, objektklassificeringssystem, mängduttag.

Abstract
The lack of fluent communication in the building industry has caught people’s attention because of
time-based costs appearing in 2D and 3D modelling and takeoffs. These costs emerge in construction
when miscommunication takes place between professionals in different projects.
A research study of the subject has revealed the reason behind the current days’ miscommunication
issues. The study shows that although the professionals tend to have an efficient way of working, the
result isn’t very beneficial for the next man. Therefore a conclusion of the issue creates a demand for a
mutual language in modelling and better softwares for takeoffs.
This report’s results, with regards to optimization of modeling, has brought to light the use for the
objectclassificationsystem BIP. These BIP-codes are used for branding objects in models of which the
branding consists of unique codes. The code of every individual object has the purpose of being
recognized by every project member and remain the same throughout the project.
The proposal for the optimization of takeoffs is a software called VICO Office. The software contains
well-advised methods for the import of models and close to automated takeoffs of these models.
In conclusion, the study implies that there is sufficient motive to question the old ways of working and
that light should be shed on new approaches. Technology and the industry face a constant change and
the efficiency of current methods are never far away.

Keywords: Communication, modelling, objectclassificationsystem, takeoff.
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ABC-kalkyl - Activity Based Costing
BIM - Building Information Modeling
BIP - Building Information Properties
BSAB - Bygg Samordning AB
CoClass - Svensk klassificeringssystem
IFC - Industry Foundation Classes
SPIK - Skanskas kalkylprogram
Type-ID - Benämning av BIP-koder i redovisning
UDA - User Defined Attributes
VVS - Vatten-Ventilation-Sanitation
2D-modell - Digital ritning med X- och Y-koordinater
3D-modell - Digital ritning med X-, Y- och Z-koordinater
4D BIM - Planering, inköp och logistik
5D BIM - Kalkyl, budget och kostnadsanalyser

1 Inledning
1.1 Bakgrund
I dagens läge finner man märkvärdiga brister vad gäller kommunikation mellan olika aktörer i
byggbranschen. Detta behöver åtgärdas när kommunikation är oundviklig mellan aktörer som jobbar
mot ett gemensamt mål. För ett gemensamt mål krävs ett gemensamt språk. Klassificeringssystem
såsom BIP och BSAB 2.0 kan vara en utgångspunkt till att sträva mot ett ömsesidigt samförstånd.
Aktörerna i nuläget använder sig ofta av interna beteckningar för material som utvecklats för att
arbetet ska gå så smidigt som möjligt. Detta bidrar till att leveranser till nästa skede innehåller
information formulerat på ett ineffektivt sätt för mottagaren att gå vidare med. När sådan information
tas emot av en mottagare orsakas störningsmoment i kommunikationsflödet.
Digitalisering av äldre underlag och ändring av arbetssätt kan vara problematiskt. Det är ytterligare en
sak att påpeka då människor med lång erfarenhet av att jobba på ett visst sätt sällan vill “fixa något
som inte är sönder”.
Mängduttag är en process som digitaliserats eftersom tidigare manuella arbetssätt kräver mycket tid
och resurser. Detta har uppmärksammats av branschen och slutsatsen är att det finns utrymme för
effektivisering.

1.2 Problembeskrivning
Behovet av ett gemensamt och enat språk i byggbranschen mellan alla aktörer har gett upphov till ett
gemensamt arbete för framställning av effektivare sätt att hantera informationsflödet och
kommunikationen. Lösningen kom i form av Byggtjänsts utvecklade klassificeringssystem som
innehåller unika koder för ett projekts byggobjekt. Eftersom byggbranschen är som en pyramid med
olika skeden som bl.a. projektering, produktion och förvaltning, behövs det att alla inblandade talar
samma språk. Bristen ligger i att vissa aktörer inte alls använder BIP- och BSAB-koderna från
klassificeringssystemen, utan har interna medel för att kommunicera sina underlag. Detta medför ett
hinder för effektiviteten av informationsflödet och kommunikationen mellan de olika aktörerna.
Teknik i byggbranschen utvecklas ständigt, men många litar inte på tekniken och vill hålla sig till de
gamla sätten att utföra uppdragen på. Det har framställts ny teknik för att göra modellering och
kodning som samverkar med de befintliga 3D-modellerna utan behovet av att skriva in koderna en och
en för hand.
Det finns även ny teknik såsom VICO Office har syfte att effektivisera mängduttag utan mätning av
geometriska dimensioner på byggdelar. Branschen har visat sig vara omedgörlig i vissa fall vad gäller
förändring av arbetssätt och fäster sig vid sina vanliga rutiner.

1.3 Syfte/mål
Syftet med arbetet är därför att utreda hur 3D-modelleringen i Tekla Structures kan kompletteras med
BIM-koder från ett klassificeringssystem och automatiskt utan manuell handpåläggning som
tillvägagångssätt. Det kommer även finnas en analys för tidsaspekten och effektiviteten i en jämförelse
mellan olika sätten att modellera.
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Mängduttag för en modellritning är ännu ett område som kommer att undersökas med syfte att finna
ett effektivare och snabbare genomförande. Framställning av ett mängduttag ska kunna ske digitalt
utan behovet av en manuell framtagning av geometriska dimensioner på papper eller i ett program.

1.4 Frågeställningar
●
●
●
●
●

Vad finns det för alternativ av klassificeringssystem?
Hur kan man effektivisera kodning av 3D-modeller i Tekla Structures med BIP-koder?
Vad har BIP-koder för nytta i framtagning av ett mängduttag för ett kalkylunderlag?
Vad finns det för alternativ för att göra mängduttaget smidigt och enkelt?
Vad spelar IFC för roll i informationsflödet?

1.5 Avgränsningar
Arbetet har avgränsats till enbart användning av BIP-koder som klassificeringssystem. BIP-koder är
ett system som baseras på kodning av typegenskaper till skillnad från CoClass som baseras på en
omfattande kodning av byggdelar. Dessutom kommer endast Tekla Structures att användas som
modelleringsprogram. Detta beror på att Tekla Structures inte har verktyg för automatisk
implementering av BIP-koder utan är beroende av ett extern verktyg, BIM-manager.
Avgränsningar vad gäller mängduttag har begränsats till ett antal program som används av de
företagen vi intervjuat. Det finns många program för mängduttag men arbetet kommer att utföras efter
begränsad fakta som samlats in.

1.6 Lösningsmetod
Genomförandefasen har som syfte att bidra med en effektivisering i två områden. Det första området
gäller modelleringsskedet där objektklassificering ska implementeras för att förbättra
informationsflödet mellan aktörerna. I det andra området är utmaningen att effektivisera tidsåtgången
genom ett smartare sätt att göra mängduttag.
I det första området undersöks skillnaden mellan tre modelleringssätt. Här är det tidsaspekten och
effektiviseringen som ligger i fokus.
I metod 1 skall ett projekt modelleras genom att enbart använda Tekla Structures egna dialoger.
Därefter tilläggs BIM-data, d.v.s. BIP- och BSAB-koder för hand i samtliga objekts
egenskapsdialoger. Metod 2 skiljer sig från metod 1 i insättningen av BIM-data eftersom det sker
genom ett externt verktyg, BIM-manager. BIM-manager sätter in BIM-data via sitt egna fönster och är
i samspel med Tekla Structures programvara. I metod 3utgår modelleringen ifrån BIM-managers
dialog och modelleringen sker uteslutande genom BIM-manager.
Det andra området har fokus på effektiviseringen av mängduttaget. Här studeras två olika sätt att ta
fram ett mängduttag. En jämförelse kommer att äga rum där det traditionella sättet och det moderna
sättet att göra mängduttag ställs emot varandra. En analys av skillnader mellan dessa kommer att tas
fram för att utse för- och nackdelar både tidsmässigt och praktiskt.
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2 Fakta insamling
Informationssökningen i arbetet utfördes på olika sätt såsom intervjuer, deltagande i seminarium,
enkät och litteraturstudier.

2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien bestod av informationssökning av all relevant information angående de verktyg som
har använts för arbetet. Sökningen utfördes genom elektroniska källor. Dessutom studerades ett antal
gamla examensarbeten om objektklassificering, BIM och kommunikationsflödet i byggprocessen.

2.2 Fallstudie
Ett besök på Swecos kontor tog plats där det hölls ett seminarium om BIP-koder, CoClass och
objektklassificering. Seminariet bestod i största del av objektklassificering för VVS och EL, men det
var lika aktuellt för byggrelaterad objektklassificering eftersom det inte finns någon större skillnad för
klassificering av byggobjekt.

2.3 Intervjuer och enkät
Intervjuerna gjordes både personligt och genom Skype. Intervjuerna behandlade:
● BIP: objektsklassificeringssystem
● BIM-manager: verktyg för implementering av BIP-koder
● Mängduttag: med projektingenjör och kalkylator på Skanska
● Mängduttag: med kalkylator på ÅF
● BIP för bygg: med konstruktör på Skanska
● VICO: Om VICO Office med två VICO experter
● Tekla: med Tekla expert på ÅF
● Tekla: med konstruktör på ÅF
Det har även gjorts en enkät för att uppskatta kännedom och användning av BIP-koder samt behov av
ett gemensamt språk för bättre informationsflöde i branschen. Enkäten finns att hitta som bilagor med
samtliga frågor, svar och diagram som visar statistiken på hur pass bra en begränsad del av branschen
använder sig av BIP.

3 Fördjupning av bakgrund
3.1 BIP-koder
BIP – Building Information Properties är ett verktyg för att effektivisera kommunikationen mellan de
olika aktörerna i byggprocessen. Aktörerna kan grovt delas in i fyra huvudgrupper, projektörer,
byggare, installatörer och förvaltare. Effektiviseringen innefattar informationen som förmedlas mellan
parterna och hur bra begriplighet och struktur arbetet innehar. [1]
BIP är ett objektklassificeringssytem som används för att döpa konstruktionens olika beståndsdelar
med individuella beteckningar. Dessa beteckningar innehåller typ-egenskaper för det specifika
objektet och tillgång till dem finns för samtliga deltagare i projektet. BIP är en komplettering till
BSAB och varje BIP-beteckning är kopplad till BSABs beteckningar. [2]
BIP-kodernas beteckningar kallas Type-ID. Type-ID varierar beroende på användningsområdet såsom
VVS, El och bygg. För VVS följer koderna svensk standard och används i Bygghandlingar 90. För El
är Type-ID en övergång från den traditionella symbolredovisningen. Type-ID är som litterabeteckning
för bygg där till exempel “IV” står för innervägg eller “SB” för stålbalk. [3]
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BIP-koder har som syfte att minska missförstånd mellan aktörer i deras arbete och bidrar även till
bättre spårbarhet. Detta resulterar i att alla parter är på samma spår och bidrar till en röd tråd som
genomsyrar hela processen. [4]

3.2 CoClass
CoClass är ett system som täcker hela livscykeln av ett material från idé till avveckling. Systemet är
uppbyggt att vara omfattande och materialen är uppdelade i klasser och subklasser. [2]
I ett seminarium på Sweco 2017 påstod de att en klass består av “grupp av objekt med någon eller
några gemensamma egenskaper som är relevanta för syftet med klassifikationen”. Vidare påstod de att
en subklass består av “grupp av medlemmar i en klass med ytterligare en för syftet relevant
särskiljande egenskap”[2]. En redovisning av uppbyggnaden för klass och subklass visas här nedan:
●

Klass: B Vägg - ett system för att skapa avgränsade utrymmen
○ Subklass: B 10 - Yttervägg, B 20 - Källarvägg, B 40 – Tunnelvägg [2]

CoClass är ett klassificeringssystem som framtagits med hjälp av ett antal statliga och privata aktörer.
Svensk byggtjänst och BIM Alliance påbörjade projektet BSAB 2.0 för att utveckla CoClass som
ersatte BSAB 96. Andra stora aktörer som medverkade i projektet är även Trafikverket, PEAB,
BEAst, Swedavia, Sveriges kommuner och Stockholm Läns Landsting Trafikförvaltningen. Dessa
företag har gått in med kostnadsfria insatser för att utveckla och framställa ett system som gynnar dem
i allra högsta grad. [5]
De besparingar som kan göras under byggprocessen i teorin uppgår till miljardbelopp vilket gjort
utvecklingen av klassifikationssystemet aktuell både för statliga och icke statliga aktörer i
byggbranschen. CoClass kan vara en lösning till kommunikationsbristen som finns i både produktionoch förvaltningsskede.

3.3 Tekla Structures
I mitten av 1960-talet uppkom en efterfrågan för elektronisk informationshantering i Finland. Detta
ledde till att företag gick ihop för att etablera ett samarbete och gav upphov till begynnelsen av Tekla,
på den tiden “Teknillinen laskenta Oy” som betyder teknisk kalkylering. I fortsättningen sökte sig
företaget expansion i länder såsom Malaysia, USA, England m.m. Tekla Structures lanserades 2004
som en efterföljare till Tekla Xsteel som lanserades 1993. [6]
Användningen av Tekla Structures har med informationshantering att göra för modellering av projekt
och innehåller all information om projektets olika beståndsdelar i detalj. Den täcker upp allt från
assemblies d.v.s. grupp av objekt, till vad varje enskilt material består av grundligt. Tekla har kommit
att bli ett av de mest använda 3D-modelleringsprogrammen i byggbranschen p.g.a. användarvänlighet
och hur omfattande programmet är m.h.t relevant information för flera delar i byggprocessen.
3.3.1 Tekla reports
Tekla Reports är Tekla Structures egna verktyg för uttag av objekts relevanta information. Beroende
på vald rapportmall väljs vad för typ av rapport som ska framställas ur projektet.
I Tekla Reports filtreras enskilda grupper av objekt såsom väggar, balkar eller pelare för en rapport till
en leverantör som levererar just de objekten. På den rapporten hittas utförliga beskrivningar av
förvalda egenskaper såsom dimensioner, antal och material. Det går även att välja en rapportmall vars
enbart önskade egenskaper redovisas. För varje objekt på listan redovisas önskade egenskaper, vilket
beror på entreprenörens preferenser. Detta innebär flexibilitet och inställning av egenskaperna efter
4

vad som är relevant för det aktuella projektet. I Tekla Structures kallas dessa part- och assembly-list.
[7] [8]
Exempel på en ”tekla report”.

Tabell 3.1 – Tekla Part List Report

Vid framtagning av informationen använder ”Tekla Reports” fördefinierade databaser. Informationen
som extraheras från databaserna är korrekt så länge den inte definierats på fel sätt ursprungligen.
Bilden ovan redovisar endast Tekla data. Om det även önskas att redovisa BIM-data på Tekla reports
är det ett måste att modellen innehåller BIM-egenskaper. Via BIM-manager som är ett externt verktyg
för Tekla Structures kan man implementera BIM-data såsom BIP-koder och BSAB-koder. Efter
implementering av BIM-datan blir resultat en sammanställning av både Tekla-data och BIM-data i en
gemensam rapport. Detta innebär att en modifiering av rapportmallen måste ske för att tillägget av
BIM-datan skall kunna redovisas. [9]

3.4 BIM-manager
BIM-manager är ett program som tillåter kodning av objekt i Tekla Structures genom att tillägga BIMdata utan att påverka objektets existerande struktur eller informationsinnehåll. Man kan även använda
programmet för att göra sitt projekt med BIP-koder inbakade under modelleringen.
Programmet fungerar med alla Tekla Structures versioner vilket är en stor fördel då alla företag inte
alltid jobbar med samma version.
Den önskade BIM-datan går att finna i BIM-manager för valda Tekla objekt i en fördefinierad databas.
Databasen innehåller all Tekla- och BIM-data för samtliga objekt. Systemet är skottsäkert enligt Roger
Johansson, grundare för BIM-manager. BIM-datan dras direkt ur den fördefinierade databasen vilket
eliminerar risken för att fylla i fel information.
Dessa databaser är öppna att anpassas och BIM-manager kan ha flera databaser att utgå ifrån beroende
på hur projektet ser ut och kommer bestå av. Nya standarder är aldrig långt bort och de öppna
databaserna tillåter modifikationer efter hur kraven för byggande förändras och uppdateras. [13] [14]

3.5 IFC
The Industry Foundation Classes (IFC) är en datamodell med ett filformat som tillåter dataöverföring
mellan olika program och framställdes av Buildingsmart. Tanken med IFC var att skapa möjligheten
till en gemenskap mellan olika dataprogram och aktörer där informationsöverföring bibehåller sitt
värde.
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Att överföra en ritningsmodell från ett program till ett annat är ingen lätt uppgift eftersom varje
program är tillverkat för att hantera informationen på sitt eget språk. IFC har därför bidragit till att
man inte blir beroende av ett enskilt program utan kan samarbeta med deltagande aktörer i projektet
och överföra information oavsett plattform.
Vidare tillåter IFC globalisering av projekt p.g.a. den enkla anledningen att dess syfte inte bara
uppfylls för modelleringsprogram. Formatet stödjer informationsutbyte mellan 2D och 3D
modelleringsprogram, kalkylprogram och andra byggrelaterade program. Detta ger upphov till en
global implementation av IFC och öppnar upp dörrar för samarbete utrikes som tidigare varit beroende
av att man använder identiska programvaror. Funktionen för det som heter IFC-export går att finna i
många program och en lista på dessa visas här nedan. [10] [11] [12

Software

Version with IFC Export

Software

Active 3d

Data Design System
(DDS)

ALLPLAN

EliteCAD

ArchiCAD

7 onwards

Gehry Technologies’
Digital project

Autodest ADT

2005 and 2006 with
Inopso

InfoCAD

AutoCAD
Architecture

2008 onwards

Kymdata CADS HEPAC
and Electric

AutoCAD MEP

2008 onwards

MagiCAD

Revit Architecture

NIST CIS/2 to IFC
Translator

Revit MEP

Onuma Planning System

Revit Structure

ProjectWise Navigator

Bentley Architecture

2006 onwards

ScaleCAD

Bocad

20.503 onwards

Scia

Version with IFC
Export
6.34 onwards

2005.9 onwards

All versions

6

CADDuct

2.37.093 onwards

Synchro

3.14 onwards

Cadwork

14 onwards

Tekla Structures

1.11 onwards

Vectorworks

Tabell 3.2 – Program med IFC-export stöd

3.6 Bluebeam
Bluebeam Revu är en programvara som utvecklades och lanserades i USA år 2002 och blev ett
standard PDF-program för den amerikanska byggbranschen. Programmet används för att redigera,
markera, kommentera, skapa och hantera modeller och ritningar i PDF-format. År 2010 lanserades den
svenska versionen av Bluebeam Revu med målet att bli ett standard PDF-program i nordens
byggbransch. [15] [16]
Skapandet av PDF-filer för modeller och ritningar i Bluebeam Revu sker genom en konvertering via
ett knapptryck. Programmet stödjer omvandling av ritningar och modeller från olika
modelleringsprogram såsom AutoCAD, Revit och Tekla Structures samt inskannade bilder och
Microsoft Office-dokument till PDF för enklare redigering. Bluebeam underlättar redigering av filer
genom sina inbyggda mätnings- och markeringsverktyg. [17]
Bluebeam möjliggör export av alla sparade ändringar, markeringar, kommentarer och mätningar av
ritningen till Excel, som sedan blir ett underlag för mängduttag och kalkyl. [17]

3.7 SOLIBRI
Solibri är ett verktyg som används för samordning och visualisering av BIM-modeller. Programmet
analyserar och kontrollerar säkerheten och kvaliteten på BIM-modellerna. Solibri har tre produkter där
Solibri Model Checker (SMC) är flaggskeppet samt Solibri Model Viewer och Solibri IFC optimizer.
SMC kan analysera eventuella kollisioner mellan byggdelarna automatiskt samt förvarna för material
och komponenter som saknas i modellen. Programmet kan dessutom hitta och hantera brister och
ändringar av modeller framtagits av olika personer eller olika modelleringsprogram. Sist men inte
minst är det möjligt att göra mängduttag med programmet och kategorisera de enligt ens önskemål för
att sedan exportera informationen till Excel. [18] [19] [20]
Solibri Model Viewer (SMV) är verktyget som används för att granska och kommentera SMCmodeller samt kontrollera resultat, presentationer och rapporter. SMV är programmerat att göra
arbetsflödet snabbt och produktivt. [18]
Solibri IFC-optimizer kommer till nytta i komprimering av stora IFC-filer för visning och delning.
Med detta kan man reducera IFC-filstorleken av modellen ner till 6% av den ursprungliga
storleken utan att förlora information som i sin tur bidrar till en snabbare ned- och uppladdning
av filen. [20] [21]

3.8 VICO Office
VICO Office är ett system för integration av 2D ritningar och 3D modeller i ett gränssnitt.
Programmet ger utrymme för stöd i 2D, 3D, 4D och 5D BIM. Dessa beteckningar har olika syften och
funktioner i ett projekt:
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2D BIM - Ritningar, mängdavtagning och rapporter
3D BIM - Mängdning, kollisionskontroller och platsindelning
4D BIM - Planering, inköp och logistik
5D BIM - Kalkyl, budget och kostnadsanalyser
Namnet VICO står för Virtual Construction och utvecklades av Trimble..VICO erbjuder diverse
lösningar för olika essentiella skeden i byggprocessen. Bland de områdena som behandlas är:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

VICO Office Client - Återanvändning av modeller
LSB Manager - Platsindelning
Document Controller - Jämför dokument och modeller
Constructability Manager - Kollisionskontroll
Layout Manager - Utsättning
Takeoff Manager - Mängdning
Cost planner - Kalkylering
Schedule Planner - Platsbaserad tidsplanering & 4D
Production Controller - Uppföljning och styrning. [22] [23] [24]
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4 Genomförande
4.1 Modellering
Detta avsnitt beskriver olika modelleringssätt i dagsläget och hur implementering av BIP-koder sker
under modelleringen. Därför har tre olika metoder undersökts grundligt med Tekla Structures som
modelleringsprogram och BIM-manager som det externa verktyget för implementering av
objektklassificeringen.
4.1.1 Metod 1
I metod 1 tillämpades endast Teklas interna dialoger för modelleringen och implementering av BIPkoder in i modellen.
Varje objekt i Tekla Structures har sina egna tekniska och geometriska egenskaper. Deras egenskaper
kan visas genom att använda funktionen ”inquire” på varje objekt enligt de tre figurerna nedan. Via
denna funktion kan det exempelvis illustreras vad en betongvägg har för egenskaper. Väggen kan ha
en viss betongklass, vikt, profiltyp m.m.

Figur 4.1.1 – Figuren visar det markerade objektet (massivvägg) som ska undersökas

Figur 4.1.2 – Hur “Inquire” funktionen går tillväga
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Figur 4.1.3 – Inquire utdata

Metod 1 gick ut på att manuellt föra in BIP-koderna i varje objekt. Dessa BIP-koder ska bidra till att
alla aktörer som ska ta del av projektet talar samma språk. Det gör dem om det finns en unik kod eller
beteckning för varje byggdel. Denna kod kommer att tala om för dem vad objekten har för
typegenskaper och på så sätt bidra till en effektivare kommunikation och reducera
misskommunikation.
Tillvägagångssättet inleddes med modellering av ett projekt i Tekla. I den här metoden valdes en
industrilokal på två våningar som består av grundplattor, pelare, väggar och bjälklag av betong. När
modelleringen gjorts var tanken att varje objekt skulle få sin unika BIP-kod vilket skedde manuellt.
Användaren fick självmant gå in på varje objekts UDA (User Defined Attributes) och fylla i rätt kod
som skulle representera just det objektet som det visas på figur 4.1.4. Manuella kodningen krävdes för
samtliga objekt för att alla koder som tillhör varje byggdel skulle gå att finna när det sedan
undersöktes på produktens tekniska beskrivning, enligt figur 4.1.3.
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BIP-koder för projektet hittas på bipkoder.se. Koderna för objekten är TypeID för BIP och BSABe för
BSAB beteckningen. Den manuella inskrivningen av koderna gjordes på fliken ÅF BSAB som är ÅFs
egna inställning för möjligheten att tillägga BIM-koder.

Figur 4.1.4 – Figuren visar var BIP- och BSAB-koder fylls
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När koderna var ifyllda gjorde man ”inquire”-funktionen än en gång för att dubbelkolla att objektet
innehöll de angivna koderna (figur 4.1.5).

Figur 4.1.5 – Inquire utdata med TypeID (BIP) och BSAB-koder
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Slutligen när alla koder för komponenterna fylldes i exporterades modellen till en fil i IFC-format,
(Industry Foundation Classes). IFC-filen kan delas med andra aktörer som kan öppna filen i viewerprogram som Solibri, kalkylprogram som BidCon eller modelleringsprogram som MagiCAD och
Revit samt ta del av hela projektet och dess beståndsdelar. Beståndsdelarna innehåller allt från
beteckningar både för BIP och BSAB till serienummer för produkter och andra fördefinierade
egenskaper. Informationsflödet däremellan är noggrant då projektet som förts vidare inte är förändrat.

Figur 4.1.6 – IFC-export och import [27]

4.1.2 Metod 2
Denna metod skiljer sig från den första metoden på det sättet att utöver modelleringen med Tekladialoger tillades BIP-koderna med hjälp av ett externt program, BIM-manager. BIM-manager är ett
program som innehåller samtliga objekt som finns i Tekla Structures och följer Teklas riktlinjer. Den
har också egna anpassningsbara databaser för BIP-koder och BSAB-koder och på det sättet kan
programmet användas för att sätta in dessa koder i ett befintligt projekt. Metod 2 gick därmed ut på att
använda BIM-manager för att integrera koderna i ett projekt som redan modellerats.
Metod 2 inleddes med modellering av projektet via Tekla Structures dialoger med samma objekt och
struktur som metod 1. Industrilokalen som modellerats bestod av objekt som inte har någon BIM-data
utan endast egenskaper definierade enligt Tekla. Dessa objekt behöver ”kodas” för att uppfylla sina
funktioner när de sedan ska pendla mellan de olika aktörerna. Det görs via BIM-manager och kan
göras för alla projekt i Tekla Structures.
Efter modelleringen öppnades BIM-manager dialogen som är synkroniserad med Tekla Structures och
var redo att användas. I BIM-manager dialogen hittades byggdelarna genom att skriva in rätt
beteckning för varje objekt för att sedan modifiera dessa i modellen enligt tillhörande BIP- och BSABkoder som det visas i figur 4.1.7. Man kan modifiera antingen objekten enskilt eller per kategori. På så
sätt kodas BIP och BSAB koderna in i samtliga valda objekt. Varje byggdel fick sina koder
applicerade och sedan blev modellen färdig att exporteras till en IFC-fil.
Även i den här metoden användes ”inquire”-funktionen för att säkerställa att koderna hade förseglats i
varje byggdel. Funktionen framtog en dialog där objektets egenskaper redovisades och försäkrade en
om att koderna finns på plats.
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Figur 4.1.7 – BIM-manager, sökväg för objektbeteckning

4.1.3 Metod 3
Slutligen bestod tredje metodens arbetsgång av automatisk integrering av BIP- och BSAB-koderna in i
3D-modellen. Detta var en konsekvens av att direkt utgå ifrån BIM-manager dialogen som i samband
med modelleringen för över koderna in i objekten.
Som det har nämnts tidigare är BIM-manager fullt kompatibel med Tekla Structures och alla
beståndsdelar går att hitta i programmet.
Dessa koder är fördefinierade i anpassningsbara databaser som redan finns i BIM-manager.
Databaserna innehåller såväl Tekla-data BIM-data, vilket är BIP- och BSAB-koder, och. Även i den
här metoden gick ”inquire”-funktionen att använda som riktlinje för att bekräfta att koderna har
integrerats in i projektets objekt. Avslutningsvis exporterades filerna till IFC-format för att användas
av diverse aktörer som ska ta del av informationen.
Det finns tre alternativ till att hitta rätt objekt. Detta har markerats i figur 4.1.8 och består av TypeID
(BIP), System code (BSAB) och slutligen en fördefinierad genväg (Shortcut) som går att använda som
sökväg efter användarens önskemål. Sedan anges den önskade profilen, materialtypen väljs och en
gräns sätts för objektets “finish” d.v.s. utsträckning.
Det finns effektiva sätt att modellera fram en pelare med rätt profil och material. Figur 4.1.9 illustrerar
hur det sättet kan implementeras genom korta kommandon på objekttyp och dimension. Varför just en
betongpelare dyker upp i listan beror på att programmet känner igen strukturen på en betongpelare
med en specifik profildimension medan en stålpelare har olika profiler som HEA, HEB, IPE o.s.v.
Avslutningsvis skapas varje objekt genom att trycka på create-knappen enligt sista steget på figur 4.1.8
och placerar ut dessa i Tekla Structures.
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Figur 4.1.8 – BIM-manager, tillvägagångssätt av objekt skapande.
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Figur 4.1.9 – BIM-manager, shortcut verktyg
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4.2 Mängduttag
Genomförandet vad gäller mängduttag behandlar det traditionella utförandesättet gentemot att använda
kalkylprogrammet VICO. Det traditionella sättet involverar mängduttag via mätmattor, Bluebeam och
generella diskussioner kring manuella tillvägagångssätt. Det moderna sättet innebär en mängdning
genom direkt överföring av en modell in i VICO eller importering av modellens IFC-fil in i VICO.

4.2.1 Mängduttag i dagsläget
Ett mängduttag innebär en rapport och beräkning av projektets ingående objekt. Dessa beräknas efter
önskad enhet beroende på vad objektet är. Ett exempel på detta kan vara ytan på ytterväggar, antalet
fönster i styck eller antalet löpmeter hängrännor.
Mängdningen sker i tre skeden och består av program-, system- och bygghandlingsskedet. De första
två ger en övergripande mängdning som ger underlag till en anbudskalkyl medan bygghandlingsskedet
ger ett exakt underlag för en produktionskalkyl.
ÅF
ÅF som är ett konsultföretag gör mängdberäkningar för anbudskalkyler. På ÅF sker mängduttag av ett
projekt via en mätmatta. En mätmatta är ett underlag man placerar ritningen på som är i pappersform.
Sedan har man en dosa som ställs in på önskad skala och det man vill beräkna, exempelvis area.
Vidare markeras den yta man vill beräkna på 2D-ritningen och verkställer beräkningen genom ett
knapptryck. Mätmattan tar fram via de angivna punkterna ytans area.
Bluebeam Revu och Solibri är andra alternativ som används på ÅF för mängduttag där programmen
tar fram olika mängder genom att mäta byggdelens geometri enligt figur 4.2.2. Dessa program
använder en IFC-import för att läsa modellen som ska mängdas.
Något de olika metoderna med mätmattan och Bluebeam Revu eller Solibri har gemensamt är att de
mätta värdena överförs till ÅFs Excel-mallar som slutligen används för beräkning av mängden
material. I figur 4.2.1 visas ett exempel på en ÅF-mall för betongväggar. Mallen innehåller färdiga
formler för beräkning av mängden betong efter ifyllning av väggens geometriska dimensioner som fås
av mätmattan, Solibri eller Bluebeam Revu. [25]

Figur 4.2.1 – Excel mall på ÅF för mängdning av betongväggar [25]
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Figur 4.2.2 – Bluebeam Revu, geometrisk mätning av byggdelar [28]

SKANSKA
Mängduttaget på Skanska enligt en projektingenjör inleds med mätning på samtliga byggdelar i
ritningen. Dimensioner tas fram med hjälp av två mjukvaruprogram, Solibri och Bluebeam. Båda
programmen har ett verktyg som gör det möjligt att exportera det framtagna underlaget direkt till
Excel. Skanska har byggt ett eget kalkylsystem, SPIK, som bara är tillgänglig för deras anställda.
SPIK är ett kalkylprogram som är grundat efter ABC-kalkyl vilket står för “Activity Based Costing”.
ABC-kalkyl går ut på framtagandet av aktiviteter som för med sig kostnader och delas vidare upp i
resurser. Resurserna består av materialkostnad och arbetstimmar. Detta medför en detaljerad analys av
prissättning för samtliga material och arbetstimmar.
För både material och arbetstimmar har Skanska àpriser i SPIK-databasen, där framställningen av
àpriser bygger på referenser av gamla inköp och tidigare utförda projekt. Därmed blir Skanskas
mängduttag och prissättning underlag för en produktionskalkyl. [26]

4.2.2 Ny teknik för mängduttag
VICO erbjuder två alternativ att utgå ifrån för inläsning av projektmodellen till programmet. Det ena
alternativet är bekant och består av IFC-export av modellen. Exporten görs från valfritt program så
länge överföringen sker via IFC. Figur 4.2.3 nedan visar proceduren.
IFC-exporten kan göras för hela modellen alternativt för enskilda objekt i modellen. Detta möjliggör
mängdning av antalet önskade objekt i modellen. Hela modellen har i det här fallet inkluderats för
mängdning. Modellen markeras och väljs för konvertering till IFC. Slutprodukten blir en IFC-fil som
är ett textbaserat dokument och går att öppna för inspektion av beståndsdelar.
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Figur 4.2.1 – Tekla IFC-export

Sedan skapades ett projekt på VICO Office och importering av modellen gick tillväga enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Content Control
Tab - Model Register
Import IFC
Aktivering av aktuell modell
Slutligen - modellen i VICO miljö

Figur 4.2.2 – VICO Office, IFC-import
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Det andra alternativet innebar direkt överföring av modellen in i VICO, vilket skedde via ett
knapptryck som det visas i figur 4.2.5. I Tekla finns en knapp för just VICO Office som möjliggör
överföringen av modellen utan exporter och importer.

Figur 4.2.3 – Tekla, VICO plug-in

VICO är sammanlänkad till Tekla och återstående steg innebär en specificering av vad som ska
definieras i mängduttaget. Dessa kan bestå av enheter, profiler, koder m.m. Figur 4.2.6 illustrerar
tillvägagångssättet för ett mängduttag av projektmodellen:
1. Välj VICO Offices “Takeoff model” verktyg för framtagandet av modellens mängder.
2. Välj “Quantify All” för att beräkna alla objekts mängder i relevant enhet.

Figur 4.2.4 – VICO Office, mängduttag
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Mängduttaget skedde omedelbart och projektmodellens samtliga objekt fick enheter, antal, volym och
summan av dessa. Utöver de fördefinierade uttagna mängderna finns möjligheten att skräddarsy en
mängd. En kalkylator som redan har arean på en vägg behöver oftast volymen av den väggen också.
Det går för användaren att skapa en ny mängd och skräddarsy den enligt egna fördefinierade värden så
att även volymen redovisas. [22] [23] [24]

5 Resultat och analys
5.1 Modellering
Rätt modellering är till grund för förbättring av informationsflödet mellan aktörerna i byggbranschen.
Det innebär att alla objekt i en modell är rätt kodade med ett gemensamt objektklassificeringssystem.
I detta arbete har tre olika modelleringsmetoder studerats där modellen bestod av en industrilokal i
betong. För de tre metoderna antecknades tidsåtgången för en jämförelse.
Enligt beskrivningen i avsnitt 4.1.1 användes enbart Tekla Structures egna dialoger för att modellera
och skriva in koder till de tillhörande objekten. Den approximativa tidsåtgången för modelleringen
utan koder blev fem timmar där insättning av BIP och BSAB koder gjordes efter modelleringen. Detta
innebar att det krävdes en manuell insättning av koderna i objekten genom att hitta rätt koder på
bipkoder.se och skriva in dem i objektens UDA. Den approximativa tiden för kodningen blev fem
timmar. Detta resulterade i en total tidsåtgång på tio timmar för både modellering och kodning.
I den andra metoden, enligt avsnitt 4.1.2, gjordes modelleringen med Teklas egna dialoger medan ett
externt verktyg, BIM-manager, användes för insättning av koderna. Som nämnts ovan var
modelleringens tidsåtgång approximativt fem timmar. Insättning av koderna med BIM-manager
krävde en timme och 45 minuter som är nästan ⅓ av den tiden som krävdes för en manuell insättning
genom Teklas egna dialoger. Dessa tider är baserade på användare med låg Tekla Structures
kännedom på nybörjarnivå, d.v.s. att någon med hög erfarenhet i Tekla Structures skulle dra ner på
modelleringstiden markant.
I tredje metoden gjordes modelleringen enbart via BIM-managers dialog så att objekten innehöll
tillhörande kod från början i enlighet med avsnitt 4.1.3. Detta innebar att modellering och kodning
skedde parallellt och pågick i cirka fem timmar. Även här är bekantskap med programmen en stor
faktor för tidsåtgången vad gäller modellering.
● Metod 1:
○ Modellering och kodning med enbart Teklas dialoger
○ Tidsåtgång: 10 h
● Metod 2:
○ Modellering med Teklas dialoger
○ Kodning via BIM-managers dialog
○ Tidsåtgång: 6 h och 45 min
● Metod 3:
○ Modellering och kodning enbart via BIM-managers dialog
○ Tidsåtgång: 5 h
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5.2 Mängduttag
Avsnitt 4.2 studerar tillvägagångssättet av mängduttaget i dagsläget samt mängduttag med tillämpning
av ny teknik.
Mängduttaget i dagsläget är en process som involverar kalkylatorer och verktyg för att åstadkomma en
färdig kalkyl. Enligt studien i avsnitt 4.2.1 har det noterats att mängduttaget kräver tid och lämnar
utrymme för mänskliga fel. De felen som förekommer kan bero på bristande mätning och felaktiga
markeringar vid mätning.
Tidsbesparing, eliminering av fel och rätt mätning kan tas fram om mängduttaget utförs med program
såsom VICO. Programmet utför arbetet av mätning, organisation och importering av data med endast
ett klick. Program som VICO är beroende av att utförandet av modellen är felfri för att VICO utgår
ifrån en modell som är färdig för mängdning.

5.3 Avvikelser
I detta arbete användes VICO för mängduttag som en ersättning för den ursprungliga metoden via
bipkoder.se. Bipkoder.se innehar en funktion för mängduttag som kräver att modellen i IFC-format är
objektklassificerad med BIP-koder. Avvikelsen uppstod på grund av bristande verktyg i hemsidan där
det saknades en profil för att utföra ett mängduttag. Det finns enbart profiler för VVS, EL och
ventilation som är anpassade för mängduttag på bipkoder.se. Mängduttaget i det här arbetet skulle
utföras för byggrelaterade objekt vilkas profiler saknades i bipkoder.se och det i sin tur satte stopp för
metodens framsteg.
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6 Slutsatser/Diskussion
6.1 Modellering
Utförandet av modellering har en stor roll i projekteringen om inte den största. Den ska utföras under
en begränsad tid, felfritt och avbilda projektet till fullo. Det är ingen lätt uppgift att uppfylla alla dessa
krav med en deadline, kriterier och kravställningar. Detta har bidragit till nya metoder för modellering,
andra tidsbegränsningar och ständigt nya och högre krav eller villkor.
Arbetet tyder på att det finns utrymme för förbättring och effektivisering av modellering. Denna
slutsats har dragits från tidsskillnaden i metodiken för modellering av ett projekt med eller utan
objektklassificering. Det finns tydliga fördelar med objektklassificering, inte minst förbättringen av
kommunikationsfrågor men även förenkling av uppföljning och spårbarhet för eventuella misstag.
Fastän den breda kännedomen om BIP-koder, har inte implementering varit lika omfattande som den
borde. Enligt enkäten vet väldigt många att BIP-koder existerar men väljer ändå att inte använda sig av
dem.

Figur 6.1.1 – Svar på enkät

Figur 6.1.2 – Svar på enkät

23

BIM-manager är ett sådant program som knutit ihop säcken gällande dessa frågor. Programmet är
mångsidigt med två fördelaktiga funktioner. Dessa funktioner består av objektklassificering av ett
befintligt projekt och objektklassificering under pågående modellering som kommer i framtiden bli
mer och mer aktuella. BIM-manager har underlättat processen av kodning och modellering rejält.
Databaserna innehåller alla BIP- och BSAB-koder och eliminerar risken för fel kodning och gör BIMmanager ett skottsäkert program för modellering i Tekla Structures.
Resultatet av studien i avsnitt 4.1.1 pekar på ineffektiviteten av kodning med Tekla Structures egna
dialoger. Ännu ett viktigt resultat är tidsåtgången för sökning av rätt koder på bipkoder.se och
inskrivning av dem enskilt in i objektens UDA. Detta medför risk för fel kodning och insättning av
koderna på fel objekt.

6.2 Mängduttag
Mätmattans funktion för mängduttag är en fungerande metod som har funnits i väldigt lång tid. Den
utför mängduttag genom manuella mätningar av modellritningar som blir noggranna. Det är dock en
åldrad metod och nyare och tidseffektivare metoder i form av dataprogram har sakta tagit över.
Tidssparande är alltid något åtråvärt för företag så länge mängduttaget är precist. Tyvärr spelar den
mänskliga faktorn en stor roll i metoden vilket lämnar utrymme för misstag som kan kosta företaget
pengar. Metoden är relativt pålitligt men inte värd mödan för projekt med korta deadlines eller
massiva projekt där ett stort antal ritningar ska mängdberäknas.
Bluebeam och Solibri är mjukvaruprogram som också används för mängduttag och visualisering av
modeller. Båda programmen har bidragit till en digitalisering av mängduttaget och kräver att mätning
utförs på beståndsdelarna som skall mängdas. Bluebeam är ett program som har stöd för 2D-ritningar
och redigering är endast möjlig i PDF-format. Detta innebär en brist i programmet för det faktum att
3D-modellering är väldigt aktuell. Solibri är i det här fallet föredraget på grund av sitt stöd för
redigering i 3D-miljö.
Enligt den utförda enkätens statistik använder flera konstruktörer Tekla Structures egna reportsdialog
som verktyg för ett mängduttag. I arbetet har det inte undersökts eftersom det endast är användbart för
Tekla användare. De fördelarna Teka reports för med sig innebär endast en grov översikt över
modellens beståndsdelar. Tekla reports kräver tid för att skräddarsy en lista där de önskade objektens
egenskaper sedan tas fram.
VICO Office har visat sig ha ett omfattande användningsområde och vad gäller mängduttag har
programmet funktionsmässigt ett övertag över de traditionella metoderna. Enligt vår enkät som
utfördes för ÅFs anställda var VICO det minst använda programmet för mängduttag. Detta tyder på att
nya program tar lång tid för branschen att acceptera oavsett hur mycket de kan gynna företaget. (Figur
6.2.1)
Överföring av modell till programmet sker smidigt och tidseffektivt vilket argumenterar för
programmets fördelar. Förutsatt att modelleringen är korrekt utförd sker mängduttaget i VICO Office
omedelbart via ett knapptryck. Detta har visat sig vara den mest överlägsna metoden för mängduttag i
jämförelse med de andra programmen.
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Figur 6.2.1 – Svar på enkät
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7 Rekommendationer
7.1 Rekommendationer för ÅF
Våra rekommendationer för ÅF vad gäller modellering är att tillämpa objektklassificering i sina
projekt för lättare kommunikation med deras kunder och beställare. Vad gäller mängduttag
rekommenderar vi VICO Office som standardprogram.
ÅF är ett företag som ligger i framkant vad gäller senaste programvaror och arbetssätt men vårt arbete
tyder på att det alltid finns utrymme för effektivisering. Arbetet har pågått under utsatt tid för
examensarbetet och har visat på lösningar som sparar både tid och energi. Tillgängliga program och
metoder ute på marknaden genomgår en kontinuerlig förändring och nya mer effektiva arbetssätt är
sällan svåra att få tag på genom mindre undersökningar. Framgångsrika företag i branschen har
kapaciteten att göra utförligare utredningar för att spara på resurser och förbättra sina arbetssätt i
jämförelse med vad två studenter har kapaciteten för.

7.2 Fortsatta studier
I framtiden förväntas en utökning av databasen för byggprofiler på bipkoder.se som är i nivå med
profiler för VVS, EL och Ventilation. Detta innebär att möjligheten för mängduttag kan bli aktuellt för
projekt som kräver en byggprofil på bipkoder.se. I sin tur skulle det innebära att både
objektklassificering och mängduttag kan göras direkt via hemsidan.
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9 Bilagor
9.1 Intervjuer
Intervju med Marcus Hägg, Kalkylatör, ÅF Infrastructure
- Hur gör ni när ni tar fram ett mängduttag?
- Vad använder ni för verktyg?
- Använder ni BIP-koder eller kräver ni att modell är objektklassificerad?
- Vilket verktyg och metod tycker du är bäst för mängduttag?
Intervju med Roger Johansson, BIM-manager ansvarig och konstruktör, CADIQ
- Hur funkar BIM-manager?
- Hur ser framtiden ut för programmet?
- Varför är objektklassificering lika aktuellt för företag i dagsläget?
Intervju med Per Ström, Programmerare för BIP-koder, AVANTEC
- Hur funkar det med prefabricering och BIP?
- Vad gör ni med företag som har egna beteckningar för produkter?
- Hur ser utvecklingen ut i bipkoder.se vad gäller bygg?
- Vad har du för åsikter vad gäller vårt examensarbete?
- Varför är inte Tekla i samspel med bipkoder.se?
Intervju med Daniel Sidenqvist, Projektingenjör, Skanska Sverige AB
- Hur går kalkylen till?
- Hur ser du på arbetssättet nu i jämförelse med gamla metoder att jobba?
- Vad kan förbättras?
- Hur funkar kommunikationen mellan de olika parterna?
Intervju med Mikael Holmisto, Tekla expert, ÅF Infrastructure
- Hur ser du på BIP-kodning i modellering i Tekla?
- Vad har du för åsikt på sikt kring objektklassificering och dess inverkan?
- Vad är målet i helhet med vårt examensarbete?
- Vad finns det för alternativ för mängduttag vad gäller olika program?
Intervju med Staffan Hedström och Elias Geokhaji, VICO Office-experter
- Vad har VICO Office för lösningar vad gäller importering av modeller till programmet?
- Hur utförs mängduttag i VICO Office?
- Hur ser relationen ut mellan BIP-koder och VICO Office?
- Skulle ni kunna ha en genomgång med oss i VICO Office?
Intervju med Henrik Gustavsson, Projektchef, Skanska Sverige AB
- Hur ser framtiden ut för byggdelen i BIP-koder?
- Vad har du för uppgift i utvecklingen av BIP-koder?
- Hur ofta förekommer BIP-koder i projekt?
- När började implementeringen av BIP-koder?
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9.2 Enkät
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