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SAMMANFATTNING 

Användning av olika BIM-verktyg blir allt mer frekvent inom byggsektorn. Informationsutbyte 

av 3D-modeller mellan projektets olika aktörer sker kontinuerligt under projekteringsskedet. 

Eftersom olika aktörer använder sig av olika programvaror behövs det ett öppet filformat för 

leverans av 3D-modeller. IFC är ett neutralt filformat som möjliggör informationsutbyte mellan 

olika discipliner och samordning av BIM-modeller. 

 

Detta examenarbete är en förundersökning av kvalitativ och kvantitativ sort, med syftet att ta 

fram en intern arbetsmetod för kvalitetssäkring av IFC-modeller vid leverans. I de kvalitativa 

momenten ingår intervjuer. Intervjuer görs för att få en förståelse om vad de anställda på WSP 

Byggprojektering Göteborg har för uppfattning om olika program och hantering av IFC. Det har 

gett författarna en djupare inblick och förståelse av fördelar och utmaningar som svarande stöter 

på, som lyfts under avsnittet resultat. Ett praktiskt delmoment ingår i examensarbetet. Under de 

praktiska momenten kommer det modellera i Tekla Structures och Revit för att sedan analysera 

modellerna med hjälp av granskningsprogrammen Solibri Model Checker och Navisworks 

Manage. 

 

Två granskningsmetoder skapas i den här avhandlingen, en visuell granskning och en 

Excelrapport. Den visuella granskningsmetoden innebär att visuellt granska IFC-modellen i 

samma granskningsprogram som samordnaren. Den andra metoden är en prototyp som jämför 

olika rapporter från respektive programvaror. 

 

Slutsatsen i den här rapporten är enligt följande punkter: 

 

• Mänskliga faktorn vid modellering och användning av korrekta verktyg vid export till 

IFC.

• IFC-formatet och de olika programmens förmåga att tolka IFC-informationen kan i 

vissa fall brista för icke standardiserade geometrier.

• Granskningsprogram kan tolka IFC-modellen olika.
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Abstract 
 
The use of different BIM tools is becoming increasingly frequent in the construction sector. 

Information exchange of 3D models between the various actors of the project takes place 

continuously during the design phase. Because different actors use different software, an open 

file format is needed for the delivery of 3D models. IFC is a neutral file format that enables 

information exchange between different disciplines and coordination of BIM models. 

 

This exam work is a preliminary study of qualitative and quantitative variety, with the aim of 

developing an internal working method for quality assurance of IFC model delivery. The 

qualitative parts include interviews. Interviews are made to gain an understanding of what the 

employees at WSP Byggprojektering Göteborg have in mind about different programs and 

management of IFC. It has given the authors a deeper insight and understanding of the benefits 

and challenges that respondents encounter, which are highlighted in the section results. A 

practical part is included in the degree project. During the practical steps, it will model in Tekla 

Structures and Revit to then analyze the models with the help of the review programs Solibri 

Model Checker and Navisworks Manage. 

 

Two review methods are created in this thesis, a visual review and an Excel report. The visual 

inspection method involves visually reviewing the IFC model in the same review program as 

the coordinator. The second method is a prototype that compares different reports from the 

respective software. 

 

The conclusion in this report is as follows: 

 
 

• Human factor in the modeling and use of correct tools when exporting to IFC.

• The IFC format and the ability of the various programs to interpret the IFC 

information may in some cases fail for non-standard geometries.

• Review programs can interpret the IFC model differently.
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Förord 

Det här examensarbetet omfattar 15hp och är det avslutande momentet i 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid högskolan i Borås. Examensarbetet är utfört 

under våren 2019 i samarbete med WSP Byggprojektering i Göteborg. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår eminenta handläggare Simon Iversen på WSP Sverige för hans 

kontinuerliga stöd och vägledning under hela projektets gång. Vi vill även tacka vår handläggare 

Kimmo Kurkinen på högskolan i Borås på sektionen resursåtervinning och samhällsbyggnad. 

Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som har ställt upp på intervju i detta examensarbete, 

som bidragit med sina erfarenheter och ny funnen kunskap. 

Sist men inte minst ett tack för våra familjemedlemmar som bidragit med sitt tålamod och 

förståelse under hela utbildningens gång. 

Zhiar Rashid 
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 
 

 
2D Tvådimensionell 

3D Tredimensionell 

4D Tredimensionell integrerad med tidplan 

Attribut En beskrivning av ett objekts egenskaper. 

BBR Boverkets byggregler 

B-rep Boundary Representation- IFC-export inställning 

BIM Byggnadsinformationsmodellering 

 Building Information Modeling 

IAI International Alliance for Interoperability 

IFC Industry Foundation Classes 

IFC Neutral format för informationsöverföring 

Objektbaserad 3D-modell (IFC) 

ISO International Organisation for Standardization 

Objekt Digital representation av en byggdel eller komponent 

NM Navisworks Manage 

Revit Programvara för 3D- modellering 

SMC Solibri Model Checker version 9.8 

TS Tekla Structures programvara för 3D-modellering 
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1. INLEDNING 
 

Examensarbetet fokuserar på leverans av modeller, exporterade med ett öppet filformat, IFC. 

Förslag på granskningsprocesser kommer att undersökas för WSP. I nuvarande läge saknar 

WSP en granskningsprocess för IFC-modeller. 

 

Arbetet kommer att fokusera på WSP:s behov av kvalitetssäkring vid leverans av IFC-modeller. 

Följer alla objekt och dess data med vid export från 3D-modelleringsprogrammen till IFC? En 

mall ”och verktyg” för granskning kommer att leda till en mer kvalitetssäkrad leverans och 

effektivare processer. 
 

1.1 Bakgrund 

 
BIM, Building Information Modeling är ett begrepp som oftast kopplas till 3D-modeller. En 

BIM-modell innehåller även geometrisk information och objektegenskaper av byggnadsverkets 

delar under hela dess livscykel. 

Digitala ritverktyg används i hög utsträckning inom byggsektorn vid framställning av system- 

och bygghandlingar. De är viktiga redskap vid projekteringsskedet som är en central del av 

byggprocessen. Olika aktörer är inblandade under projekteringens olika faser och utbyte av 

digitala 3D-modeller sker mellan olika discipliner, vilket ger aktörerna en utmaning att leverera 

en fullständig modell. För att möjliggöra informationsutbyte mellan dessa aktörer behövs det 

ett öppet filformat vid samordning av 3D-modeller. 

 

OPEN BIM är ett universalverktyg baserad på öppna standarder som möjliggör interoperabilitet 

mellan olika BIM-applikationer för att skapa ett transparent arbetsflöde mellan projektets olika 

discipliner (Graphisoft, u.d.). IFC (Industry Foundation Classes) är ett av dessa öppna filformat 

som används för informationsutbyte inom byggbranschen. IFC-modeller levereras under 

projektets gång till en BIM-samordnare för granskning av 3D-modellen. 3D-modellen 

kontrolleras av BIM-samordnaren för att identifiera kollisioner och andra eventuella brister. 

Genom att kontrollera modellen konturenligt, kommer eventuella felaktigheter och brister 

åtgärdas innan byggnationen påbörjar vilket sparas tid och pengar 

 

I dagsläget saknas det en tydlig arbetsmetodik för kvalitetssäkring av IFC-modeller för att 

säkerställa all data på WSP. Det kan leda till att kvaliteten på modellen för leverans brister. För 

att tillgodose en kvalitetssäkrad BIM-modell för leverans behövs det granskningsmetoder som 

säkerställer modellen på ett effektivt sätt och är hanterbart av den som utför granskningen. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med det här examensarbetet är att säkerställa att alla objekt och dess data följer med 

från 3D-modelleringsprogrammet vid export till IFC. 

Metoden skall justeras efter WSP:s behov. Sekundärt syfte är att få en djupare förståelse om 

hur olika modelleringsprogram, Tekla Structures och Revit, exporterar modeller till IFC. 

 

Det här examensarbete skall besvara följande frågeställning: 

 

● Hur fungerar och vilka skillnader finns vid export till IFC ifrån Tekla Structures och 

Revit? 

 

● Vilka data saknas vid export till IFC-filformat? 

 

● Vilken arbetsmetodik och vilka åtgärder finns för kvalitetskontroll och säkerställande 

av data vid export till IFC? 

 

1.3 Målformulering 

 
Målet med det här examensarbetet är att ta fram en intern granskningsprocess vid export till 

IFC för WSP. Den interna granskningsprocessen skall säkerställa att WSP levererar korrekta 

IFC- filer till beställaren. 

 

1.4 Företag 

 
Det här examensarbetet skrevs i samarbete med WSP Byggprojektering Göteborg. WSP är ett 

globalt konsultföretag som bedriver multidisciplinära projektet inom transport och 

infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban 

utveckling. WSP Sverige med dess 4000 anställda och dess 50 kontor i landet, är en av de 

ledande teknikkonsultföretagen i Sverige. 

 

1.5 Avgränsningar 

 
Arbetets fokus ligger på öppna filformatet IFC och hantering av informationsutbyte. Rapporten 

begränsar sig till användning av programvarorna Tekla Structures, Revit, Solibri Model 

Checker och Navisworks Manage eftersom dessa program är vanliga i projekteringsskedet för 

modellering och kvalitetskontroll. Samordningsprogrammens funktioner för kontroll av 

kollisioner mellan olika discipliner används inte i det här arbetet. 
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2. TEORI 
 

2.1 Byggprocessen i stora drag 

 
Byggprocessen startar med att en byggherre som kan vara en privatperson, organisation eller 

ett företag får en idé om att låta uppföra en ny byggnad eller ombyggnation av en befintlig 

byggnad för egen räkning. Vid nästa steg ska byggherrens behov, önskemål och krav kartläggas 

och en projektering påbörjas. Under projektering bestäms byggnadens färdiga utformning 

invändigt och utvändigt och bygghandlingar tas fram, bestående av ritningar och beskrivningar. 

Olika konsulter är delaktiga under projekteringen för att ta fram bygghandlingar som används 

vi utförandet av byggnaden. Produktframställning eller byggproduktion som är ett vanligare 

ord innebär att byggnationen eller ombyggnationen av byggnaden påbörjas och utförs av 

entreprenörer som jobbar med olika entreprenadformer. När byggnationen är färdigställd 

överlämnas den till byggherren och byggprocessens sista skede påbörjas. Produktanvändning 

innebär drift och underhåll av byggnaden för en fungerande förvaltning av produkten 

(Nordstrand, 2008). Figuren nedan visar byggprocessens i sin helhet.  
 

Figur 1. Byggprocessen (Nordstrand, 2008).
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2.2 Projektering 
 

Projektering innebär att uppfylla byggherrens behov, önskemål och krav vid nybyggnation eller 

ombyggnation av en befintlig byggnad. Dessa krav skall redovisas på ritningar och modeller 

samt beskrivningar som motsvarar bygghandlingar. Bygghandlingarna används senare som ett 

underlag vid uppförande. Projekteringsprocessen kan delas i tre olika skeden: gestaltning, 

systemutformning och detaljutformning (Nordstrand, 2008). I figur 2 beskrivs projekteringens 

olika skeden.  
 

Figur 2. Projekteringens tre skeden (Nordstrand 2008) 
 

2.2.1 Gestaltning 

 
Under Gestaltning utformas och konstrueras byggnaden på olika sätt med mål att framställa ett 

huvudalternativ som utvecklas och arbetas fram mer detaljerat. Huvudansvaret under 

gestaltning ligger på arkitekten men även andra projektörer är inblandade i detta skede. 

Arkitekturens utformning ska passa ihop med övriga deltagande discipliners intressen så som 

bärande konstruktion och andra tekniska installationssystem. Starten för gestaltningsskedet är 

oftast efter ett färdigställt byggnadsprogram men det förekommer även att det påbörjas i 

programskedet. Byggnadsprogrammet är ett resultat av de olika kraven som ska uppfyllas på 

byggnaden enligt byggherrens önskemål. Verktyg som ofta används under detta skede är datorer 

och olika modelleringsprogram, för enklare övergång till nästa skede som är systemutformning. 

Redovisning av situationsplan, våningsplaner, sektioner och fasader görs, men de kan även 

kompletteras med beskrivningar och 3D-modeller om det önskas från byggherren. Dessa 

underlag är handlingar som kallas förslagshandlingar (Nordstrand, 2008). 

 

2.2.2 Systemutformning 

 
Under systemskedet skall byggnadens konstruktionssystem och andra tekniska 

installationssystem fastställas så att kraven från byggnadsprogrammet uppfylls. Dessa 

underlag skall ge en helhetsbild av byggnaden åt byggherren för att fastställa att dennes krav 

och önskemål har uppfyllts för att kunna ta ställning till att fortsätta med projektet. 

Produktbestämning skall vara färdigt under detta skede som även utgör underlag för 

detaljutformningen där tid och kostnad för projektet kontrolleras. Under systemutformningen 

analyseras alla val och vilka konsekvenser det medför. Resultatet av utformningen under detta 

skede redovisas i form av systemhandlingar (Nordstrand, 2008). 
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2.2.3 Detaljutformning 

 
Detaljutformning är sista delen i projekteringsskedet och den mest omfattande. Korrekta 

måttsättningar, materialval, byggnadskonstruktioner och dess dimensionering ska genomföras. 

Detta arbete ska ske i samverkan mellan involverade projektörer och samtliga krav från 

byggherren och BBR ska uppfyllas och realiseras. Projektören ska även ta hänsyn till 

arbetsmiljön för både byggnadsarbetare och framtida förvaltningspersonal. Detaljutformning 

redovisas i form av ritningar och beskrivningar som utgör bygglovshandlingar. Projektörens 

arbetsuppgift kan även omfatta framställning av förfrågningsunderlag som utgör en del av 

anbudsgivningen (Nordstrand, 2008). 

 

2.3 BIM-Samordnare 

 
En roll som är viktig under projekteringsskedet är en BIM-samordnare, som har i uppgift att 

sammanfoga modellfilerna som levereras från olika discipliner och utföra kvalitets- och 

kollisionskontroller av byggnadsdelar och installationskomponenter. Eftersom olika discipliner 

använder sig av olika programvaror behöver BIM-samordnaren att modelleveranser sker i ett 

neutralt filformat för att kunna samordna och kontrollera modellerna. 

BIM-samordnaren undersöker även att modellerna ligger i rätt koordinatsystem för att sedan 

samordna dessa modellfiler till en samordningsmodell. BIM-samordnaren presenterar 

eventuella kollisioner och andra brister som har uppstått i modellen under 

samgranskningsmöten och den som är ansvarig för varje disciplin åläggas att åtgärda det som 

ska revideras (Holm & Josefin, 2013). 

 

2.4 Mjukvaror 

 

2.4.1 Tekla Structures 

 
Tekla Structures är en finsk programvara som har sin start 1966 i Helsinki. Sedan 2014 ägs 

Tekla av den amerikanska bolaget Trimble. Tekla Structures är en av de ledande BIM- 

verktygen i världen. Programmet gör det möjligt för användaren att skapa 3D modeller av 

byggnader och dess komponenter. (Slidshare, 2013) Från 3D-modellen kan det skapas 2D- 

ritningar och få tillgång till detaljerad tillverkningsinformation. Tidsaspekt kan läggs till 3D- 

modellen vilket medför att 4D modeller skapas. Modeller i Tekla Structures kan användas i alla 

skeden av byggprocessen från skisser till konstruktion, byggnation och förvaltning. Tekla 

Structures gör det möjligt att flera användare arbetar i samma modell samtidigt. 

Tekla Structures erbjuder olika konfigurationer beroende på vilka funktioner som efterfrågas. 

Vid behov av alla av alla funktioner finns Tekla Structures Full versionen (Tekla,
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2.4.2 Revit 

 
Revit grundades år 1997 i Newton, Massachusetts. Under den här perioden kallades det för 

Charles River Software till år 2000, då det bytte namnet till Revit Technology Corporation. 

År 2002 blev Revit uppköpt av Autodesk. Från början var Revit utvecklat för arkitekter och 

andra aktörer inom branschen för att designa 3D-modeller samt att dokumentera 

byggnadsinformation. Men sedan uppköpet av Revit, har Autodesk investerat stora summor 

för att utveckla nya konfigurationer (Wikipedia, 2019). 

År 2005 fram till 2013 utvecklades Revit Structure och ett år senare introducerades Revit MEP 

(Mechanical, Electrical and Plumbing). Autodesk lanserade ytterligare en ny Revit version som 

kallades till Revit buildning men som sedan byttes till Revit Archietcture. År 2013 presenterade 

Autodesk en ny version som innehöll alla applikationer från tidigare versioner, den blev kallat 

Revit. Med Revit kan man modellera i 2D och 3D på plan-, sektion- och elevationsvyer. Alla 

vyerna är kopplade till varandra. Med detta menas att om ett objekt ritas på en vy behövs det 

inte ritas om i de andra vyerna (whitleygroup, 2017). Revit är inte endast ett 

modelleringsprogram utan 4D BIM-verktyg. Med 4D BIM-verktyget läggs ytterligare en 

parameter i ekvationen, nämligen tidsaspekten. På så sätt kan ett schema skapas för olika faser 

av projektet (TheB1M, 2016). 
 

 

2.4.3 Solibri Model Checker 

 
Solibri model Checkers checker är en programvara som används för kvalitetssäkring och 

kontroll av objektbaserade 3D-modeller. Programvaran Solibri Model Checker utvecklas av ett 

finskt företag med namnet Solibri inc. Företaget är ledande inom BIM och utvecklar 

programmet med mål att användaren kan validera, kontrollera, koordinera och analysera 3D- 

modeller efter förutbestämda regler som kallas för (rulesets). Reglerna är fördefinierade i 

programmet men kan även modifieras för att uppfylla projektspecifika krav. Reglerna är 

parameterstyrda vilket innebär att användaren har möjlighet att dirigera vad som ska 

kontrolleras och mot vilka krav som kontrollen ska ske (Gustavsson & Johansson, 2013). 

 

2.4.4 Navisworks Manage 

 
Navisworks Manage är en programvara med 4D BIM-verktyg från Autodesk. Lightwork design 

lanserades år 1997 en ny 3D modellnavigation kallad för Navisworks som köptes upp av 

Autodesk. Autodesk har utvecklat Navisworks till fyra nya produkter. Navisworks Manage 

tillhör en av de fyra versionen som Autodesk erbjuder för projektgranskning. (whitleygroup, 

2017). Med Navisworks Manage kan man kombinera projektdata från andra discipliner i en 

enda modell, oavsett vilket filformat som använts. Enligt Autodesk förenklar Navisworks 

Manage granskningsprocessen genom att projektmodellen granskas ur olika vinklar samt att 

kollisioner mellan de olika modellernas delar upptäcks innan byggarbetet påbörjas. På detta vis 

kan projekteringstiden effektiviseras. Det går även att länka projektdata i modellen för att sedan 

göra en tidsplan för projektaktiviteten (4D), (whitleygroup, 2017). 
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2.5 IFC 

 
IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt filformat som är obunden till specifik 

programvara. IFC utvecklas av BuildingSMART tidigare IAI, (International Alliance for 

Interoperability) IFC möjliggör informationsutbyte mellan ett flertal mjukvaror. Den neutrala 

filen kan innehålla administrativ, ekonomisk eller teknisk information IFC är en av de fem 

neutrala filformaten som erbjuds av BuildingSMART (BuildingSMART, u.d.). 

Under 1995 började ett samarbete mellan tolv olika amerikanska företag inom AEC och 

programvaruföretag för att utveckla ett filformat för att underlätta interoperabilitet mellan de 

olika byggaktörerna. År 1997 rekonstruerades organisation till en ideell organisation med 

syftet att ha ett fritt informationsflöde inom byggsektorn. 

Enligt BuildingSMART bidrar det neurala filformatet till att effektivisera hela projektet 

(BuildingSMART, 2019). 

Första versionen av IFC var publicerad 1997 och har sedan dess fortsatt att utvecklas konstant. 

IFC4 add 2 är den senaste versionen som introducerades år 2016. Men den har inte hunnit 

etablera sig fullt ut i alla programvaror och den mest aktuella versionen för tillfället är IFC2x3 

som släpptes i mars 2013. IFC blev registrerad som en internationell ISO-standard 2013 vilket 

innebär att formatet kan ses som en standard för informationsutbyte (BuildingSmart, u.d.). 

 

 

Figur 3: IFC Tidslinje (Laakso, 2012) 

 

IFC-schemat innehåller hundratals definierade standardegenskaper per objekttyp. 

Strukturen på IFC-schemat är väldigt enkel och möjligheten för kontroll av innehållet finns med 

hjälp av ̈ textredigerare¨ (Texteditor). Innehållet i IFC-schemat är på engelska men en del länder 

översätter namnen på egenskaperna till sitt eget språk (Graphisoft, u.d.). 

Förutom det mest använda IFC-formatet som är IFC, så finns det ett XML-format som lämpar 

sig för driftskompatibilitet med XML- verktyg. IFC-formaten kan komprimeras i ZIP-format 

vid större projekt (Graphisoft, u.d.). 

 
 

En delmängd av IFC-schemat kallas för model view definition (MVD) som är behövlig vid 

implementering av en eller flera olika MVD-filer i en applikation. (Laakso, 2012) 

Syftet med MVD är att tillgodose sektorn inom byggbranschen med ett arbetsflöde och 

identifiera de krav som ställs för informationsutbyte mellan olika programvaror 

(BuildingSMART, u.d.). Det finns olika existerande MVD som har utvecklats både av 

buildingSMART och andra organisationer (BuildingSMART, u.d.). Den mest implementerade 

MVD är IFC2x3 Coordination View Version 2.0 (IFC2x3 CV V2.0), som syftar till att stödja 

samordning av byggnadstekniska krav i en byggnads designfas (BuildingSMART, u.d.). 
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2.5.1 Utmaningar med IFC 

 
Utvecklingen av IFC har gjorts med hjälp av många olika människor som besitter kompetens 

inom olika områden. En annan utmaning är att BuildingSMART är en oberoende organisation 

och det krockar med medlemmarnas egna intressen av att utveckla sina egna programvaror och 

erbjuda det som en lösning till sina kunder. På så sätt blir formatet beroende av en specifik 

leverantörs produkt. Det kan leda i sin tur till att utvecklingen av formatet blir ineffektiv. 

 

IFC kan i princip ge en beskrivning av vad som helst och det kan vara en nackdel med formatet 

eftersom det ger möjlighet till att olika program att tolka IFC-filerna olika. För att kunna 

säkerställa informationen som har exporterats till IFC-format krävs det manuella kontroller vilket 

kan upplevas som både besvärande och tidskrävande (Malmkvist & Ljungwe, 2014). 

 

 

3 UNDERSÖKNINGSMETOD 
 
För att skapa en djupare kunskap om IFC, inleddes examensarbetet med en förstudie om IFC, 

BIM och de olika BIM-verktygen Tekla Structures, Revit, Solibri Model Checker samt 

Navisworks Manage. Under förstudiens gång bestämdes det att arbetet skall utföras genom en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod för att på bästa möjliga sätt svara på 

frågeställningen. På figur 3 visas hur arbetsprocessen ser ut. 

 

 

 
    Figur 3. Arbetsprocessen.  
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3.1  Litteraturstudier 

 
Relevant studielitteratur har lånats in via Chalmers bibliotek. Rapporter och vetenskapliga 

artiklar hämtades in från Högskolan i Borås biblioteksportal. En stor del av 

informationssökningen har även hämtats in via Internet, IFC-manualer och gamla 

examensarbeten. Hänsyn har tagits till både utgivningsår, författaren och studerats med kritiskt 

öga med syftet att hålla informationen relevant till aktuellt ämne eftersom det sker snabba 

förändringar inom IT. 
 

 

3.2 Kvalitativt moment 

 
I de kvalitativa momenten ingår intervjuer. Intervjuer görs för att få en förståelse om vad de 

anställda på WSP Göteborg har för uppfattning om olika program och hantering av IFC 

Intervjuerna är semi-strukturerade. Med semi-strukturerat menas att en lista på frågor skall 

besvaras men under intervjuns gång kan eventuellt andra frågor uppkomma. (Träningslära, 

2010) Urvalet av deltagare bestämdes efter en konsultation med den interna handläggaren på 

WSP Göteborg, Simon Iversen. 

För tidsbokning av intervjuerna användes appen, Doodle. Doodle är en online kalender, som 

enkelt anordnar möte med de som bjuds in. Intervjuarna dokumenterades för att undvika förlust 

av information. Intervjumaterialet analyserades och sammanställdes för att komma fram till en 

granskningsmetodik av IFC-filer. 

 

 

3.3 Kvantitativt moment 

 
Ett praktiskt delmoment ingick i examensarbetet. Under de praktiska momenten har det 

modellerats i Tekla Structures och Revit. Olika objekttyper har modellerats i båda programmen. 

Endast grundläggande objekt valdes, såsom pelare, balk, plåt m.m. med olika typer av material. 

Dessa objekt kapades på olika positioner, med hjälp av olika verktyg som mjukvarorna erbjud. 

Syftet va att skapa mer komplexitet i objekten och öka svårigheten för programmen vid exporten 

till IFC. Analys av modellerna har genomförts med hjälp av granskningsprogrammen Solibri 

Model Checker och Navisworks Manage. I figur 4 visas hur granskningsprocessen som har 

använts i detta examensarbete.  

 

 

Figur 4. Granskningsprocessen.
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3.4 Modelleringsprocessen 

 
För att kunna jämföra programmen på ett likvärdigt sätt modellerades ett antal byggelement i både 

Revit och Tekla Structures. Tillsammans med handläggaren på WSP bestämdes vad dessa 

modeller ska innehålla för objekttyper. Två separata modeller ritades i varje program för att kunna 

jämföra programmens verktyg när det gäller modellering och modifiering av valda element. 

Modell A innehåller olika objekttyper bestående av stålelement och modell B innehåller enbart 

betongelement. Programmens uppbyggnad och funktioner skiljer sig åt vilket gör att modellerna 

inte är identiska men är likvärdiga både i antal och komplexitet. Verktygen som programmen har 

att tillgå användes för att splittra och ändra objektets form och storlek. Vilka objekt som har 

modellerats i modell A samt B redovisas enligt tabell 1 och 2 nedan. 

 
 

Tabell 1. Stål objekt. Tabell 2. Betong objekt 

 

Objekt Profile Material 

Pelare HEA 400 S275JR 

Balk UPE 200 S355N 

Plåt PL10 S235JRG2 

 

Objekt Profile Material 

Pelare 380X380 C30/37 

Balk 780X380 C30/37 

Vägg 3300X160 C30/37 
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4 RESULTAT 

 
4.1 Intervjuer 

 
Analysen av intervjuerna delas i två delar för att besvara arbetets frågeställning. Den första 

delen handlar om exporten från modelleringsprogrammen Tekla Structures och Revit och den 

andra delen avser IFC-formatet som sådant. Intervjuer sker semi-strukturerat som beskrivs i 

avsnitt 3.2 kvalitetmomenten. Den semi-strukturerade intervjun bygger på frågor enligt (bilaga 

1). I tabell 3 framgår antal respondenter som har medverkat, vilka befattningar och erfarenheter 

dessa har.   

 
 

Tabell 3. Medverkande intervjurespondenter 
 

Respondent Befattning Erfarenhet 

P1 Bitr. projektör/ CAD samordnare 0–3 år 

P2 Projektör/ konstruktör 3–6 år 

P3 Uppdragsansvarig 9–12 år 

P4 Handläggare konstruktör 6–9 år 

P5 Bitr. konstruktör/ Projektör 0–3 år 

P6 Konstruktör /Projektör 6–9 år 

 

4.1.1 Modelleringsprogram 

 
Fyra av de som intervjuades har arbetat med modelleringsprogrammet Tekla Structures i deras 

nuvarande projekt och de andra två arbetar med Revit. Fem av respondenterna har modellerat 

med bägge modelleringsprogrammen i tidigare projekt. Upplärningen av 

modelleringsprogrammen hos respondenterna har varit olika. Några har lärt sig via 

skolutbildningen, andra har gått på interna kurser hos företaget samt vissa har kastats in i projekt 

och fått lära sig under projektets gång. Respondenterna blev tillfrågade om de skulle vilja gå på 

kurser för de modelleringsprogram som de är inte lika skickliga på. Olika svar gavs av 

respondenten. Vissa tyckte att de skulle vara bra och andra tyckte att man lär sig ändå under 

projektets gång. 

Alla var ganska överens om vad som var fördelarna och nackdelarna med Tekla Structures och 

Revit. Tekla Structures är användarvänligt vid stål- och betongkonstruktioner. Enligt 

respondenter som jobbar med Revit, är Revit mer anpassat till arkitekter men funkar näst intill 

perfekt till konstruktionsritningar. 
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4.1.2 IFC 

 
Alla sex respondenterna kom i kontakt med IFC första gången på arbetsplatsen vid leverans av 

modeller. När de fick frågan vad är IFC? Svarade alla respondenter ganska likt varandra. Att 

IFC är ett neutralt filformat som de flesta program kan hantera. IFC används för att ta emot eller 

leverera modeller till/från andra discipliner. Samordnaren tar emot IFC-modeller och gör 

kollisionskontroll. Eftersom det inte finns en arbetsmetodik för att säkerställa att all data hänger 

med till IFC på WSP så ställdes frågan hur de säkerställer att all data följer med vid exporten? 

Frågan besvarades med att de i vissa fall granskar IFC-modellen visuellt medan i andra fall 

förlitar sig på att programmet hanterar exporten till IFC korrekt. Intervjuaren gav olika förslag 

på granskningsmetoder till respondenterna såsom en manual, video tutorials, kurs eller en 

digital funktion. 

Många tyckte att en digital funktion skulle underlätta eftersom arbetet med att kvalitetssäkra 

IFC-filen inte prioriteras, samt att loggfiler är svårt att förstå. En kurs om vad IFC är och vad 

för kapacitet IFC har skulle också vara bra tyckte de flesta eftersom många tycker att de saknar 

kunskap om IFC. 

 

4.2 Tekla Structures 
 

4.2.1 Modellering Tekla Structures 

 
Vid modellering med (TS) användes versionen 2018. Programmet startas med en 3D-vy och 

innehåller mindre rutnät ”Grid” som modifieras för att anpassas efter projektets omfattning. I 

funktionsmenyn väljs ”Create” för att sedan infoga de elementen som ska ingå i modellen. 

Egenskaperna för elementen väljs genom att dubbelklicka på aktuellt element eller trycka på 

ikonen för ”Properties” i sidofältet. Bestämda objektegenskaper väljs och sedan trycker man på 

”Modify” för att spara ändringarna i elementen. Beroende på elementtyp sker modifieringar i 

elementen genom att använda olika verktyg som kan väljas med hjälp av ”Edit” i 

funktionsmenyn och sedan trycka på de verktygen som önskas. Olika verktyg användes för 

modifiering av objektet i stål och betong modellen. I figur 4 visas modellen som innehåller 

betongelement och i figur 5 visas modellen med stålelement.  
 

 

 

Figur 4. Betongmodell, Teklas Structures. Figur 5. Stålmodell, Teklas Structures. 
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4.2.2 Export till IFC 

 
Modellerna som är skapade i TS exporterades till IFC genom att välja ”File” sedan trycka på 

”export” därefter välja IFC. Under fliken ”Parameters” och ”Advanced” finns det en del 

parametrar och inställningar som valdes inför exporten till IFC. Modellernas namn och 

placering av filen anges i parametern “output”, filformatet som valdes är IFC. ”Coordination 

view 2.0” valdes som ”export type”. Under parametern ”Additional property sets” kan särskild 

information som är projektspecifik väljas och läggas till genom att trycka på knappen ”Edit” 

och sedan välja vilken information man vill att IFC-filen ska innehålla. Alla objekt i modellen 

exporterades genom att välja ”all objects” som finns i parametern ”export”. Man kan även 

exportera endast valda objekt (delar av modellen) om man väljer ”selected objekt”. 

 

Det finns flera inställningar som kan kryssas i eller tas bort beroende på vilken information man 

vill att IFC ska innehålla under fliken ”Advanced”. Vilka inställningar som har använts framgår 

i figuren nedan. 
 

 

Figur 6. Tekla Structures inställningar för exporten till IFC-filformat. 
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4.3 Revit 
 

4.3.1 Modellering Revit 

 
Programmet startades och ett nytt projekt valdes och en mall med WSP grundinställningar 

öppnades. Modellering av elementen som ingick i både modell A och B har skapats genom att 

använda sig av knappen ‘create’ och sedan välja de typer av element som erfordrades. 

Elementens parametrar har ändrats genom att använda sig av fönstret ”properties” för val av 

material m.m. För att göra modifieringar i elementens struktur valdes verktyget ”edit family”. 

En ny funktionsmeny öppnas när man markerar ett element och väljer ”edit family”. 

Elementen modifierades genom att använda de verktygen som finns i menyn. När 

modifieringarna har färdigställts sparas dessa element genom att trycka på File → save as → 

Family. I figur 7 och 8 nedan visas både modellen som ritades i Revit.    
 

 
 

 
Figur 7. Betongmodell, Revit. Figur 8. Stålmodell, Revit. 



 

 
15 

4.3.2 Export till IFC 

 
Innan man påbörjar exporten av Revitmodellen till IFC är det väldigt viktigt att kontrollera 

inställningarna för export. Det görs genom att trycka på File-->Export-->Options-->IFC 

options. En tabell dyker upp som innehåller olika kategorier. ”Kolumnen” ”Revit Category” 

innehåller alla tillgängliga kategorier i modellen och kan inte ändras. Beroende på 

projektspecifika krav av IFC-filen kan ändringar göras i kolumnen ”IFC class name” genom att 

ange ” Not exported” i den kategorin som inte exporteras. 

 

De färdiga modellerna exporterades till IFC med första steget att välja File-->Export-->IFC och 

en dialogruta öppnas som framgår i figur 9. Önskat filnamn och placering av IFC-filen anges i 

rutan ”File name”. I rutan” Current selected setup” valdes ”IFC2x3 Coordination View 2.0”och 

som ”File type” valdes ”IFC”. 
 

 
 
 

Figur 9. Revit-parametrar för exporten till IFC-filformat. 
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4.4 Visuell granskning 

 
Den visuella granskningen utgår från att analysera och orientera sig i IFC-modellerna för att med 

ögat upptäcka eventuella avvikelser från originalmodellerna. Den visuella granskningen ska ge 

författarna en första överblick genom att jämföra IFC-modellen med originalmodellen via ett 

granskningsprogram. För ändamålet används programmen Solibri Model Checker version 9.8 

och Navisworks Manage 2018. Avsnitten nedan belyser avvikelser som har upptäckts. 

 

 

 

4.4.1 Visuell granskning av modeller från Tekla Structures 

 
IFC-modellerna granskas med hjälp av programmet Navisworks Manage v.2018. Det konstateras 

inte några förändringar eller försvunna objekt jämfört med originalmodellerna från Tekla 

Structures. 

 

IFC-modellerna granskas även i Solibri Model Checker. Stålmodellen är oförändrad och inga 

objekt har förändrats eller försvunnit jämfört med originalmodellen från Tekla Structures. Vid 

granskning av IFC-modellen från betongmodellen i Tekla Structures har inga element försvunnit 

men en avvikelse i ena väggen syns. Vid en närmare granskning av objektet så har en del av ena 

väggen försvunnit och objektets volym har förändrats, vilket visas i figur 10. Det åtgärdas genom 

att återgå till originalmodellen och markera aktuellt objekt, högerklicka och välja ”User defined 

attributes” och klicka välj ”IFC export”. En ändring av ”IFC export type” görs från ”Auto” till 

”Brep”. Modellen exporteras och granskas igen. En ny visuell granskning görs och avvikelsen i 

väggen försvinner och objektet överensstämmer med originalmodellen.  
 

 

Figur 10. Betongvägg från Tekla Structures, Solibri Model Checker och Navisworks Manage. 
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4.4.2 Visuell granskning av modeller från Revit 

 
Samma procedur upprepas för granskning av modellerna som är skapade i Revit och granskas 

visuellt via granskningsprogrammen. Modellerna granskas först i Solibri Model Checker och 

ingen skillnad kan upptäckas i betongmodellen. Stål modellen innehåller alla objekt men 

konstateras att förändringar har skett i plåten PL10 där cirkulära öppningar ändrats och plåtens 

volym även påverkats. 
 

En till granskning av modellerna utförs med hjälp av programmet Navisworks Manage. Vid första 

anblick konstateras det att modellerna är identiska till originalmodellen rent grafiskt. Vid en 

närmare granskning observeras att stål modellen innehåller alla objekt fast med undantaget att 

öppningar i plåten har ändrat form. Geometriska former som är en cirkel i originalmodellen har 

ändrats till en hexagon vilket i sin tur påverkar volymen av plåten i sin helhet. Figur 11 visar 

stålplåten som har ritats i Revit och avvikelser som upptäcktes i respektive granskningsprogram.  
 

 

     Figur 11. Stålplåt från Revit, Solibri Model Checker och Navisworks Manage. 
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4.5 Rapport från programvaror 

 
Efter den visuella granskningen sker ytterligare granskningsmoment. Det andra 

granskningsmomenten går ut på att skapa rapporter i respektive program. Rapporter från 

modelleringsprogrammen jämförs med rapporter från granskningsprogrammet. Rapporten 

innehåller objektens objekt ID och volym. Objekt ID valdes för att kontrollera om alla objekt 

hänger med vid export till IFC-modellen. Volym används för att säkerställa att objekten i IFC- 

modellen har samma geometri som i originalmodellen. Jämförelsen sker med hjälp av 

programmet Excel. En mall upprättades i Excel med Macrofunktion, som jämför en kolumn med 

data från modelleringsprogrammets rapport med en motsvarade kolumn från 

granskningsprogrammet. Funktionen används och körs via en knapp i mallen. 

 

 

4.5.1 Rapport från Tekla Structures 

 
Eftersom det inte finns färdiga rapporter med endast attributen objekt ID och volym i Tekla 

Structures standardrapporter, måste en rapportmall skapas. Det görs med hjälp av Tekla Template 

Editor som kan hittas under Editors i Teklas menyer. 

I Template Editor läggs de attribut som skall visas i rapporten. Sedan kan det bestämmas vad för 

enheter de olika attributen skall ha, samt hur många decimaler som önskas genom att trycka på 

properties. För volymen valdes liter som enhet med två decimalers noggrannhet. Rapportmallen 

sparas som csv-fil (comma-separated-values). Csv-formatet används som separator genom att 

lägga skiljetecken mellan informationen. Detta för att indikera att data ska placeras i olika celler 

i Excel. Rapporten skall konverteras till xlsx-formatet så att en länk kan skapas mellan rapporten 

från Tekla Structures och Excel-mallen. 

 

4.5.2 Rapport från Revit 

 
Revit kallar rapporter för Schedule (schema). Revits schema är annorlunda jämfört med Tekla 

Structures eftersom man inte behöver skapa en mall utan via Schedule/Quantities från View 

menyn så kan man välja vilken kategori av objekt och attribut man vill ha med. 

En annan skillnad mellan Revit och Tekla Structures är att man inte kan skapa rapporter som 

innehåller olika objekttyper utan Revit skapar scheman endast för en objekttyp. Det leder till fyra 

separata rapporter skapas för enskilda objekttyper. Objekt ID finns inte med som förslag på vilka 

attribut rapporten skall innehålla. Eftersom objekt ID är väsentligt del av rapporten användes 

Dynamo. Dynamo används så att författarna kommer åt objekt ID som annars inte är tillgängligt 

via användargränssnittet. Dynamo är visuellt programmeringsverktyg. (what-is- dynamo-revit). 

Alla rapporterna som skapas kan man se i Project Browser. Revit sparar inte automatiska 

rapporter utan att exporten görs manuellt. Rapporten sparas i Txt-format som sedan exporteras till 

Excel-format. 

https://archsmarter.com/what-is-dynamo-revit/
https://archsmarter.com/what-is-dynamo-revit/
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4.5.3 Rapport från Solibri Model Checker 

 
För att skapa rapporter i Solibri Model Checker (SMC) går man till Views menyn sedan trycker 

man på Information take off. En flik dyker upp med kolumner på olika attribut. Dessa kolumner är 

förinstallerade på SMC. Man kan redigera kolumnen genom att högerklicka på kolumnen. För att 

få fram data trycker man på Takeoff All. För export utav data till Excel-rapport görs på 

högersidan av fliken, genom att trycka på ”Reports”. En till flik dyker fram med olika 

rapportalternativ. Detta kan se ut som figur 12. 

 
 

Figur 12. Överföring ut av data till Excel-rapport. 

 

 

4.5.4 Rapport från Navisworks Manage 

 
Flertalet försök att skapa en rapport ur Navisworks Manage gjordes med externa handledare och 

personal från WSP utan att lyckas. Därför valdes att inte arbeta vidare med programvaran för det 

här ändamålet. 

 

4.6 Prototyp 

 
I samband med IFC-exporten från respektive modelleringsprogram skapas Excel-rapporter med 

objekt ID samt volym för samtliga objekt som exporteras. 

 

Om inget bortfall av data eller geometri har skett vid export till IFC så kommer Objekt ID och 

volym vara detsamma för objekten i originalprogrammet som granskningsprogrammet. Vid 

skillnader så som icke-existerande objekt eller avvikande geometri kommer dessa att markeras i 

Excel-protypen. Excel-prototypen kommer endast larma om skillnaden i volym överstiger 0,1%. 

 

En Excel-mall togs fram för att jämföra de olika rapporterna från respektive programvara. I 

mallen skapas fyra knappar med inbyggda Marco-funktioner som besvarar respondenternas 

önskan om att automatisera granskningsprocessen. Tre extra blad skapas i Excel-mallen med 

länkar för respektive rapport. Olika ekvationer används för jämförelsen av attributen. Med IF- 

sats jämfördes volymen och med Vlookup jämförs om ett objekt ID finns i båda rapporterna. Om 

objekt ID finns, så markeras det med grön färg och om det inte finns markeras det med röd färg. 

Den röda färgen är för att varna för att ett objekt inte kommit med vid exporten. Om volymens 

skillnad överstiger 0,1% så kommer det att markeras med gult för att indikera att geometrin inte 

överensstämmer med objektet i originalmodellen. 
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5 DISKUSSION 

 
5.1  Metodval 

 
Syftet med att välja kvalitativ metod är att få en djupare förståelse om kunskapsnivån hos 

konsulterna och hur strukturen för den nuvarande granskningsprocessen av IFC-modeller ser ut 

på WSP Göteborg. Det uppnåddes genom att utföra en ett antal semi-strukturerade intervjuer. 

Tack vare intervjuerna har vi kunnat stödja våra teorier om vad som brister och hur man kan 

tackla ner en del av problematiken. 

För att få full förståelse av själva problematiken räcker det inte att bara få stöd på den teoretiska 

delen, utan man måste själv kastas in i problematiken. Detta görs genom att modellera objekt 

med komplicerade skärningar i olika modelleringsprogram. På det sättet provoceras fel fram i 

IFC-modellen. Detta moment bekräftar ytterligare det som har besvarats i det kvalitativa 

momentet. 

 

5.2  Intervjuer 

 
Resultatet från intervjuerna visar att kompetensen finns om IFC på WSP, men enbart på en 

grundnivå. Alla vet mer eller mindre att IFC är ett neutralt filformat som är kompatibelt med 

många program som används inom byggbranschen. Kunskapen om hur exporten ska ske finns 

hos konsulterna. Det som saknas är kännedom om hur en export ska ske där man kan säkerställa 

att korrekt data från modellen följer med. Export av modeller via IFC-filer sker när konsulten får 

leverera modellen till beställaren/projektsamordnaren. Tyvärr kan konsulten för lite om vad det 

är för information som följer med i samband med exporten. En del levererar utan att granska den 

exporterade IFC-filen. 

 

Detta kan bero på tre olika faktorer enligt oss: 

 

1. En intern granskningsmanual saknas. 

2. Tidsbrist inom projekten leder till en bortprioritering av granskning av IFC-modellen.   

Projekteringstiden förlängs icke när ändringar och tillägg tillkommer under projektets 

gång. Detta leder till mer arbete med modelleringen och med bibehållen deadline. 

3. Det är oklart under vilken skede granskningen bör ske. Det är en självklarhet att en 

modell skall granskas innan man levererar IFC-filen. Men man bör kanske granska den i 

ett tidigare skede?
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5.3   Modellering och export till IFC 

 
Vid modellering har det framkommit att visa kapningar kan skapa svårigheter för SMC och NM 

att korrekt läsa IFC-modellen (specifika objekt). Vid kapningar alldeles intill ytterkanten av ett 

objekt så kan det leda till att SMC tolkar objektets form inkorrekt. Följande blir att volymen av 

objektet skiljer sig åt. Detta kan även inträffa när cirkelformade skärningar sker i objekt. En annan 

bugg som uppmärksammades är att en vanlig UPE 200 profil med längd 6 meter utan skärningar 

har volymen 16,97 liter i Revit och Tekla Structures medan i SMC har den 17,98 liter i volym. 

Däremot andra profiler som kontrollerades uppvisade inga skillnader i volym. Processen för 

export av modeller till IFC-modeller från Tekla Structures och Revit är relativt lika. 

 
 

5.4  Granskning 

 
Med den visuella granskningsmetoden kan man manuellt granska 3D-modellen. 

Granskningsprogrammet har funktioner för att filtrera och färglägga objekt så att granskningen 

kan ske vid olika faser och för olika egenskaper. Metoden möjliggör för den som är väl bekant 

med modellen att snabbt och smidig granska den. Metodiken är mer lämpad för modellsansvariga 

och projektörerna Även modellsamordnaren kan utnyttja denna metod när hen deltar i 

modelleringsfasen. 

 

Den andra granskningsmetoden är att låta ett program granska data i IFC-modellen. Metoden 

förhindrar den mänskliga faktorn eftersom granskningen sker via en Excel-mall. Prototypen som 

skapats i denna avhandling är fortfarande i utvecklingsfas. Även om granskningsfasen är 

automatiserad, behöver konsulten ordna rapporten manuellt genom att sammanfoga data från 

rapporterna. Det är ett moment som behöver utvecklas och ytterligare automatiseras enligt oss 

Prototypen bör användas vid leverans av modellen av modellansvarig. 
 

Den här granskningsmetoden rekommenderas med tillämpning minst en gång av modellansvarig 

innan leveransen. Modellansvarig kan på detta vis säkerställa att IFC-modellen är korrekt, 

kontrollerad manuellt och digitalt. 
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6 SLUTSATS 
 
Två granskningsmetoder föreslogs till det här examensarbetet, en visuell granskningsmetod och 

en rapport-prototyp med syftet att säkerställa data i IFC-modellen vid export från våra 

modelleringsprogram. 

Under kapitel 4. Resultat, redovisas tillvägagångssätt vid modellering och export till IFC Kapitlet 

belyser de brister som upptäcks utifrån kontroller som genomförs i granskningsprogrammen och 

hantering av det lyfts upp. 

• Mänskliga faktorn vid modellering och användning av korrekta verktyg vid export till 

IFC. 

• IFC-formatet och de olika programmens förmåga att tolka IFC-informationen kan i 

vissa fall brista för icke standardiserade geometrier. 

• Granskningsprogram kan tolka IFC-modellen olika. 

Den visuella granskningen bör göras i samma granskningsprogram som använts för samordning i 

projektet, eftersom det har konstaterats att granskningsprogrammen kan tolka vissa objekt olika. 

Den här granskningsmetoden ger en överblick av det som har modellerats för att upptäcka 

eventuella brister i modellen. Den här granskningsmetoden bör användas av projektören. 

Rapport-prototypen anser vi vara en fungerande metod för granskning av IFC modeller från 

modelleringsprogrammen och Solibri Model Checker. Metoden stöds genom att valda parametrar 

kan hämtas från objekten i modelleringsprogrammen och jämföras med IFC- objektens 

parametrar i Excel-prototypen. 

Prototypen kommer att levereras med anvisningar till WSP för vidareutveckling med 

förhoppning att det förbättrar företagets interna metoder för kvalitetssäkring av IFC-modeller. 
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Bilaga 
 

 

 

 
Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

 

Frågor för semi-strukturerat intervjuer: 

 

  

• Vad för roll o erfarenhet person X har  

• Vet person x vad IFC är? 

• Hur ofta jobbar person X med IFC 

• Hur va person X upplärling av Revit och Tekla mm andra verktyg varit?  

• Vad de anser va positiva och negativa (få person X perspektiv) av Tekla och Revit  

• Har person X fått uppmaningar med export till IFC? 

• Vad tror person X att vara IFC för nåt? 

• Hur säkerställer person X IFC? 

• Vad gör person X om du upptäcker att data har försvunnit från IFC? 

• Är du nöjd med dina kunskaper om dessa programvaror? 
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Bilaga 2. Intervjuer 

 
Intervju med Respondent P1 

 
F1: Arbetsroll och nuvarande arbetsuppgifter? 

SV: jag har jobbat i WSP snart 9 månader och jag har befattningen bitr. projektör/ konstruktör. På 

nuvarande projekt jobbar jag som projektör samt BIM-samordnare. 

 

F2: Vad för program använder du som BIM-samordnare? 

SV: Jag använder Navisworker Manage, (NM). Där slår jag ihop lika modeller som jag har fått av 

andra discipliner till en och samma modell.  
 

F3: Har du jobbat med NM tidigare? 

Sv: Nej, jag satt med det själv i början och lärde mig lite, eftersom vi inte har samordnat många 
projekt med NM. Senare gick jag på en utbildning i Stockholm. Utbilndingen va mycket givande. 

 

F3: Vilka modelleringsprogram använder du som projektör och hur var upplärningen?  

Sv: Vi använder mesta Tekla Structures, (TS) och Revit eftersom det är dessa kunder vill ha. I min 
utbildning ingick det ett Revit kurs, så jag lärde mig lite där men däremot TS blev jag inkastat i 

projekt. Och fick lära mig under projekten gång.  

 

F4: Hur känns det att modellera i dessa program? 

Sv: Det känns bra båda två men jag gillar mer att jobba med TS eftersom jag tycker att det är enklare 

att jobba med 3D. 
 

F5: Vad inbär IFC för dig? 

Sv: Jag vet inte vad exakt IFC är, men som jag har förstått så är det ett filformat om är kompatibla till 

många program.  
Eftersom jag jobbar med samordning så tar jag emot många IFC-filer från andra discipliner. 

 

F6: Kollar du genom dina IFC filer innan du skickar till beställare? 

Sv: Nej, det gör jag inte. Eftersom jag antar att allt som jag har markerat kommer med och litar på 

programmet.  

Det skulle man kunna kontrollera via NM. Om det är min modell skulle jag märka ganska snabbt om 
nåt saknas men det är lite svårare att upptäcka det från andras modeller eftersom jag inte har jobbat 

med denna modellen själv. 

 

F7: Har det händ att nåt har saknats eller IFC har blivit nåt fel på? 

Sv: Nej, men har hört att det kan hända. 

 

F8: Hur skulle du hantera försvunnen data från IFC? 

SV: Det vet jag faktisk inte. Men skulle förmodligen testa att exportera filen igen till IFC-filformat. 

 

F9: Finns det något typ av manual eller instruktioner för att vägledda dig om hur man 

exporterar IFC? 

SV: Inte vad jag vet. Men det finns för installerat inställningar för IFC. 

 

F10: Skulle du vilja lära dg mer om dessa program, NM och Tekla eller är du nöjd med dina 

kunskaper? 

SV: Ja, jag skulle vilja lära mig lite mer om uppbyggnaden av dessa program eftersom det finns 

skillnader även om det finns många likheter i systemet. 
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Jag tycker inte om att sitta och läsa manualer skulle föredra om att sitta i en lite grupp där någon visar 

hur man bodde använda de olika verktyg och kunna ställa frågor. Om det blir en eventuell upplärning. 
 

 

Intervju med Respondent P2     
 

F1. Arbetsroll på WSP? 

SV: min nuvarande roll är handläggande konstruktör men sitter mesta med Revit.  

 

F2: Hur länge har du jobbat på WSP? 

SV: 5 år, i början jobbade jag i broavdelning och senare byte jag till byggprojektering 

 

F3. Vilka program använder du vid modellering? 

SV: Jag modellerar i Revit och lite med Tekla. 

 

F4. Hur känns det att jobba med dessa program?  

SV: Tycker att Revit är lite enklare med ritningshantering. Jag har jobbat lite med stålringingar i tekla 

men fördrar revit eftersom det är den programmet so jag kan mest.   

 

F5: Har du använt Navisworksmanage och Solibri model checker? 

SV: Naviswork har jag inte jobbat men solibri har jag jobbat med. Jag har endast kollat på modeller i 

programmet men har inte använts kollektion kontroll.  

 

F6: När var det första gången du kom i kontakt med IFC? 

SV: Det måste va när jag börja jobba, 2011 

 

F7: Vad innebär IFC för dig?  

SV: Ett bra format för att dela information. Dem senaste projekt har många varit inblandat och IFC har 

varit ett verktyg för att skicka modellerna mellan varandra.  Sådan andra discipliner får de 

informationer även om de jobbar i andra program än det vi jobbar med.  

 

F8: Brukar du kolla på IFC filen innan det skickas vidare? 

SV:  Jag litar att ske exporten korrekt.   

 

F9: Har det hänt att du har haft problem med IFC-filer att saker har försvunnit? 

SV: Det har hänt att vissa objekt har försvunnit eller flyttat på sig.  

 

F10: Vad har du gjort då? 

SV: Test att exportera en gång till. 
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F11: ÄR du nöjd med dina kunskaper inom IFC och skulle du vilja gå i en kurs eller något 

annat.  

SV: Man kan alltid lära sig lite mer.  

 

F12: I vilket skede är det bra och granska IFC-filen? 

SV: redan vid modellering skede eftersom den som ritat vet mest om modellen och kan upptäcka 

snabbare brister.  

 

F13: Vilken arbetsmetodik för säkerställning av IFC-filer? 

SV: en kurs skulle va bra så att man lär sig lite mer om IFC och hur man kan säkerställa att exporten 

är korrekt. En checklista skulle också va bra, enkelt och smitit. 

 

F14: Ett annat alternativ kanske är att en video som visar IFC processen som är tillgänglig som 

man kan titta tillbaka på.  

SV: Video tutorial är bra man kan kanske göra en kombination av video tutorial och checklista. 
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Intervju med Respondent P3 

 

F1. Arbetsroll på WSP? 

SV: Jobbar som uppdragsansvarig, beräkningar, modellering och ekonomi.  

 

F2: Hur länge har du jobbat på WSP? 

SV: 3 år, Sammantaget jobbat i 12 år. Projektteamet sedan Tyréns och nu WSP.  

 

F3. Vilka program använder du vid modellering? 

SV: första året Autocad sedan har jag modellerat i Tekla, senaste 2–3 åren har jag inte modellerat lika 

mycket utan har hållit mer i uppdrag.  Erfarenhet inom Tekla på 7–8 år.  

 

F4. Hur känns det med Tekla?  

SV: Jag tycker att Tekla är ett bra program på många olika sätt, den har ju sina fördelar och nackdelar.  

 

F5. Har du modellerat i Revit? Upplärningssätt i modelleringsprogrammen?  

SV: Jag kom i kontakt med Revit under min utbildning år 2005 på Chalmers men inte modellerat 

mycket alls. Tekla kom jag i kontakt med på mitt Jobb där men gick i en utbildning på Trimble i 

Västerås 1–2 dagar. Efterhand är det mkt självlärande i projekt.  

 

F6: Vad innebär IFC för dig och när var det första gången du kom i kontakt med IFC? 

SV: Jag kom i kontakt med IFC vid utbyte av modeller. IFC är ett bra filformat som dem flesta 

programmen kan hantera. IFC är det smidigaste och använda i dagsläget. Dem som modellerar i Revit 

kanske inte har samma utbyte eftersom man använder samma program som A, V och vill gärna hålla 

sig inom den programvaran känns det som.  

 

F7: Vad innebär IFC för dig? Är det bara ett neutralt filformat?  

SV: Ett neutralt filformat som används för att föra över modeller till ett annat program En bra 

sammansatt överförings filformat som dem flesta programmen kan läsa, det den rollen som jag känner 

att den har. Vi använder IFC vid levereras till andra konsulter. Det är ingenting som vi arbetar med på 

det sättet. Vi har den som ett verktyg för att dela modeller.  Jag tycker att dem flesta har koll på hur 

man gör.  
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F8: Brukar du kolla på IFC filen innan det skickas vidare? 

SV: oftast skickas filerna vidare utan att kontroll sker, Det jag brukar kolla ibland att det ligger på rätt 

ställe, jag sitter inte och granskar den i detaljer om saker har försvunnit eller att allting är med.   Det 

skulle ta för långt tid om ni inte har tips på hur man skulle göra.  

 

F9: Har det hänt att du har haft problem med IFC-filer att saker har försvunnit? 

SV: Det har hänt att vissa balkar har försvunnit någon gång.  

 

F10: Vad har du gjort då? 

SV: försökt att exportera en gång till och få med försvunna datan eller modellera om.  

 

F11: ÄR du nöjd med dina kunskaper inom IFC och skulle du vilja gå i en kurs eller något 

annat.  

SV: Mer erfarenhet skulle uppskattas och frågan är hur man ska kunna säkerställa den biten med 

hantering av IFC-filer.  

 

F12: Vilka fördelar har Tekla vid modellering?  

SV: Det som göra Tekla bra att jag får en bra visuell bild när jag modellerar i 3D och ser hur modellen 

kommer se ut i verkligheten. Det är en bra precision och man har vissa komponenter som förinställda 

kopplingar som du kan utnyttja och få ett snabbt arbetsförlopp.  

 

F13: Revit? 

SV: anser att Revit är jobbigt program då man behöver jobba i plan och sektion.  Jag vill vara i 3D 

världen och därför känns Tekla mycket enklare.  Ja ser det som ett mellan steg från Autocad till 3D- 

projektering.  Du kan vrida och se i 3D. Men ser att det är jobbigt att jobba i 2d.  

 

’F14: Ser du några brister inom Tekla? 

SV: Lång inlärningskurva och det finns mkt i programmet och det gör att det blir svårt och lära sig. 

Att rita in en balk och en pelare är ganska enkelt men att få till rätt identitet och information och hur 

man får ut det till ritning och IFC fil så innefattar det många steg som man måste lära sig.  Den trappan 

eller tröskeln är ganska lång. Man behöver jobba med det ett tag för att kunna behärska all steg.   

 

F15: Tror du att man behöver gå i en kurs som kan underlätta för inlärning av 

modellprogrammet?  

SV: nej Jag tror man måste jobba i det i riktiga projekt så får man en annan helhetsbild. En kurs är 

jättebra då sitter man 1–2 dagar då går man igenom det väldigt snabbt. Men sen måste man sitta och 

jobba med kontinuerligt i veckor månader för att komma in i det.  
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F16: Har du använt Navisworksmanage och Solibri model checker? 

SV: Ja det har jag, Det är lite olika vilka program som man använder beroende på projekt.  Oftast är 

det beställaren som bestämmer vilket program man ska samordna i. Man har märkt i vissa projekt att 

det som vi exporterar med IFC-filer hamnar på olika ställen beroende om vi har öppnat det i Solibri 

eller i Navis. Det är också något som man måste ha med sig från början.  Där vet jag inte hur man ska 

kunna komma runt. Vi har testat och flyttat filen till rätt ställe.     

 

F17: I vilket skede är det bra och granska ifc filen? 

SV: den som modellerar bör granska filerna eftersom den som modellerar har bäst koll på modellen 

och det vore vettigt att den personen granskar filen. Eftersom den personen som har 

detaljkännedomen.  

 

 

F18: Arbetsmetodik för säkerställning av IFC-filer? 

SV: En checklista är bra på så sätt att man har staplat det som ska gås igenom och bör göras. Det är 

bra att gå en kurs men det är lätt att glömma bor någon punkt eller steg.  För om man har en checklista 

även om det är en ny person kommer in så är det ganska lätt gå igenom checklistan. Checklista ser jag 

som att föredra.  

 

F19: Ett annat alternativ kanske är att en video som visar IFC processen som är tillgänglig som 

man kan titta tillbaka på.  

SV: Det är jättebra för då behöver inte en viss person förklara hur man ska göra.  Men checklistan är 

bra och ha för att bocka av att man har gjort som ska göras.  Att en punkt ska nämnas i 

granskningsprotokollet (Granska IFC filen och sedan underrubriker av vad som ska granskas).   
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Intervju med Respondent P4 

 
F1: Arbetsroll och nuvarande arbetsuppgifter? 

SV: Min nuvarande arbetsroll är handläggande konstruktör jobbar mest med Revit. 
 

 

F2: Vart har du lärt dig dessa Revit kunskaper? 

SV: I tidigare arbetsplats men mest att sitta och jobba själv i projekt, samt fråga kollegor. 

 

 

F3. Vad anser du va positiv med Revit?  

SV: Det känns att det är lättar ritningshantering och lättare att rita 2D av det som man har modellerat. 

 

F3: Har du jobbat med Tekla?  

SV: Ja, granska lite. Har jobbat med lite stål projektering. 

 

F4: Var det första gången du kom i kontakt med Tekla?  

Sv: Ja, Jag hade även en kurs i Autocad och i Revit under min utbildning.  Jag har mer utbildning i 

Revit men skulle inte en kunna öppna den.  

 

F5: När var det första gången du kom i kontakt med IFC?  

SV: skulle säga att det var när jag börja jobba 

 

F6: Hur känns det att jobba med IFC? 

Sv: Tycker att det är ett bra format att dela information. Eftersom alla inte jobbar med samma program 

så är det smidigt att skicka till varandra eftersom nästan alla program kan läsa IFC. Det käns att man 

kan gör ganska mycket i IFC eftersom man kan justera Propertis i IFC. Så att man kan vissa korrekt 
data.  

 

 

F7: Vad inbär IFC för dig? 

SV:Det är en bra format dela mellan olika aktörer och även till samgranskning så att man kan lägga 

ihop alla modeller. 

   

 

F8: Varför länkar ni inte samman de olika Revit modellerna direkt med Revit share? 

SV: Det blir tydligare att se den olika modellen i IFC format än när man delar via Revit direkt. 

Eftersom modellen inte blir lika tung i IFC.  
 

 

F9: Har du fått IFC modeller från Tekla som du har lagt till revit modell? 

SV: Ja, när jag jobbade med ett projekt. Då skickade en ritningar av Prefab för stål och betong. 

 

 

F10: När du fick IFC modeller från Tekla märke du att det fans brister? 

SV: Jo, det fans vissa objektet som visades inte på Revit eller andra objekt som fans på modellen men 

det saknades information av objekten. Vi kollade vad för dimension objekten har för att få reda om det 

är exempel HEA. 
 

 

F11: Har du använd Naviswork eller Solibri? 

SV: Naviswork har jag inte jobbat mycket men har jobbat om Solibri. Solibri är ett bra 

samgranskningsprgram. Där man kan gör kollestionskontroller och det är tydligt.  
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F12: Hur säkerställer du att allt data hänger vid expoten? 

 SV: Det är lite svårt att säkerställa men jag brukar kolla 3D modellen och sen exportera. Men jag vet 
inte riktig hur man säkerställer detta. 

 

F13: Om vi kom på en metod på att säkerställa IFC modeller. Vad skulle du önska vara för 

metod? 

 SV: En checklista tycker jag. Men den får anpassas efter projekt. 
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Intervju med Respondent P5 
 

 

F1: Arbetsroll och befattning? 

SV: Bitr. konstruktör/projektör.  Just nu sitter jag i en större byggnad på östra sjukhuset och 

modellerar, ritar samordnar och sitter i Tekla då.  Jag samordnar igenom att ta in referensmodeller från 

andra discipliner, lägger in dem och kollar kollisioner i Tekla. Jag har blivit modellansvarig i detta 

projekt. Ansvarig för modeller och ritningar i projektet.  Jobbat på WSP sedan juni. Det har vissa 

omständigheter som har lett till att jag har blivit modellansvarig och har varit ganska naturligt 

eftersom det är inga nya arbetsuppgifter som tillkommit utan blivit officiellt och det har inte påverkat 

arbetsgången utan största skillnaden är att det har tillkommit ett större ansvarstagande.  

 

 

F2: upplärning av modellering programmen.  

SV: Revit via skolan använde det i en kurs och man kan ifrågasätta upplägget i kursen för upplärning 

av mjukvaran. Det var ju lite mer för att känna till programmet.  Jag fick ingen bra känsla av Revit jag 

tycker att inte fungerade som man kanske hade föreställt sig när det gäller i arbetsgångar.  

 

 

Tekla började jag med när jag sommarjobbade och jobbade inom prefab och satte och modellera i 

Tekla. Fick tillgång till utbildningsmaterial hur man kunde göra.  Lite blandade geometrier och silos, 

lägga upp ett vindtät osv.  Sedan har jag suttit med Tekla på min nuvarande arbetsplats och den är 

ganska enkel och rita i att känna igen menyer sedan kan man även märka hur komplex kan det bli i 

Tekla då.   

Den är användarvänligt i början. Tekla känns mer tydligt och användarvänligt jämfört med Revit. För 

att kunna lära sig programmen så är det bästa och använda sig av ett riktigt projekt än att bara rita. 

Skapar riktigt bra projekt som utbildningsmaterial så kanske kan Tekla vara en del av utbildningen.   

 

 

F3: När var det första gången du kom i kontakt med IFC?  

SV: På min nuvarande arbetsplats.  

 

 

F4: Vad innebär IFC för dig? 

SV: det är en typ av en volymmodell som man samorndar med för att kolla krockar och så där.   

 

 

F5: Leverar du massa IFC filer i det projektet du jobbar med nu? 

SV: Ja det är varannan vecka så leverar man IFC filer. Sen så är det en Cad samordnare som sätter 

ihop alla IFC-filer från alla discipliner. 

 

 

F6: hur är din kunskapsnivå när det IFC? 

SV: Jag skulle säga att dem är ganska låga. Jag kan exportera och det men sen har jag börjat lära mig 

kring BIP koder som ni kanske har hört talas om.  Arbetat med bip koder och det är en del kanske av 

IFC.  Tagit fram ett program som kan ge BIP koder till detta projekt.  Det är också en nivå av IFC att 

jobba med BIP koder och Property sets.   
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F7: skulle du vilja lära dig mer om IFC? 

SV: Ja det är alltid kul och lära sig mer. Sen vet jag inte hur mycket mer skulle vara mer gynnsam för 

mitt arbete men det är alltid intressant och lära sig mer om det.  

 

 

F8: Upplärningssätt om IFC?  

SV: Jag lär mig ganska snabbt igenom att se och ställa frågor så en kort utbildning eller kurs är alltid 

bra. Ett bra sätt och lära sig.  Någon kurs som visar potentialen i IFC och vad man kan göra. Vad kan 

vi göra med IFC. Ganska bra med att känna till.  

 

 

F9: Har det hänt att det försvunnit data vid export.  

SV: Inte vad jag känner till. Har inte fått tillbaka någon ifc fil av beställaren som anger att det är något 

som har saknats. Jag har inte stött på problemet.  

 

 

F10: Har du stött på problem när du har tagit emot IFC filer från andra dicipliner? 

SV: nej det har jag inte stött på.  IFC är eget filformat på något sätt.  Oavsett program så antar jag att 

man kan exportera i IFC och att filen är fungerande.  Man kan ju ha sett att bjälklag eller en platta 

ligger mitt i volymen men det känns som att detta sker i modelleringen att dem lägger till en slab när 

man markerar hela modellen och så följer den med. Att det är modellen som är fel på.  

 

 

F11: Om man stöter på problem med försvunnen data vem ska granska? 

SV: Det är CAD samordnarens roll att kanske hitta felen.  

 

 

F12: Har du använt Navisworks eller Solibri Model checker.  

SV: Har inte använt Solibri och Navis har jag använt några gånger. För att testa Bip koderna och att 
objekten följt med.  

 

 

F13: Finns det något som vi inte har lyft upp som du vill nämna? 

SV:  Tacksamt att förenkla funktionerna för IFC men frågan är om det är värt det.  

 

 

F14: Vad är syftet med IFC? 

SV: Den är viktig för samordning i projektet men jag kollar aldrig i mitt eget ifc fil som levereras.  

Men den är viktigt och att allting följer med vid export. Annars tappar den ju syftet med att 

samgranska.  
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F15: Hur kommer det sig att du inte kollar IFC filen?  

SV: Det hade nog inte gått och kolla vartenda objekt eftersom det är väldigt tidskrävande. Jag 

använder selection filter där man markerar alla objekt inne i komponenten enskilt ett sätt att försäkrat 

sig att markera allt.  

Där kanske ligger egen kontrollen att man får med allt.  Att man har rätt filter på allting. Jag tror att 

med filtrering kan göra något och det är just styrkan med Tekla att du kan filtrera och vad du kan visa. 

Om man får snarare en standard på att namnge allting boret från mänskliga fel. Filtrera bara på 

bärande väggar och se om det saknas något objekt och göra en övergripande egenkontroll. Och kunna 

checka av.  Sen kanske kan det bli svårt att kontroller infästningar. Någon typ av filtrering som skulle 

underlätta.   
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Intervju med Respondent P6 
 

F1: Arbetsroll och nuvarande arbetsuppgifter? 

SV: Jobbar med ett projekt som heter TubA, tunnelbana station i sthlm.  Jag är CRS ansvarig vilket 

betyder att jag har kontakt med våra kollegor i Rumänien och Indien. Jag är länken mellan teamet här i 

Sverige och CRS kollegorna. Allmänt har man gjort lite beräkning modellering och skedet vi går in på 

nu är armering med Indien och då är det väldigt inläsning för att få mer förståelse för grundenrna och 

ställa rätt frågor.  

 

F2: Jobbar du med Tekla när du modellerar?  

SV: Ja.  

 

F3. Hur är kommunikationen mellan dem olika kontoren?  

SV: Den är bra, insåg ganska tidigt att jag måste förbättra vissa saker för att kommunikationen ska 

fungera.  Vi jobbar via Worldnote: verktyget är bra men sättet man jobbar med det kan förfinas på ett 

bättre sätt vilket jag har jobbat fram med det och tycker att det fungerar bra.  Har även sett till att 

gänget i Indien är mer involverade i att ta fram lösningar för armeringen.  

 

F3: Upplärning av modelleringsprogram?  

SV: Internt Halvdagskurs för upplärning av Tekla när jag började.  Annars är jag självlärd. Via 

Youtube kollegor och testa sig fram, WSP är långt framme när det gäller digitalisering med hjälp av 

Simon och man lär sig något nytt varje gång man har tex, Tekla dagar.  Som vi brukar få åka på varje 

år där dem presenterar allt nytt för varje.  Presentationen hjälper till att man får en uppdatering och 

även kika på dem nya funktionerna när man är tillbaka på jobbet.  Vilket jag tycker är ett måste tycker 

jag för att hänga med i utvecklingen.  

  

F4: Var det första gången du kom i kontakt med Tekla?  

Sv: Ja, Jag hade även en kurs i Autocad och i Revit under min utbildning.  Jag har mer utbildning i 

revit men skulle inte en kunna öppna den.  

 

F5: Vilket år tog du examen?  

SV: 2010 

 

F6: skulle du vilja gå på fler kurser?  

SV: Ja det är på gång.  

 

F7: Vad anser du vara positivt eller negativt med Tekla som modelleringsprogram? 

SV: Hade jag varit 55 år gammal och tittat på en 2d ritning så hade jag kunnat se byggnaden eftersom 

dem har lärt sig och utgå från 2d ritningar.  Medan i 3D-program kan direkt se och få en förståelse för 

hur saker fungerar.  Jag har inte jobbat med Revit men tror att man fortfarande utgår från 2d medatns i 

tekla är det 3D som jag använder för modellering och använder mig sällan av vyer.  Med tekla får man 

en större förståelse på hur byggnaden kommer se ut i verkligheten.   
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F8: Skulle du vilja gå en kurs i Revit? 

SV: inte just nu på grund av att jag jobbar som kontakt för CRS gruppen. Men kräver projektet att man 

modellerar med Revit så får jag lära mig det.  

 

 

F9: finns det något som har fungerat mindre bra med Tekla? 

SV: Detta projekt är ritnings fritt och det är första gången man jobbar med det. Vi får hela tiden 

utveckla ett system för att granska eftersom hela vårt system bygger på att granska ritning.  Tekla 

hänger inte med i utvecklingen och behöver stappla upp och nu är det Simon som jobbar med att 

utveckla dessa verktyg åt oss med min input.  Vi lägger mer och mer information i modellen vilket gör 

att IFC filer hade vi kunnat använda det så mycket bättre. Vi gör ingenting annat än att lägga ett skal 

och titta att det ser bra ut. Medan man har möjligheten att klicka på varje objekt och filtrera men det 

gör vi inte.  

 

 

F10: är det för att det saknas tillräckligt med kunskap kring IFC?  

SV: kunskapen saknas för att överhuvudtaget exciteras tror jag. Det kan baseras på att vi gått över från 

enkel modellering till det här. Bilen av vad en modellansvarig är har inte hängt med i utvecklingen. 

Modellansvarige kanske inte får tillräckligt med instruktioner om vad rollen innebär. 

(Modellasnvarig).  

 

 

F11: var det trafikverket som ställde krav på att det skulle vara ritnings friprojekt?    

SV: Ja och dem ställer väldigt höga krav vilket jag tycker är väldigt bra.  Dem ligger alltid i framkant 

och vill driva branschen framåt.  

 

 

F12: När var det första gången du kom i kontakt med IFC? 

SV: som Referensmodell i Tekla vid mitt första jobb.  

 

 

F13: Vad anser du att IFC är? 

SV: Det är skillnad på att anse vad IFC kan vara och vad IFC är.  I Nuvarande projekt är IFC ett 

verktyg för att kunna se dem andra objekten.  En fil som används för samordning mellan alla olika 

discipliner.  

 

 

F14: vad anser du att den ska vara? 

SV: Kanske samma sak men att vi ska ha den informationen som vi har i våra objekt ska vi även 

kunna ta in från dem andra. Tex, om vi en ventilationskanal så skulle jag kunna se hur mycket den 

väger.  Så slipper man fråga. Jag vill kunna filtrera på vad det är arkitekten har och vad är det vi ska ha 

vilket jag inte vet om det går.  

 

F15: Försvunnen data vid export till IFC? 

SV: Jag jobbar inte med export men det e svårt o ha kontroll över att ingenting försvinner.  
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F16: Fanns någon metod för säkerställning av IFC export?  

SV: Nej.  

 

 

F17: Om det skulle finnas någon metod för att säkerställa, vad hade du önskat dig för metod? 

SV: Jag hade önskat mig ett digitalt verktyg som säger till vad som försvinner.  Simon brukar säga att 

man alltid kan gå in i loggfilen och titta vad som har hänt men den upplevs väldigt lång och säger mig 

ingenting om du inte vet exakt vad du letar efter. Det borde gå och göra ett program eller en app som 

kunde bara gå igenom den listan och säger att dem sakerna har försvunnit. Det är oftast 

komponenterna som ställer till det.  

 

 

F18: har du stött på problem vid export av Tekla modell till IFC och sedan till Revit modell?  

SV: Ja men det är oftast mänskliga faktorn som är orsaken till problemet.  

 

F19: Är du nöjd med dina nuvarande kunskaper om IFC? 

SV: Nej.  

 

 

F20: Hur ofta använder du dig av modelleringsprogrammen Solibri och Navi? 

SV: inte ofta, Jag tycker att vi borde bli bättre på att använda dessa program. Jag tycker att på ett 

samgranskningsmöte då dem har dragit in alla discipliner, Vi jobbar med en tunnel och då är det 

enklare och följa med i tunneln när man använder Navis.  Jag tycker att det är lättare att vi kanske gör 

en samgranskning själva innan vi går på samgranskningsmöten.  Att modellansvarige kan göra en 

samgranskning innan mötet. Hade varit hjälpsam.  

 

 

F21: Finns det någonting som du vill lyfta upp som inte har nämnts? 

SV:  så som det ser ut nu så har vi ingen kontroll av våra exporter av IFC filer.  Vilket är jättekonstigt 

eftersom vi granskar ständigt våra modeller. Jag håller med om att vi saknar en checklista eller annan 

arbetsmetodik för att säkerställa IFC filer.  Jag tycker att det ska finnas digitala verktyg som berättar 

hur exporten har gått.  Färgsystem som kan berätta om hur exporten har gått.  
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