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Sammanfattning  
Idag tillämpas BIM (Building Information Modeling) som ett ledande verktyg inom byggprojektering 
och möjliggör lösningar som är hållbara och optimerade mellan olika discipliner för att effektivt 
hantera informationsflöden. Vid överföring av data mellan programvaror används ett neutralt 
filformat, IFC (Industry Foundation Classes). Detta filformat exporteras från 3D-
modelleringsprogrammet Tekla Structures. Syftet med detta examensarbete är att granska orsaken till 
saknad information vid IFC-export från Tekla Structures. 

Studien innefattar en fallstudie, komparativ studie samt intervjuer. 

I fallstudien studeras inställningarna för en IFC-export från en komplex modell i Tekla Structures. Den 
komparativa studien berör två samordningsprogram Solibri Model Checker och Navisworks Manage, 
som sedan ställs mot varandra. Det som undersöks är hur IFC-filer lämpar sig i 
samordningsprogrammen. Intervjuerna har legat till grund och har gett tydliga riktlinjer under arbetets 
gång.  

Resultatet av denna studie tyder på att orsakerna kring saknad information i IFC-filer är den mänskliga 
faktorn och bristande kunskaper av inställningarna i en IFC-export. Ytterligare resultat är jämförelsen 
mellan samordningsprogrammen som visar att båda är lämpade för IFC-formatet. Genom den 
komparativa studien har det visat att Solibri lämpar sig bättre för IFC-exporter från Tekla Structures. 
Med hänsyn till examensarbetets resultat är den mänskliga faktorn avgörande för 
informationsförluster. Den mänskliga faktorn utgör att det råder bristande kommunikation samt 
bristande kunskap om IFC-exporter.  
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Abstract 
Today, BIM (Building Information Modeling) is applied as a leading tool in structural design and 
modeling and enables solutions that are sustainable and optimized between different disciplines to 
effectively manage information flows. In connection with transfers between software’s a neutral file 
format, IFC (Industry Foundation Classes), is used. This file format is exported from the 3D-modeling 
program Tekla Structures. The purpose of this thesis is to examine the reason for missing information 
on IFC exports from Tekla Structures. 

The study includes a case study, comparative study and interviews 

In the case study, the settings for an IFC- export are studied from a complex 3D- model in Tekla 
Structures. The comparative study concerns two coordination programs Solibri Model Checker and 
Navisworks Manage, which are compared against each other. What is examined is how IFC- files are 
suitable in the coordination programs. The interviews have given clear guidelines during the work. 

The results indicate that the causes of missing information in IFC -files are the human factor and the 
lack of knowledge of the settings of an IFC- export. Additional to the results that was achieved are the 
comparison between the coordination programs shows that both programs are suitable for the IFC-
format. The difference between the coordination programs is how one of them signalized the format 
better than the other 

Regarding the results, the human factor is crucial for the information loss. The human factor has 
shown that the lack of communication and knowledge of IFC- exports is a reason for the information 
loss. Through the comparative study, it has also been shown that Solibri is better suited for IFC- 
exports from Tekla Structures. 
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Ordlista  
BIM  Building Information Modeling 

BIP Building Information Properties 

B-rep Boundary representation. B-rep är en 3D-
beskrivning av geometrin för objekten i 
modellen som beskriver dess kontur och inte 
innehåll. 

BSAB Byggandets Samordning AB 

IFC Industry Foundation Classes. Ett öppet filformat 
som fungerar som en öppen länk mellan 
programvaror.  

CoClass Klassifikationssystem 

Layer Egenskap i samordningsprogram 

Navisworks Manage Samordningsprogram som används för att öppna 
IFC-fil 

Solibri Model Checker Samordningsprogram som används för att öppna 
IFC-fil 

Tekla Structures 3D-modelleringsprogram 

Disciplin Arkitektur, Konstruktion, VVS och El 

AMA Allmän Material- och arbetsbeskrivning 

Discipliner  Konstruktör, Arkitekt, Värme, ventilation och 
sanitet, El.  
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1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
BIM, Building Information Modeling, tillämpas idag som ett ledande verktyg inom byggprojektering. 
Användandet av BIM möjliggör lösningar som är hållbara och optimerade mellan olika discipliner för 
att hantera flöde av information effektivt.  

I samband med digitaliseringen är det en förutsättning att hanteringen av 3D-modelleringsprogram har 
kommit lika långt i vidareutveckling. Med hänsyn till detta är avsikten att information ska flödas 
smidigt mellan de olika discipliner som dock visar saknad information vid samordning.  

Det finns olika system att föra över information mellan programvaror. Det vanligaste sättet idag är det 
neutrala filformatet IFC, Industry Foundation Classes. Formatet erbjuder ett gemensamt språk som 
möjliggör samordning mellan alla discipliner.  

I senare skeden importeras dessa IFC-filer i samordningsprogram som Solibri Model Checker och 
Navisworks Manage för att analysera och kontrollera informationen i modellen.   

Grunden till en kvalitativ informationsmodell i samordningsprogram kräver bland annat en noggrann 
utförd modell från början och en korrekt utförd IFC-export. Nivån på modeller ökas i linje med IT-
utvecklingen och behöver innehålla så rätt information som möjligt för att gynna samtliga discipliner i 
senare skeden. (Zackrisson, u.å).  

Ramboll i Stockholm är ett av många företag som använder sig av mjukvaruprogrammet Tekla 
Structures i sina projekt. På industriavdelningen används IFC-filerna i samordningsprogram som 
Navisworks Manage och Solibri Model Checker. De används i stor omfattning och involverar alla 
möjliga projekt.   
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att belysa och undersöka varför information försvinner vid export av IFC-
filer från Tekla Structures till samordningsprogram.  
 

1.3 Frågeställningar 
Hur bör arbetet effektiviseras för att uppnå kvalitetssäkra 3D- modeller? 
 
På vilket sätt ska IFC- exporten gå till för att bevara så mycket information i IFC-filen som möjligt? 
 
Vilken kvalité håller IFC-filen i samordningsprogrammen Navisworks Manage gentemot Solibri 
Model Checker och vilket program är att föredra vid exporterar från Tekla Structures? 
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1.4 Mål  
Målet är främst avsatt för att sammanställa en rapport med konkreta slutsatser kring 
informationsförluster. Denna rapport ska underlätta för konstruktörer och ge en ökad förståelse vid 
behov för vad som orsakar saknad information i IFC-filer. Förväntningarna är att erbjuda ett underlag 
för korrekta IFC-exporter från Tekla och förhoppningsvis vara ett stöd i beslutsfattande 
omständigheter.  

1.5 Avgränsningar 
Med hänsyn till den period som är avsatt för detta examensarbete har antalet granskade projekt 
begränsats.  

I rapporten används endast de utvalda programvarorna Tekla för exporter och Solibri och Navisworks 
för informationsgranskning. Skälet till detta att kunna bidra till omfattande och konkreta jämförelser. 

Jämförelse i Solibri och Navisworks har fokus således legat på BIP-flik, våningsplan, material, volym, 
Area och Layer.  

Ytterligare avgränsning är att ingen hänsyn har tagits för uppbyggnaden av en IFC- fil. 
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2. Metod 

Denna rapport har genomförts genom teoretiska och praktiska moment. Metoderna utgör en 
litteraturstudie, komparativ studie, fallstudie och intervjuer.  
 

2.1 Litteraturstudie 
För att få en uppfattning om problemen och för att täcka den teoretiska referensramen har en 
litteraturstudie genomförts. En grundläggande faktor till att rapporten ska anses vara vetenskaplig är 
att den baseras på vetenskapliga undersökningar. Denna rapport kommer därför att ta del av 
vetenskapliga artiklar, examensarbeten och IT-handledning. Litteraturstudien är en viktig aspekt i 
denna rapport som ger en fördjupad förståelse och redogör möjligheter respektive begränsningar.  

2.2 Intervju 
För att upplysa de problem som förekommer har intervjuerna legat till grund för att få en klar 
uppfattning om problem samt vilka lösningar som varit på begäran. För detta har vi tagit hjälp av 
konstruktörer på hus- respektive industriavdelningen på Ramboll, Stockholm. Syftet med intervjuerna 
är att ge oss en närmare koppling till problemen i näringslivet och ange relevanta och tydliga riktlinjer 
för hur arbetet ska utföras.  

2.3 Fallstudie 
Utförande av fallstudien består av att studera specifika fall och komma fram till alternativa orsaker 
kring saknad information. Utförda tester och datainsamling har gjorts med hjälp av Solibri Model 
Checker samt Navisworks Manage för kontroll av IFC-filens information.  

2.4 Komparativ studie 
En jämförande metod har använts för att analysera och redogöra skillnader mellan respektive 
samordningsprogram. För att uppnå detta kommer litteraturstudie, fallstudie och intervjuer vara till bra 
hjälpmedel.  
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3. Nulägesbeskrivning 
Detta avsnitt beskriver Rambolls bakgrund och arbetssätt.   

3.1 Ramboll 
Ramboll är ett ledande globalt byggkonsultföretag med 300 kontorsavdelningar i 35 länder och totalt 
14 000 experter runt om världen. Den svenska verksamheten utgör 2000 medarbetare i Sverige. 

Ramboll drivs av nytänkande och drivkraft för att bygga morgondagens samhälle med hållbarhet i 
fokus. För att uppnå de omfattande tjänster är avdelningarna indelade i olika sektorer. Områdena som 
de arbetar inom är Buildings, Water, Environment & Health, Energy, Project Management, Transport 
och Management Consulting (Ramboll, 2018).  

Industri avdelningen på Ramboll omfattar 18 medarbetare och strävar innovativt för att utveckla 
industriella lösningar. Det har medverkat och resulterat i stora förändringar i samhället på grund av sin 
spetskompetens i dessa områden.  

Idag är Ramboll ett ledande företag som ständigt utvecklas. Detta medför utmaningar som företaget 
ska handskas med för att kunna bli bättre och konkurrenskraftiga. 

3.2 Tekla Structures på Ramboll 
I Sverige har Ramboll 50 utbildade Tekla användare, uppdelade mellan 10 kontor i landet (Tekla, 
2019).   

Att arbeta i Tekla i dagsläget är en viktig faktor för att konstruktionsföretag ska räknas som 
framgångsrika. Ramboll är ett av dessa framgångsrika företag som började att modellera i betong och 
gick succesivt över till modellering av stål (Tekla, 2019). 

I Sverige började modellering av stålkonstruktioner ske regelbundet för industribyggnader sedan år 
2005. Under senare stadier har bland annat kontoret i Stockholm börjat använda Tekla i tidigare 
skeden under projekteringsfasen (Tekla, 2019). 

3.3   Kommunikation 
Digitaliseringens utveckling inom byggsektorn är viktig för framtiden av många aspekter. Enligt 
Svensk Byggtjänst förlorar byggsektorn ungefär 60 miljarder kronor på grund av bristande 
kommunikation (Svensk Byggtjänst AB, 2017). En stor del av denna rapport upplyser innebörden av 
det gemensamma språket och hur viktigt det är för att undvika tvister, missförstånd och revideringar.  

När ett nytt skede inleds behöver den som modellerar veta i förväg på vilket sätt namngivning av 
objekten ska ske. Det är bättre att mata in information med rätt benämning och dela upp objekten på 
ett systematiskt och strukturerat sätt redan från början. Exempelvis när programhandling övergår till 
systemhandling och från systemhandling direkt till bygghandlingar.  

Enligt Hagström (personlig kommunikation, den 18 april 2019) är det fortfarande många som tycker 
att det är viktigare med fokus på ritningarna, när fallet är att modellerna blir allt mer viktiga i större 
utsträckning. 3D-modellerna används på byggarbetsplatser och kräver rätt information på byggdelar. 
Till exempel till utsättning som tar placeringar för pelare. De tas inte från ritningar längre utan från 
modeller på grund av att det är lättare att peka en punkt i modellen och få ut den koordinaten. Därför 
måste modellen motsvara informationen som ska finnas med i ritningarna då modellen är minst lika 
viktig som ritningarna som ska ut. Vidare hävdar Hagström att exporten helst ska ske samtidigt som 
ritningar för de ska alltid vara synkade (se bilaga 2).  

En stor del av lösningen är att göra rätt från början. Målet är att det ska gå framåt då all revidering är 
slöseri på dyrbar tid. 
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4. Teoretisk referensram 
Detta kapitel presenterar och sammanställer den teoretiska bakgrunden för att kunna besvara 
frågeställningarna.  
 

4.1 BIM- Building Information Modeling 
BIM eller Building Information Modeling tillämpas idag som ett ledande verktyg inom 
byggbranschen. Med BIM-lösningar skapas modeller för att forma och upprätta ett byggprojekt för 
hantering av information (Abed & Hosseinzade, 2017). BIM är en process som generaliserar 
produktivitet, samarbeten och insikt (Autodesk, 2018). Modellerna som uppförs i programmet kan i 
alla byggandets faser revideras och uppdateras. I sammanhanget har BIM bidragit till ett smidigt sätt 
att leverera information mellan olika discipliner i byggandets alla faser och utvecklat effektivare 
arbetsmetoder (Ahlner & Dahl, 2018). 
 
Numera är 3D-modellering allt mer en standard. På så vis kan alla inblandade aktörer hantera 
information och utbyta data mellan varandra. Förekommande problem som uppstår inom byggsektorn 
är att det inte finns tydliga krav eller standarder som medför ännu en risk för informationsförluster på 
grund av begränsningar i programvaran. Det finns mängder av programvaror som används ute i 
branschen och skapar en viss osäkerhet, då alla IFC-format går ihop olika beroende på vilket program 
som används. Informationsmodellerna ska överensstämma för att i senare skeden inte skapa problem 
och det är särskilt viktigt på avdelningar som modellerar i högre grad komplexa konstruktionstyper 
(Abdali & Holm, 2017).     

 

4.2 Tekla 

Under 1960-talet grundades Tekla och startades med ursprungliga namnet Teknillinen Laskenta Oy, 
som betyder teknisk databehandling, år 1966. Grunden till dess uppkom var att automatisk 
databehandling och datorer var väl etablerade i Finland under 1960-talet, som gav möjligheten för en 
grupp ingenjörer för utveckling och förbättring av programvaror. De startade en gemensam 
programvara år 1966 med dåvarande namn Teknillinen Laskenta Oy, som samma år förkortades till 
dagens Tekla.  

År 2011 förvärvades Tekla av Trimble och blev en del av Trimble Group, som sedan bytte namn till 
Trimble. (Tekla, 2016) 
 

4.3 Tekla Structures 
Tekla Structures är ett BIM-program där modeller av olika konstruktioner skapas på ett tillförlitligt 
och detaljerat sätt för den information som krävs för uppförandet av ett projekt. Programmet är avsedd 
till användning för bland annat konstruktörer, betong- och ståltillverkare (Tekla, u.å).   
 
Med Tekla Structures kan olika aktörer arbeta och förstå ett projekt. Det som modelleras fram i 
programmet kan sedan analyseras fram till den information och konstruktion som tillverkarna behöver 
för att genomföra modellen. Detta leder till ett smidigare samarbete mellan planeringen och 
tillverkningen av konstruktionen vilket bidrar till högkvalitativa projekt (Tekla, u.å). 
 
Viktiga fördelar med Tekla Structures är att programmet hanterar de största komplexa 
konstruktionerna, skapar exakta modeller och kopplar Teklas lösning för BIM (Tekla, u.å).  
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4.4 Industry Foundation Classes 
Under 90-talet grundades IFC (Industry Foundation Classes) och är en av fem versioner som idag 
utvecklas av BuildingSMART (BuildingSMART, 2019). IFC-filens roll är att fungera som en öppen 
länk mellan programvaror för att stöda och utbyta relevanta data mellan olika samordningsprogram. 
Formatet har åstadkommit förbättrande samarbeten och samordning mellan olika discipliner i stora 
drag för att information ska flöda smidigt. Det öppna formatet gör det möjligt att inte vara låst till 
någon viss version och är ett enkelt sätt att läsa objektens egenskaper. Syftet med IFC är att skapa ett 
gemensamt filformat för att möjliggöra samordning utan informationsförluster. IFC räknas som en 
internationell standard inom byggsektorn och har under lång tid använts för bland annat samordning 
och mängdrapporter (Gustavsson & Johansson, 2013).  

IFC-formatet har släppts i olika versioner och utvecklas konstant. Den senaste versionen kallas för 
IFC4, men utnyttjas dock inte på grund av att formatet behöver vidareutvecklas och anpassas till 
dagens modelleringsprogram. Den tidigare versionen så kallad IFC2x3 är dominerande på marknaden 
och är det formatet som denna rapport innefattar (BuildingSMART, 2019).  
 

4.4.1 Problematik med IFC-formatet  
Det råder oklarhet än idag om det är den mänskliga faktorn eller IFC-formatet i sig som brister. 
Sverige är ett av de länder som inte har krav på att följa standarder, effekten av detta är att alla inte 
följer en tydlig riktlinje och skapar en viss oklarhet vid exporten av IFC-filer (Andersson, 2015).  

I grund och botten ska en IFC-export exportera alla egenskaper som finns med i en modell, även 
egenskaper som inte räknas som en standard. Mjukvaror som Tekla är programmerad för vilka 
egenskaper som ska ingå i en export, även om dessa egenskaper kan regleras i inställningar 
framkommer problem i samordningsprogrammen. Dessa samordningsprogram har inbyggda 
egenskaper och definierar IFC-filen med avseende på programmets uppbyggnad. (BuildingSMART, 
2019)  

Enligt A. Roozbeh (personlig kommunikation den 9 april 2019) är en stor faktor att IFC- filen ska 
läsas av i rätt cell och format på rätt sätt i den nya mjukvaran, Solibri eller Navisworks. Olika företag 
har sitt sätt att definiera IFC-filer i sina mjukvaror, vissa mjukvaror går i linje bättre med IFC- 
formatets utveckling och andra mindre. Det är en förutsättning att IFC formatets utveckling ska gå i 
linje med 3D- modelleringsprogrammen. IFC- formatet bör anpassas till mjukvaruprogram som Tekla 
för att nå sin fulla potential.  

Nämnvärt och som bör lyftas är att företag ligger bakom dessa mjukvaror. Dessa tjänster ska trots allt 
gynna företagets kapital och påverkar på så vis utvecklingsfasen i programvaror som Navisworks och 
Solibri. (Andersson, 2015) 
 

4.5 Samordningsprogram 
Allt fler projekt blir komplexa inom byggsektorn och för att förebygga revideringar samt förseningar 
behövs det i ett tidigt skede vara medveten om informationen i en 3D- modell (Autodesk, 2018). 
Samordning är en stor del av projekteringen då modeller från olika discipliner kontrolleras. I denna 
rapport jämförs samordningsprogrammen Autodesk Navisworks Manage och Solibri Model Checker 
som bland annat stöttar IFC-formatets utveckling (Gustavsson & Johansson, 2013) och är dessutom ett 
av de mest avancerade inläsningsverktygen enligt A.Roozbeh (personlig kommunikation den 9 april 
2019). Vidare säger Roozbeh att det idag inte finns krav för hur sam granskning ska genomföras och 
inte heller har alla samordnade några specifika rutiner. Detta är en brist inom samordningsprocessen 
då de väljer att arbeta efter egna riktlinjer.  
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4.5.1 Solibri Model Checker 
Solibri Model Checker är ett av Solibris utföranden och även det största programmet av de tre olika 
utföranden som finns (Johansson, 2013). BIM-modeller analyseras i programmet gällande dess 
kvalitet, tillgänglighet och säkerhet (Nolliplan, u.å). Genom att kombinera olika discipliners filer till 
en modell kan Solibri Model Checkar identifiera fel i modellen. Det programmet kan upptäcka är 
eventuella kollisioner mellan byggdelar, svagheter och brister som förekommer i konstruktionen, 
kontrollera att byggnormerna följs samt kontrollera ifall modellen uppfyller dessa byggnormer 
(Johansson, 2013).  

De byggnormer som modellen kontrolleras mot är regler som bland annat kan vara gällande avstånd 
mellan golv och tak. Programmet kan även läsa av volymer korrekt. Ännu en kontroll av regler kan 
vara att rätt objekt har använts i modellen som det var tänkt för detta projekt från början och att dessa 
har rätt klassificering (Holm & Wallgren, 2013). Att det är rätt klassificering på de objekt som finns i 
modellen har en stor betydelse vid samordning. De regler som objekten bör följa hanterar koder från 
BSAB och AMA. (Nyström, 2018) 

I BIM-modeller kan visualisering av projektet genomföras genom en smidig funktion för navigering i 
modellen (Holm & Wallgren, 2013).  

Solibri är ett samordningsprogram som bygger på och hanterar IFC-formatet som ett öppet och 
neutralt filformat. IFC är ett format som kan importeras i Solibri Model Checkar för samordning samt 
kommunikation, oberoende av vilket BIM-verktyg som har använts vid modellering.  

IFC Optimizer är ett av de utföranden som Solibri har och behandlar IFC-filer för lättare hantering 
(Johansson, 2013). IFC Optimizer minskar IFC-filens storlek utan att förlora information (Solibri, 
2019).  

 

 
Figur 1: Storlek på Solibri Optimized IFC-fil jämfört med en vanlig 

 IFC-fil. (Solibri, 2019) 
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Figur 2: Storlek på IFC-filen innan och efter att den 

 behandlats. (Solibri, 2019) 

 

4.5.2 Autodesk Navisworks Manage 
Autodesk har tagit fram samordningsprogrammet Navisworks Manage för ett effektivare samarbete 
mellan olika discipliner. I detta program samlas olika 3D-modeller för granskning och samordning. 
Det som kan kontrolleras är om eventuella krockar förekommer med hjälp av funktionen, clash 
detection. Med hjälp av denna funktion kan analyser och observationer genomföras för att kunna se 
eventuella störningar och krockar. 
Autodesk Navisworks Manage tar emot och läser av flera olika filformat, bland annat Autodesk Revit 
och AutoCAD, men även andra filformat som IFC-filer (Holm och Wallgren, 2013). 

 

4.5.3 Information Takeoff  
I Solibri är funktionen ”Information Takeoff” till för att analysera objektens information, både visuellt 
och innehållsmässigt. Med ”Information Takeoff” är det möjligt att isolera bort objekt utifrån olika 
klassifikationer. Det är även möjligt att ta fram objektens antal och totala area för att sedan ta fram en 
rapport om denna information.  

Ett exempel med användningen av ”Information Takeoff” kan vara att kontrollera om utrymmen är 
tillräckliga på ett specifikt våningsplan (Lipp, 2016). Enligt Hagström används denna funktion även 
till att säkerställa om alla objekt finns med i en IFC-fil.  

 

 

 

 

 

 



 11 

4.6 Byggandets samordning AB – BSAB 
4.6.1 Klassifikation 
En klassifikation är något som handlar om att samla, sammanföra och sortera in likartade information 
kring ett objekt beroende på dess egenskaper (Ahmic & Akbarov, 2018). Då byggsektorn övergår i allt 
ökande grad till digitalisering, ökar även behovet för en långsiktig hantering och god samordning. Det 
behövs en standard som ger en lättöverskådligt och effektiv hantering vid en mängd beståndsdelar, 
speciellt vid komplexa informationsmodeller där det går att skilja mellan objekten vid samordning 
(Svensk Byggtjänst AB. 2016).  

Det finns olika klassifikationssystem som använts inom byggsektorn. BSAB är det system som 
använts av byggsektorn sedan 1970-talet (Svensk Byggtjänst AB. 2016). 

Vidareutvecklingen av BSAB96 är ett omfattande utvecklingsarbete, det gemensamma 
branschprojektet BSAB 2.0 har succesivt ersätts av det nya systemet CoClass (Svensk Byggtjänst AB. 
2016).   

 
Figur 3: En illustration av en succesiv utveckling från BSAB till CoClass.  

(Svensk Byggtjänst AB, 2015) 

 

4.6.2 BSAB 96  
Klassifikationssystemet BSAB 96 är avsett till att effektivisera, kommunicera och kunna tala samma 
språk inom byggsektorn (Svensk Byggtjänst AB, u.å). Systemet bygger på samverkande tabeller som 
innehåller koder för objekt i en informationsmodell. Under projektering är tabellerna Byggdelstyper, 
Byggdelar och Produktionsresultat användbara (Ahmic & Akbarov, 2018).   

Bristen på information upptäcktes då Trafikverket ville bygga ”Förbifart Stockholm”. Svårigheter som 
uppstod av systemet BSAB 96 var att byggdelar fattades och att det inte gick att göra tillägg. Detta 
projekt krävde att BSAB- systemet ska kompletteras och uppdateras eftersom systemet från början inte 
var lämpat för digitala verktyg och hade därför stora brister då systemet inte var anpassat till BIM 
(Ahmic & Akbarov, 2018).   

 

4.6.3 Branschprojekt BSAB 2.0 
Projektet branschprojekt BSAB 2.0 är ett utvecklingsarbete på BSAB 96 som inte längre räcker som 
klassifikationssystem. År 2016 hade 150 experter arbetat i 2 år på denna vidareutveckling och 
modernisering av BSAB. Fokus var att framställa ett tillförlitligt och moderniserat system från idé till 
slutskede. Ett brett samverkande med många aktörer inblandade lade grunden till dagens CoClass 
(Ahmic & Akbarov, 2018). 

 

  



 12 

4.6.4 CoClass – den nya generationen BSAB 

CoClass ger möjligheten för ett gemensamt språk som handlar om att hantera information med samma 
begrepp och definitioner för alla aktörer i alla skeden. Den är byggd för alla miljöer och nivåer till 
minsta beståndsdel och betraktar byggnaden primärt utifrån sin funktion där efter form och/eller läge 
(Samhällsbyggaren, 21 februari 2017). 

Vinsten med CoClass är att den ger ökad flexibilitet då utgångspunkten för vilken klass ett objekt 
tillhör inte ”är” utan ”vad det gör”. Då spelar det ingen roll hur problemet kan lösas, utan det viktiga är 
att lösa problemet oavsett situation. Systemet innehåller tabeller för tre stycken byggdelar med olika 
nivåer. Tabellerna utgör byggnadsverk, utrymmen, byggnadsverkskomplex och där nivåerna utgör 
funktionella system, konstruktiva system och komponenter (Samhällsbyggaren, 21 februari 2017).  

Fördelar under projekteringsfasen: 

• Standardiserad klassifikation  
• Utökning av klassifikationer 
• Egenskaper kopplas till objektklasser  
• Ökar möjlighet att inleda projektering med gemensamma objekt  
• Länkat till IFC  
• Enklare att bygga informationsmodeller (Svensk Byggtjänst AB, 2016) 

 
Figur 4: BSAB96 i jämförelse med CoClass. (Svensk Byggtjänst AB, 2016) 

 
 

4.6.5 Jämförelse mellan BSAB och CoClass- systemen  
Dessvärre så har CoClass inte implanterats helt inom byggsektorn ännu trots att det funnits lanserat i 
några år, då distribution påbörjas år 2019.  Det verkar vara mycket mer fokus på BIP-koder, trots att 
det systemet har stora brister. BSAB- systemet är inte anpassat för objektorienterad projektering 
medan CoClass är anpassad för just det. Utmaningen är att klassifikationssystemet CoClass är på rätt 
nivå i hierarkin i systemet för att träda kraft inom byggsektorn. Det är möjligt att stanna på en hög 
generell nivå eller gå riktigt djupt, men detta behöver enligt BIM- ansvarige Roger Hagström 
definieras i framtida uppdrag (personlig kommunikation den 18 april 2019). 

Utmaningen att få igång användningen av CoClass: 

• Öka medvetenhet om CoClass- systemet 
• Förmå byggsektorn att börja ställa krav av CoClass 
• Utbildningsbehov  
• Ge lösningar som svarar mot behov (Svensk Byggtjänst AB, 2016)  
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5. Genomförande 
Detta avsnitt beskriver genomförandet metodvis.  

5.1 Intervjuer 
5.1.1 Urval 
För att klargöra vad problemet är, genomfördes ett par intervjuer med olika representanter som har 
varit en viktig aspekt i detta arbete. På Ramboll finns många erfarna medarbetare med lång erfarenhet 
inom IFC-filer och de programvaror som har använts därav genomfördes även kontinuerliga samtal. 
Dessa samtal gjordes med jämna mellanrum vid funderingar kring exporter och IFC-filer.  

Urvalet har baserats på validitet och reliabilitet för att få så tillförlitliga resultat som möjligt. 
Reliabiliteten visade sig vara hög då majoriteten av intervjuerna gav oss liknande svar på frågorna som 
ställdes. Intervjuerna konstaterar även en god validitet då representanterna har svarat på de svar som 
efterfrågades vilket ger oss en relevans på mätningen och en bra anledning att fortsätta med detta 
arbete.  

Nedan följer vilka intervjuer som har genomförts:  

Roger Hagström - Byggnadskonstruktör och CAD/BIM- ansvarig för teknikområde Byggteknik på 
Ramboll Sverige. Hagström behandlar teknikområden för Solibri och Navisworks, även Tekla 
structures. Det har genomförts regelbundna intervjuer och personlig kommunikation under hela 
arbetet. Intervjuerna gav en god teoretisk bakgrund och gett förtydligande förklaringar kring IFC- 
exporter. Det har även gett en vägledning inför den komparativa studien.  

Antonios Spinos - Service chef, Trimble Solutions Sweden AB. Spinos har delat med sig av 
kunskaper, ambitioner och tankar för inställningar i IFC-exporter.  
 

5.1.2 Intervju 
Intervjuerna har syftat till att ge en närmare koppling till problemen som uppstår kring export och 
import av IFC-filer, samt den saknade informationen i samordningsprogrammen. Fördelarna med att 
göra intervjuer i detta examensarbete är att klargöra relevanta och tydliga riktlinjer för hur 
genomförandet ska utföras. 

Tekniken som användes under intervjuerna kallas för semistrukturerad intervju. För att kunna gå efter 
ett underlag fick alla representanter samma huvudfrågor ställda och där följdfrågorna formades utifrån 
svaren. Det finns många fördelar med denna teknik då representanterna upplever trygghet. Nackdelen 
är däremot att representanternas erfarenheter och kompetenser är att ha i åtanke för att sedan kunna 
jämföra liknande svar efter intervjuerna.  

Det finns en viss felmarginal då samtliga medarbetare på respektive avdelning inte har intervjuats, 
men detta har varit oundvikligt på grund av tidsbrist (Academicwork, 2019).  

Intervjufrågornas struktur och utformning kan ses i bilaga 1.  

 

5.2 Fallstudie 
Det är viktigt att den information i IFC-filer som ska förmedlas vidare följer med i exporten till 
mottagaren och att den är korrekt. Med korrekt menas att den information som mottagaren behöver ska 
finnas med i IFC-filen och för att det ska inträffa krävs förkunskaper för hur exporter av en 3D -
modell sker och vilka inställningar som bör väljas.   

För att få en inblick av dessa inställningar, undersöks Teklas egna guide för IFC-exporter som ett 
referensobjekt. Detta referensobjekt innehåller förklaringar för dessa inställningar, men är dock inte 
lättbegripliga att förstå eller följa. Genom att undersöka detta och med hjälp av representanternas hjälp 
kommer ett underlag att tas fram för att förtydliga och bidra till mer förståelse för exporter. De 
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inställningar som undersöks är Output file, File format, Export type, Additional property sets, Export, 
Location by, Obejct types, Property sets och Other (Tekla, 2019). 

Målet med underlaget är att respektive inställning ska få en förklaring kring funktionalitet som är 
lättbegriplig för alla användare.   

Tre exporter kommer att genomföras för att undersöka de olika fall som konstruktörer stöter på vid 
exportering av 3D- modeller. Detta ska ge en bättre uppfattning om konstruktörers sätt att utföra 
exporter. 

Gemensamma steg i Tekla för alla tre IFC-exporter är följande:  
 

A. Först måste 3D-modellen vara öppen i Tekla för att kunna exportera denna till en IFC-fil. För 
att komma fram till export funktionen väljs menyknappen som är markerad med A.  

 
Figur 6: Modell vy i Tekla, markerad med A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

B. I menyn väljs funktionen ”Export” som är markerad med B för att sedan välja det filformat 
som modeller ska exporteras till, markerad med C. Samtliga markeringar hänvisas till figur 7. 
 

 
Figur 7: Steg B i processen för att få fram dialogrutan  

”Export to IFC”. 

 

Denna dialogruta fås fram efter steg A och B. Se figur 8.  

 
Figur 8: Dialogruta för IFC- exporter. 
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5.2.1 Export 1  
Genom att exportera projektet ett antal gånger, uppmärksammades vilka inställningar som ger vilken 
IFC-fil samt vikten av hur viktigt det är att ha denna kunskap.  

För export 1 har inställningar inte valts manuellt utan inställningarna är bestämda för vilken export 
som helst. Det första steget i denna process är att välja var IFC-filen ska sparas under fliken 
Parameters, se figur 9.  

 
Figur 9: Inställningar för fliken Parameters, export 1.  

 

Nästa steg är fliken Advanced, se markering 2. Därefter exporteras modellen, se markering 3. Se figur 
10 för samtliga markeringar.   
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Figur 10: Inställningar för fliken Advanced, export 1.   

 

5.2.2 Export 2  
För export 2 är Additional property sets ändrat från TS-SWE till Rambolls egentillverkade ”Property 
sets” -RSE-RambollSweden. Se figur 11 för samtliga markeringar.  
 

 
Figur 11: Additional property sets under fliken Parameters, export 2.   
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För inställningarna under fliken Advanced är inställningen för Reinforcing bars avmarkerad. Därefter 
exporteras modellen med Export. Se figur 12 för samtliga markeringar.  

 
Figur 12: Fliken Advanced, export 2. 

5.2.3 Export 3  
Den tredje exporten är en projektanpassad och denna genomförs med inställningar som finns bifogat i 
projektet. I denna export väljs en förinställd inställning som finns sparad i projektet, benämnt som –
BOX-K-20-V-000, se markering 1. Vidare väljs Load, se markering 2. Efter detta har övriga 
inställningar automatiskt ställts in under båda flikarna Parameters och Advanced.   
 
Det som behöver väljas på egen hand i denna export är som föregående export, var IFC-filen ska 
sparas. Det genomförs genom att välja rutan med markering 3. Samtliga markeringar hänvisas nedan i 
figur 13.  
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Figur 13: Fliken Parameters, Projektanpassade inställningar för export 3.  

 

Under fliken Advanced är samtliga inställningar anpassade efter projektet. Efter observation av dessa 
inställningar exporteras modellen. Se figur 14.   

 
Figur 14: Fliken Advanced, export 3. 
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5.3 Komparativ studie  
En jämförelse mellan samordningsprogrammen Solibri och Navisworks ska genomföras där fokus 
ligger på dess informationsruta. Dessa informationsrutor visar den information som finns i IFC-filen. 
Efter att en export av modellen i Tekla Structures genomförts, importeras IFC-filen i 
samordningsprogram för att kunna jämföra informationen i.  

För att kunna jämföra programmen Solibri och Navisworks krävs det att öppna IFC-filerna. 
Importering sker på ett liknande sätt i båda programmen och är oberoende av vilken IFC-fil som 
öppnas.  

Det första steget är att öppna respektive program. I Navisworks väljs sedan ett alternativ längre upp på 
skärmen, Append, se figur 15. Efter detta kommer en dialogruta fram och den IFC-fil som ska 
importeras väljs.  

I Solibri väljs alternativet FILE i huvudmenyn. För att öppna IFC-filen väljs Open Model, se figur 16. 

 

 
Figur 15: Navisworks ”Append” funktion.  

 

 

 
Figur 16: Solibri ”Open Model” funktion.  
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Efter att filen öppnas genomförs en visuell kontroll av IFC-filen. Detta steg är till för att observera 
eventuella saknade objekt i jämförelse med modellen i Tekla. För att kunna jämföra IFC-filen med 
modellen i Tekla behöver modellen vara öppnad i programmet. Den visuella kontrollen genomförs på 
ett överskådligt sätt genom att orientera sig runt i modellen och upptäcka om större eller mindre objekt 
saknas.  

Nästa delmoment är att jämföra information som finns i IFC-filen genom att granska 
informationsrutan som finns i respektive samordningsprogram.  

I Navisworks kallas denna informationsruta för Properties och i Solibri för Info. Den information och 
de flikar som kommer att granskas är nedanstående: 

• BIP - med fokus på klassifikation 
• Material  
• Volym  
• Area  
• Våningsplan / Layer 
• Type ID 
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit under genomförandet.  

6.1 Intervjuer  
Intervjuerna med representanterna bidrog till en tydlig riktlinje att följa och har även gett en bättre 
helhetssyn för det praktiska. Medarbetare på Ramboll upplever samma problem med IFC-exporter.  

Intervjun med Roger Hagström påvisar att det är välbehövligt att belysa de faktorer som påverkar 
informationsförluster och förvirring. Det diskuterades även hur viktigt det är att göra rätt i modellen 
från början och vara tydlig med klassifikationssystemets benämningar och strukturinnehåll. En korrekt 
utförd modell ger en rättvis grund för IFC-exporten, enligt Hagström. Vidare sades även att IFC är en 
tolkning, där objekt eller geometrier går snett vid en export vid felaktiga inställningar. För att 
minimera den mänskliga faktorn så mycket som möjligt behövs manualer eller beskrivningar att följa. 
Den mänskliga faktorn är en stor anledning till att utvecklingen dröjer.   

Det fanns ett tydligt behov att ge ett underlag på beskrivningar för inställningar i IFC-export och även 
beskriva skillnaderna mellan samordningsprogrammen.  

 

6.2 Fallstudie  
IFC-exporterna som har utförts har visat på ett tekniskt och mer detaljerat sätt hur de olika 
inställningarna har sin påverkan på information i en IFC-fil. Detta kapitel visar de gemensamma 
egenskaperna och innehåll som kommit med IFC-exporten.  

Export 1 saknar samtliga Betongfundament med hjälp av visuell granskning. I informationsrutan fattas 
det en även en BIP-flik. I denna export medföljer fliken Tekla Swe.  

Export 2 är hela modellen med visuellt. BIP-flik är tillgänglig, däremot finns inte klassifikationsvärden 
för BSAB, CoClass och Type ID. Den specifika Ramboll Sweden fliken finns dock med i 
informationsrutan i jämförelse med första exporten.    

Export 3 är ytterligare projekt anpassad och resulterar en IFC-fil med mer information. Här medföljer 
en flik specifikt för projektets namn, BIP- flik där värden för alla klassifikationer är givna och där den 
visuella granskningen stämmer överens med modellen i Tekla.    

För ett förtydligande av Teklas guide för IFC-export har information samlats in från Tekla och 
representanterna. Med deras hjälp har följande tabell med information och förklaringar för export av 
en 3D-modell från Tekla till en IFC-fil tagits fram.  
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6.2.1 Underlag för IFC-exporter 
Nedan visas underlaget för IFC- exporter som är uppdelad i flikarna Parameters och Advanced.  
 

Parameters  

Output file Här bestäms vart den exporterade IFC-filen ska placeras. 
Vanligtvis placeras filen under IFC-mappen för projektet.  

File format Alternativ för olika IFC-format för IFC-export.  

• IFC 
 

• XML 
 

• Zipped IFC 
 

• Zipped IFC XML 

Export type Beroende på vad som ska exporteras i modellen, väljs den 
typ av export som representerar objekten. 
 

• Coordination view 2.0 
Detta alternativ ska vara en standard till exporten 
men justeras beroende på projekt (Tekla, 20 oktober 
2017). Inställningarna inkluderar:  
 
Extrudering av armeringsjärn 
 
Support av exporter som en konstruktiv fast geometri 
(CSG) 
 
De böjda elementen stöds av ResolvedAreaSolid, en 
funktion som behandlar geometrins vinkel kring en 
axel.  
 
Bultar presenteras med B-rep 
 

• Surface geometry 
Bra när modellen inte behöver återanvändas eller 
redigeras och för visualisering. Inställningarna 
inkluderar:  
 
Armeringsjärn som B-rep 
 
Böjda element som B-rep 
 
Skruvar som B-rep 
 
Exporterar inte som en konstruktiv fast geometri 
(CSG) (BuildningSMART, u.å.). 
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• Steel fabrication view 

Denna inställning rekommenderas för framkallande 
av tillverkningsritningar och information om 
detaljerade stålobjekt (Tekla, 12 mars 2019). 
Inställningen inkluderar:  
 
IfcCovering ger objektet slutgiltiga ytbehandlingar 
(BuildingSMART. u.å).  
 
IfcMember är att tillhörande objekt är utformade för 
bärande av laster bortom eller mellan stödpunkter 
(BuildingSMART, u.å). 
 
Hål för skruvar syns endast som vanliga hål, utan 
skruvar.  
 
Svetsar används som IfcFastener. Funktionen 
används för att sammanfoga objekt 
(BuildingSMART, u.å). 
 

• Coordination view 1.0  
 
Armeringsjärn med B-rep 
 
Böjda element som B-rep 
 
Skruvar som B-rep 
 
Exporterar inte som en konstruktiv fast geometri, 
(CSG). (Tekla, 12 mars 2019) 

Additional property sets I Additional Property sets definieras om ytterligare 
information ska ut till IFC-filen.  

Denna inställning är projekt anpassad och skiljer sig åt från 
projekt till projekt. Det som normalt används är en Tekla-
anpassad ”Property sets”. 
 

Den ”Property sets” som även används är också 
företagsanpassad.  Denna inställning är med avseende på 
vad som önskas att ha med i IFC-filen och där användaren 
själv beslutar innehållet.  
 
Tredje alternativ är den projektanpassade ”Property set”. 
Den som är modellansvarig för projektet utvecklar och 
lägger till information i modellen.  
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• Edit 
Om egna attribut definieras i Tekla, kan dessa attribut 
fås med även i IFC-exporten eller om något annat 
attribut ska med i IFC-exporten men som inte är med 
som default. Se bilaga 3.  

Export Det finns två alternativ för Export. Det alternativ där alla 
objekt kommer ut i IFC-filen är All objects och det 
alternativ där markering av objekt manuellt behöver 
genomföras är Selected objects.  

Location by Denna inställning definierar vart modellen har sina 
nollpunkter.  

• Model origin 
Om Model origin väljs kommer modellen att 
exporteras i förhållande till 0,0,0.  
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Nedan visas tabellen för fliken Advanced. 

Advanced   

Object types  • Pour objects 
Har inverkan på platsgjuten betong. Om den är 
markerad, exporteras gjuttappen som skilda objekt. 
Om den inte markerad kommer betongens objekt så 
som den är modellerad, det vill säga som en hel 
betong. 
 

• Reinforcing bars 
Denna dialogbox står för armeringen i betong, den 
är till för att inkludera armeringen i en export. 
 

• Welds 
Om svetsarna skall vara synliga. 
 

• Assemblies 
Assemblies är sammansatta delar som levereras 
från fabrik/verkstad till byggplats, exempelvis 
pelare eller balkar med påsvetsade plåtar som 
skruvas ihop med andra sammansatta delar. 
 

• Grid 
Rutnät  
 

• Surface treatments and surfaces 
Ytbehandlingar för olika material 

Property sets Base quantities 
Lägger till Quantity takeoff add-on view i den exporterade 
IFC-filen. Quantity takeoff add-on view innehåller 
ytterligare med information för objekten. Se figur 17. 

Other  • Layers names as part names 
Delar av objekt, exempelvis pelare och balkar 
namnges under Layers i informationsrutan i 
exempelvis Solibri.  
 

• Export flat and wide beams as plates 
Innebär att plåtar från Tekla exporteras som IfcBeam 
istället för IfcPlate. I Tekla finns det möjlighet att 
modellera plåtar med två olika verktyg, båda med 
contour plate och beam-verktyget. Contour plate har 
insättningspunkt i plåtens hörn medan Beam har 
endast en start- och en slutpunkt.  
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• Locations from organizer 
Erhåller byggnads- och vånings-information (project, 
site, buildings, sections och floors) från ett verktyg i 
Tekla som heter Organizer. Där definieras våningar, 
byggnader och objekt som berörs av dessa dialogboxar 
för automatisk information från dialogboxarnas 
egenskaper.  
 

• Exclude single part assemblies 
Om Assemblies är markerad, väljs denna funktion för 
att få med de sammansatta delarna. 
 

• Use current view colors 
Exporterar modellen i object representation, det vill 
säga i färger definierade av användare. Om den inte är 
markerad exporteras modellen i Class colors. 
Class Colors innebär att objektet får den färg som är 
given för den klass den tillhör.  

 

Tabell 1: (Tekla, BuildingSMART. u.å), (BuildingSMART. u.å), (Tekla, 20 oktober 2017), 
(Tekla. 12 mars 2019). 

 
 

 
                       Figur 17: (Tekla, 2017)  
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6.3 Komparativ studie  
I detta avsnitt redovisas jämförelsen mellan Navisworks och Solibri och hur de väljer att presentera 
informationen i respektive program.  

 

6.3.1 Jämförelse Export 1 
Resultatet av jämförelsen mellan Navisworks och Solibri för export 1 redovisas i figur 18 och figur 19. 
         
                 

                                     Figur 19: Redovisning för fliken Material i Solibri. 
 
Figur 18: Redovisning för fliken Material i Navisworks.   
            
 
 

        
 
Figur 20: Redovisning för fliken BaseQuantities i Navisworks.    Figur 21: Redovisning för fliken BaseQuantities i Solibri. 
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Figur 22: Redovisning för fliken Item i Navisworks.             Figur 23: Redovisning för fliken Identification i Solibri. 
 
6.3.2 Jämförelse Export 2 
 

 
                                                                       
    
 
 
Figur 24: Redovisning för fliken Ramboll Sweden i Navisworks.    Figur 25: Redovisning för fliken Ramboll Sweden i Solibri. 
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6.3.3 Jämförelse Export 3 
 

 
Figur 26: Redovisning för BIP-flik i Solibri. 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 27: Redovisning för BIP-flik och  fliken Revit Material i Navisworks. 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet för fallstudien och jämförelsen.  

7.1 Komparativ studie 
Det som särskiljer Solibri och Navisworks till största del är att programmens uppbyggnad stöttar IFC-
filer på olika sätt. Denna jämförelse visar markanta skillnader gällande flikarna Material, BIP-flik, 
Base Quantities, våningsplan och Property sets. Eftersom varje export skiljer sig från varandra 
gällande dess inställningar, kommer även informationen i IFC-filerna att variera.  

Genomförandet i denna jämförelse mellan exporterna har berört alla flikar som varit relevanta att 
granska. Den information som varit gemensam för alla exporter har tagits upp i första jämförelsen, se 
kapitel 6.3.1.  

I den första jämförelsen mellan Solibri och Navisworks granskar fliken material. Båda programmen 
visar tydligt namnet på materialet under fliken Material. Skillnaden mellan dessa flikar är dock att 
Navisworks visar betydligt fler egenskaper för materialet, som inte är relevant för Solibri att visa. 
Exempel på dessa egenskaper är glans, transparens och skalan på färg som tagits fram av Navisworks. 
Det kan vara till en fördel för Navisworks att visa de olika färgskalorna eftersom modellen visas 
endast i en gråskala som gör det svårare att visuellt granska i modellen.  

Den andra jämförelsen granskas fliken BaseQuantities, med fokus på volym och area. Skillnaden i 
denna jämförelse visar att programmen avrundar olika värden för areorna och volymerna redovisas 
med olika enheter. Solibri avrundar arean med två decimaler och detta kan vara en nackdel då även 
decimaler kan leda till inkorrekta mängdberäkningar i senare skeden.   

Den tredje jämförelsen granskas våningsplan. Det som uppmärksammas är hur Solibri och Navisworks 
benämner egenskapen Layer. Solibri tolkar Layer som ett objekt, exempelvis pelare. Däremot tolkar 
Navisworks Layer som vilket våningsplan objektet befinner sig på. Det orsakar en misstolkning 
mellan programmen då Navisworks kan ge missvisande betydelse för Layer.  

Den andra exporten har inställningen Ramboll Sweden i ”Additional property sets”. Skillnaderna som 
kan ses i kapitel 6.3.2 visar att den inställningen är en avgörande faktor att informationen skiljer sig åt 
i jämförelse med första exporten. Däremot är det även här en tydlig skillnad på vad programmen väljer 
att visa för information.  

Under fliken Ramboll Sweden presenteras alla klassifikationer i Solibri, däremot har inte samtliga 
klassifikationer något värde. Under samma flik i Navisworks redovisas de egenskaper som har ett 
värde. Fliken för Ramboll Sweden i Navisworks visar inga tomma värden för egenskaperna så som det 
gör i Solibri. Anledningen till detta är att Solibri visar alla egenskaper som finns i den valda 
inställningen ”Property sets” för export 2, även om värdet för egenskapen saknas. Exempel på dessa 
egenskaper utan ett värde är klassifikationen CoClass. Detta kan ses ur olika synpunkter eftersom att 
det visar att hänsyn har tagits till klassifikationen CoClass och att den börjar bli aktuell inom 
byggsektorn. Däremot kan det även vara en nackdel att Solibri tar med oväsentlig information i IFC-
filen. Att ha i åtanke är att inställningen i ”Property sets” för RSE-RambollSweden är avgörande. Det 
kan ses som en nackdel att Navisworks inte presenterar den informationen för CoClass då den 
klassifikationen inte uppmärksammas på samma sätt.  

Jämförelsen för export 3 är ytterligare projektanpassad. I denna export jämförs BIP-fliken och 
skillnaden är att Solibri redovisar all information för ett objekt gentemot Navisworks. Programmen 
presenterar inte samma information under BIP-fliken.    

Gemensamt för alla exporter i Navisworks är att flikar för materialen är anpassade efter Autodesks 
egna format. Exempel på detta är att Navisworks tar med Revit material och Autodesk material, 
oavsett export. Informationen som anges i dessa flikar är inte tydliga då exempelvis färgerna anges i 
nummer och även här tillkommer en skala på glans, släthet och transparens. Navisworks är mer 
anpassat för Revit än Tekla och kan vara en anledning till överflödiga flikar som finns i Navisworks 
informationsruta.  
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7.2 Fallstudie 
De genomförda exporterna har olika inställningar med tanke på att alla projekt skiljer sig åt och 
efterliknar inte varandra. Exporter är olika anpassade beroende på projekt och utan förståelse av dess 
innebörd av inställningarna kommer IFC-filen inte innehålla de objekt som är viktiga för just den 
specifika exporten.  

Utifrån de intervjuer som har varit under arbetets gång framgår det att IFC-filer inte alltid visar all 
information i samordningsprogram. Detta har bevisats utifrån genomförandet i kapitel 5 där bland 
annat projektanpassade inställningar har stor betydelse. Det är även viktigt att ha i åtanke att se 
beställarens krav som en påverkande faktor.   

Resultatet för Export 1 visar inte BIP-flik eller fundament. Detta är på grund av att TS-SWE inte är 
anpassad för det projektet som exporterades, då TS-SWE är anpassad för svenska miljön. 
Problematiken med TS- SWE är att den är för generell och behöver utvecklas för att kunna tillämpas 
för alla projekt. Detta argument kan dock inte styrkas på grund av att det fanns för få projekt att utgå 
ifrån.  

Vidare för betongfundament som saknades i IFC-filen beror på att inställningen Pour objects är vald. 
Denna inställning visade sig vara en avgörande faktor om betongfundament ska vara synlig i IFC-
filen.  

Enligt Hagström, se bilaga 1, är den mänskliga faktorn en stor anledning till att objekt kan försvinna 
och detta har även bevisats genom resultaten. Att information inte finns i IFC-filen efter en export 
beror på vilken ”Property sets” som väljs i Additional property sets. Denna inställning är antingen 
företagsanpassad eller projektanpassad.  

Den som ansvarar för en projektanpassad ”Property sets” är den modellansvarige för ett projekt. Den 
modellansvariges uppgift är att säkerhetsställa att riktlinjer i ett projekt följs och kontrollera att all 
information finns med. Uppgiften är även att kontrollera att klassifikationerna stämmer överens med 
beställarens krav. Detta är till en fördel utifrån en kommunikationsaspekt då det är tydligt med krav på 
klassifikation i tidigt skede. 

För export 2 valdes Rambolls egna ”Property sets” med deras egna attribut och är utvecklad utifrån 
TS-SWE. Exportens inställningar anpassades efter Rambolls miljö, RSE-RambollSweden.  

Export 3 var ytterligare projektanpassad och för denna export medföljer all relevant information under 
en och samma flik, BIP-flik. Det åskådliggörs ytterligare en BSAB kod med ett värde som inte i 
tidigare exporter visat, se figur 26.  

 

7.3 Felkällor  
Grundtanken i detta arbete skulle från början beröra flera projekt med rättvisa jämförelser. 
Jämförelserna är anpassade efter företagets egna standarder och projekt.  

En andra felkälla är att ett projekt har kontrollerats vilket innebär att inställningar som har valts delvis 
har anpassats efter Rambolls behov och standarder.  

En tredje felkälla är att tolkningen av IT-artiklar har gjort efter våra språkliga kunskaper och ger 
därmed inte alltid en rättvis förklaring av en del ord.  

Ännu en felkälla kan vara antalet representanter, trots noggrant utvalda personer.   
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7.4 Diskussion 
Utgångspunkten har varit intervjuerna som lade grunden till detta examensarbete. Problemen 
upptäcktes på detta vis och fick en större inblick för vilka riktlinjer som skulle följas. 

Som tidigare nämnt är en av felkällorna den begräsning av antalet representanter som blev intervjuade. 
De utvalda representanterna är dock noga utvalda på grund av dess långa erfarenheter och kompetens. 
Därav är frågan hur sammanställningen av intervjuerna hade sett ut om de var fler representanter. Det 
som även framkommit under intervjuerna, bortsett från fallstudien och komparativa studien är att 
beställarens krav kan se annorlunda ut från projekt till projekt. Detta arbete har inte tagit en del av 
beställarens krav och hur de kan se ut i projekt. Det som har tagits i åtanke är däremot att beställaren i 
tidigt skede är tydlig med sina krav för vilka standarder som gäller.  

Vidare diskuterades antalet projekt som skulle granskas. Från början var det tänkt att granska flera 
projekt, men avgränsades till ett stort projekt på grund av tidsbrist och sekretessbelagda projekt. 
Granskning av fler projekt hade varit intressant att undersöka för att få större inblick i hur det hade 
påverkat resultatet.  

Utmaningen i detta examensarbete har varit avgränsningen och kunna bidra till en manual som är lätt 
att förstå sig på. Därför var målet med arbetet att ge tydliga förklaringar för IFC-exporten och hur stor 
inverkan varje inställning har på IFC-filen. Genom egna granskningar, kontroller och med hjälp av 
representanterna möjliggjordes en förklaring av inställningarnas innebörd. De svårigheter som stöttes 
på och har påverkat manualen är de svårbegripliga IT-handlingarna och beskrivningarna gällande 
respektive inställningar på Teklas hemsida.  
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8. Slutsats 
Slutsatsen i detta examensarbete är att den mänskliga faktorn har störst påverkan på den saknade 
informationen i IFC-filer. Kunskap om IFC-filer är bristande inom byggsektorn och orsakar 
missförstånd och otydlighet. De kommunikationssvårigheterna som uppstår är otydliga benämningar, 
koder och strukturer i IFC-filer och allt detta grundar sig på den bristande kunskapen kring detta ämne.  

Den mänskliga faktorn utgör både bristande kommunikation och kunskap om IFC-exporter. I takt med 
digitaliseringens utveckling är det gemensamma språket en viktig indikator för att kommunikationen 
ska ske effektivt mellan de inblandade disciplinerna i projekt. Däremot finns det utrymme för 
utveckling på grund av saknad standard inom byggsektorn. Vägen till en standard är ett gemensamt 
system där information är densamma från idé till förvaltning. Detta kan möjliggöras om CoClass 
träder kraft inom byggsektorn och kan vara vägen till en effektivare klassifikationssystem. 

Kunskapen kring IFC-exporter är idag bristfällig och förklaring av inställningar krävs för att minimera 
misstag som i senare faser orsakar saknad information. Med bättre kunskap leder detta till säker IFC-
fil med den information som är avsedd för exporten. 

Denna studie bidrog till framtagande av ett underlag för att vara till stöd inför IFC-exporter med 
tydliga förklaringar för respektive inställning. Syftet med en export är en viktig faktor att ta hänsyn till 
eftersom varje export är unik beroende på projekt och vad mottagarens krav är för denna export. För 
att exportera efter mottagarens önskemål krävs det vetskap om inställningarnas innebörd.  

Slutsatsen som kan dras utifrån den komparativa studien är att samordningsprogrammen Solibri och 
Navisworks presenterar informationen i IFC-filen på olika sätt. Båda programmen redovisar en viss 
information på ett likvärdigt sätt. Däremot är Navisworks framtaget av Autodesk och stöttar därmed 
IFC-filer från Tekla olikt Solibri. Autodesks koncept förefaller tydligt då en del rubriker för flikarna är 
anpassade efter Autodesks egna filformat.   

Solibri stöttar IFC-filen som ett öppet filformat och är därmed mer lämpad för formatet och exporter 
från Tekla.  
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9. Rekommendationer  
 

9.1 Rekommendationer till Ramboll 
• En rekommendation för Ramboll är att använda sig av det underlag för IFC-exporter för att se 

om det gynnar deras arbete i vardagen.  
 

• Vidare bör det finnas en genomgång av CoClass med dess innebörd i form av enklare mallar.  

 

9.2 Rekommendationer till framtida studier 
• Granska fler projekt med fler IFC-exporter och undersöka om resultatet skulle avvika. 

 
• Kontrollera om den exporterade IFC-filen bär på samma information vid importering av 

samma IFC- fil tillbaka i Tekla Structures 
 

• Studera 3D-modellens koordinater och dess påverkan i samordningsprogram som Navisworks 
och Solibri. Detta är ett problem som framgick under intervjuerna men på grund av tidsbrist 
gjordes en avgränsning. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervju 1 

Intervjuare: Maral Kasabian & Sanna Karemsijan 

Intervjuobjekt: Roger Hagström 

 

Fråga  

Berätta vad du kan om IFC-filer och samordningen med denna. 

Svar:  

IFC är ett öppet format, det är inte låst till någon viss version och det kan läsas på ett enkelt sätt. Det är 
det bästa formatet som finns idag men det finns saker att förbättra. När man öppnar IFC-filen i ett 
samordningsprogram kan man ändra information i filen men att ändra på egenskaper för objekt är inte 
enkelt. Man kan ta bort objekt och ändra dessa vilket inte är så säkert för IFC-filen.  

Det finns projekt där man använder IFC-filer endast för visuell avsikt. Andra projekt används de för 
exempelvis håltagningar och om ett hål är borta blir det problem.  

 

Fråga  

Vilka problem har du stött på vid exportering av IFC-fil från Tekla?  

Svar: 

De problem som man stöter på är att objekt inte exporteras från början och att de inte finns med i IFC-
filen. Rätt inställningar väljs inte. Geometrin exporteras inte på rätt sätt och ser inte lika ut i 3D-
modellen och i IFC-filen.  

IFC-filen är en tolkning av 3D-modellen och geometrierna blir inte alltid korrekta vid exporter. Detta 
sker för komplexa geometrier, till exempel dubbelkrökta geometrier.  

 

Fråga  

Försvinner information vid exportering till IFC-fil eller när du importerar filen till exempelvis 
samordningsprogram? 

Svar:  

Information försvinner ibland vid båda fallen. Kan hända att objekt försvinner helt och hållet direkt 
vid exporteringen och finns då inte med i IFC-filen. Kan också vara att information syns i Solibri men 
inte i Navisworks. Solibri är mer tolerant mot IFC-filer än andra program eftersom att programmet är 
byggt för IFC-modeller och Navisworks vill ha sina egna filformat.  

Vid importering beror det på vilket samordningsprogram eller IFC-läsare man öppnar filen i. 
Samordningsprogrammen som används är Solibri, Navisworks, BIMsight och Trimble connect. Man 
kan få olika resultat beroende på vilket program man öppnar IFC-filen i.  
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Fråga  

Vad anser du är anledningen till att information inte följer med i IFC-filen? 

Svar: 

En av anledningarna är den mänskliga faktorn som kan påverka att IFC-filen saknar information eller 
objekt. Om det är fel inställningar blir det inte rätt i IFC-filen. Till exempel filtrering av objekt i 3D-
modellen kan orsaka att objekt inte finns med i IFC-filen eller att man inte matat in den information 
som ska finnas med i filen. 

 

Fråga  

Vilka problem tycker du är relevanta för oss att kolla närmare på? 

Svar:  

Risk att fel med geometrin sker i 3D-modellen när det projekteras långt ifrån origo. Problematik i IFC-
exporten förekommer. Vid modellering märker man att man inte kan göra det noggrant. 
Rekommendera att arbeta nära modellens origo i Tekla. Vid ändringar av koordinatsystem gör man det 
efter att exportera modellen till IFC-fil. Annars gör man det innan.  

Det bör finnas två koordinatsystem, ett lokalt och ett globalt, som en grundregel. Annars kan det bli fel 
i koordinatsystemet vid modellering.  

 

Fråga  

Hur har du märkt att information försvunnit? Har du gått tillbaka i modellen eller har du använt dig av 
Notepad? 

Svar: 

Jag granskar visuellt och kontrollerar antal objekt i IFC-filen. Jag tar ut mängdrapport för IFC-filen 
och från Tekla för att kontrollera och jämföra dessa mot varandra. 

I Notepad kan man öppna IFC-filen för att kolla informationen. Många textrader syns där som kan 
göra filen tyngre. IFC-filer kan bli tyngre och man kan då använda IFC-Optimizer. Denna packar ihop 
och optimerar en IFC-fil. Onödiga referenser i IFC-filen plockas bort och man kan optimera bort 50% 
av filstorleken. Exempelvis kan en 200 MB tung fil optimeras till 100 MB och blir därmed lättare att 
hantera. Jag rekommenderar detta och att man börjar begära detta innan man tar emot en IFC-fil. 
Information försvinner inte efter att man genomfört optimeringen. 

 

Fråga 

Vad kan man förbättra i dagsläget? 

Svar: 

alla objekt ska ha den egenskapen som ska heta ’’story o2’’ ska ha tydliga riktlinjer och kvalitetssäkra 
modeller. Vettiga krav i bim manualen. Förse med property sets för vanligaste programvarorna då kan 
man säkerställa att egenskaperna hävdar på samma sätt. Benämningarna för IFC properties ska vara 
likadana. Man ser i många projekt att det inte finns direkta krav vad de ska heta, då föreställer man att 
modellsamordnare från problem i modellen när man ska filtrera. Blir bara ett detektivarbete.  
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Bilaga 2 
Intervju 2 

Intervjuare: Maral Kasabian & Sanna Karemsijan 

Intervjuobjekt: Roger Hagström 

 
Fråga 

Inställningen som finns i ”Export to IFC”-rutan som är projektanpassad högre upp i rutan, vem gör 
och bestämmer inställningar för projektet från början? Det är väl i början av projektet som man fixar 
dessa?  

Svar: 

Ja precis, det är den som är modellansvarig och för varje projekt behöver det finnas någon. Beror på 
projektets storlek, särskilt vid större projekt. Denne hjälper till med att jobba och följa de riktlinjer och 
scheman som finns. Vid mindre projekt är det en person som tar hand om detta.  

Följdfråga  

Det brukar vara en på företaget? 

Svar: 

Ja, modellansvarig för just den Tekla-modell i ett projekt.   

 

Fråga  

Vad ska den modellansvarige ta hänsyn till? 

Svar: 

De är att anpassa modellarbetet så att de motsvarar beställarens krav, vilken information som ska 
exporteras från modellen. Ser till att de som bygger upp modellen fyller i den informationen som 
behövs. Finns inga standarder att följa, utan det är lite anpassningar.  

Följdfråga  

Och vad för projekt det är? 

Svar: 

Ja precis. Vissa projekt har det gjorts anpassningar för armeringar, lyft upp den information som är 
intressant för de som är på byggarbetsplatsen, så att littera och dimensioner finns.  

 

Fråga  

Vad är standard och funkar standardinställningen för alla projekt? Är den anpassbar eller kan man 
skicka iväg den som den är? Vilka inställningar finns i standard?  

Svar: 

Man måste granska vad som går ut i exporten. Det kan hända att du inte byggt upp modellen på rätt 
sätt heller. Man kan inte förlita sig att det blir rätt bara för att man använder de inställningarna. Om det 
är en dålig modell blir inte IFC-exporten bättre, oavsett hur bra man väljer inställningar vid exporten. 
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Fråga 

När man gör en export så är det viktigt att BIP-koder och BSAB kommer upp i informationsrutan. De 
gör inte alltid det. Vart är det man väljer i inställningar för att dessa ska synas i informationsrutan? 
Dessa dyker till exempel inte upp när man väljer TS-SWE för inställningen ”Additional property sets”. 

Svar: 

TS-SWE inställning medföljer på grund av Tekla Structures. Tekla Sweden är anpassad för den 
svenska miljön. Sedan har vi en Ramboll Sverige-miljö i Tekla och i den finns det inställningar som vi 
ska använda istället för dessa Tekla Sweden.  

Som grund använder vi en ”Property sets” som heter RSE-RambollSweden. Utifrån denna kan man 
göra anpassningar och sedan sparar man den som en projektanpassad ”Property sets”. Standard 
använder de aldrig.  

Följdfråga 

Är det på grund av detta som BIP-koder och fliken inte kommer upp?  

Svar:  

Ja, för att dem har inte lagt in det i sin Property sets. 

Följdfråga 

Då är det så att varje projekt gör sina egna BIP-flikar eller ”Additional propert sets”? 

Svar: 

Nej utan vi har den fliken redan i vår standard Property sets, RSE-RambollSweden.  

 

Fråga 

Måste modellansvarige ha med BIP-koderna i standarden? 

Svar: 

Det behöver inte alltid vara med men oftast är det så idag. Det är ett minimikrav i projekten att ha med 
dem.  

 

Modellansvarige bygger upp inställningar och sedan är man också exportansvarig att IFC-filerna 
granskas och att objekten ej försvinner på vägen. För att det ska bli ett bra projekt behöver man någon 
som har den rollen i ett projekt. Hänsyn och anpassa modellarbete så det motsvarar beställarens svar, 
vilken information som ska exporteras. Denne ansvarar för exporterna, kollar att allt följer med och att 
objekt inte försvinner. 
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Bilaga 3 
Intervju 3 

Intervjuare: Maral Kasabian & Sanna Karemsijan 

Intervjuobjekt: Antonios Spinos 

Fråga:  
Vi undrar vad inställningen’’Additional property sets’’ innebär i en IFC-export? 

 

Svar:  
I additional property set kan man definiera om någon mer information ska med ut till IFC-filen. 
T.ex om man har definierat egna attribute i Tekla Structures så kan man få med dem även i IFC-
exporten eller om något annat attribute ska med i IFC-exporten men som inte är med som default, se 
bifogad länk. 

 

Jag har gjort ett exempel där jag väljer att ta med ett eget attribute "BSAB". Detta attribute följer då 
med i IFC exporten, se bifogad bild (APS.png).   

 
 

 

Fråga: 
 
Vad har B-rep har för funktion i en export (inställningen Export Type)?  

Svar: 

B-rep är ett sätt att exportera objekt på, en 3D beskrivning (konturbeskrivning). 
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