Självständigt arbete på grundnivå
Independent degree project  first cycle

Byggnadsteknik
Building engineering
BIM
Förvaltning, inventering och användningsområden

Henrik Axelsson

grundnivå
BIM
Förvaltning

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart byggande
Examinator: Lars-Åke Mikaelsson, lars-ake.mikaelsson@miun.se
Handledare: Fredrik Hermansson, fredrik.hermansson@miun.se
Författare: Henrik Axelsson, heax1200@student.miun.se
Utbildningsprogram: Byggingenjör – Hållbart byggande, 180 hp
Huvudområde: Byggnadsteknik
Termin, år: VT, 2015

Abstract
Building Information Modeling, BIM is a complex idea which has varying
meaning depending on where in the building process it is used. There is no
simple definition of how the working with BIM is applied and consists of
many areas of activity.
This report is based upon the study of available literature and interview
questions, which both have set the ground for the result and conclusions
presented. These have aimed to investigate how digital information processing
can be applied in the facility management for a building and furthermore, how
inventory of an already built building can be improved by today’s technology.
By studying what´s already have been written on the subject and contacting
people who works in the building consulting business or building facility
management, a combination of available techniques is presented. The bottomline is that BIM (Building Information Modeling) is a modern working method
which can be used by all disciplines for applying information to a project, and
which also can be used progressively into production, facility management,
rebuilding and renovation, and finally deconstruction.
Inventorying of an old building which lacks data can be recreated by the use of
laser scanner technique and gives a reliable collection of data, which
afterwards is processed in a CAD program. Studies have been made in order to
find a way for localizing inbuilt material without making any permanent
damage to the building construction.
Keywords: BIM, facility management, laser scanning.
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Sammanfattning
ByggnadsInformationsModellering, BIM är ett komplext begrepp med
varierande innebörd beroende på var i byggprocessen det används. Det finns
ingen enkel definition av hur arbetet med BIM tillämpas och innefattar många
aktiviteter.
I rapporten har en litteraturstudie samt intervjufrågor legat till grund för
resultat och slutsatser, dessa har riktats mot att ta reda på hur digital
informationshantering anpassas till en byggnads förvaltningsskede och hur
inventering av en befintlig byggnad kan utföras med dagens teknik. Genom att
studera vad som tidigare skrivits inom ämnet samt med kontakter via personer
som sysslar med konsultuppdrag eller förvaltningsadministration inom
byggbranschen har en sammanställning av nuvarande tillämpningar kunnat
visas. I grund och botten är BIM ett modernt arbetssätt som kan nyttjas av alla
discipliner för att tillge information i ett projekt som även kan fortsätta att
uppdateras vidare genom produktion, förvaltning, ombyggnader samt
renovering, och slutligen rivning.
Inventering av en äldre byggnad som saknar data kan återskapas med
laserskannerteknik och ger en tillförlitlig datainsamling som sedan bearbetas i
CAD-program. Forskning har skett för att försöka hitta ett sätt att lokalisera
inbyggnadsmaterial utan att göra åverkan på byggnadskonstruktionen.
Nyckelord: BIM, fastighetsförvaltning, laserskanning.
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Beteckningar
BIM

Byggnadsinformationsmodellering

CAD

Computer-Aided Design

3D

Tredimensionell, det rumsperspektiv där längd, höjd
och djup uppfattas. X & Y representerar längd
respektive höjd, och Z representerar djupet

ÄTA

Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten

As-built

En enhetligt byggd modell som representerar
existerande byggnad.

Metadata

Data om data, används för att beskriva innehållet
eller strukturen för en datainsamling

Interoperabilitet

Förmågan hos olika system att fungera tillsammans
och kunna kommunicera med varandra

Ortorektifierade

Att bestämma hur något ser ut

Stuckatur

Gips, marmor- och limblandningar som används för
att framställa dekorativa ytor och detaljer

U-värde

Värmegenomgångskoefficient, beskriver
värmetemperaturisoleringsförmåga

VI

1 Inledning
1.1 Vad är BIM?
ByggnadsInformationsModellering, BIM, är en digital representation av den
fysiska och funktionella karaktären för en fastighet. BIM är en delad resursoch kunskapsbank för information gällande en anläggning vilken formar en
trovärdig bas för beslut under dess livscykel, vilken definieras som skedet
mellan initiering till rivning. En förutsättning för BIM-användning är
samverkan mellan intressenter vid olika faser av en fastighets livscykel. Detta
för att kunna implementera, hämta, uppdatera eller modifiera information i
BIM samt ge stöd och reflektera kring olika roller för intressenterna. (National
BIM Standard. 2015)
Att samla, för projektet, relevant information till en byggnad är en viktig
aspekt genom hela dess livscykel för att alla inblandade ska kunna samordna
projektering, produktion och förvaltning. All information från CAD-modeller
till kalkyler och exceldokument innefattar BIM i bygg- och
förvaltningsprocessen (Berglund 2012).
BIM är ett arbetssätt som syftar till att samla information för ett objekt samt
tilldela data för olika komponenter. Detta används inom många olika områden
och däribland byggbranschen för att på ett överskådligt sätt bilda en
uppfattning till hur en byggnad är uppbyggd.
En aspekt av BIM är att med hjälp av 3D-visualisering visa samverkan för
byggnadens komponenter samt undvika kollisioner vid exempelvis
installationer. Varje komponent kan tilldelas identitet , ID, som sedan tillskrivs
olika typer av information så som position i X-, Y, och Z–led samt material, Uvärde, kalkyl, mängdvärde, produktdatablad, last- och
dimensioneringsegenskaper. Det finns i nuläget inget anpassat sätt att
överlämna den information som förvärvas under projekterings- och
byggandefasen till den enhet som övertar förvaltningen av byggnaden. Detta
kan tänkas vara beroende på låg efterfrågan från förvaltning, samt att ingen
insikt i betydelsen av vad en informationsmodell skulle kunna innebära vid
drift och underhåll (Strand, K).
De åtgärder som tids nog behöver göras när byggnaden ska behålla sina
ursprungliga funktioner på lång sikt kan med en systematisk användning av
BIM underlättas.

1

I nuläget är det oklart hur en inventering av en befintlig byggnad ska gå till. En
befintlig byggnad med dess installationer innebär många svårigheter då
relationshandlingar ofta inte stämmer överens med verkligheten, ofta på
grund av ändringar av byggnaden som inte har dokumenterats (Flodberg, M.
2015). För att kunna införa arbetssättet BIM i förvaltning krävs därför att
teknik och metod sammanförs till ett effektivt system för inventering av
byggnaden.
Bättre kommunikation, minskat dubbelarbete, ökad effektivitet och bättre
kommunikation mellan projektets olika aktörer är aspekter som förbättras med
BIM. BIM handlar om smart informationshantering och att skapa effektivare
byggprojekt. Detta kan utföras när moderna arbetssätt och IT-verktyg
samverkar. Information som samlas på samma ställe skapar en obruten
informationskedja. Från projekteringen till och med förvaltningen av
byggnaden eller anläggningen finns information som centreras till samma
punkt och verkar i en obruten kedja. När BIM används skapar det
kostnadseffektiva och högkvalitativa byggprojekt för kunderna (Skanska,
2013).
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2 Syfte
Syftet med arbetet är att ta reda på vilka metoder som finns för att lokalisera
de komponenter som finns i en befintlig byggnad och koppla detta till BIM
genom att beskriva ett arbetssätt som genererar effektiv insamling av data.

3 Forskningsfråga
Hur kan implementering av BIM efter byggande förbättra rådande arbete av
den förvaltning som sker?
På vilket sätt kan inventering av en befintlig byggnad förbättras med
arbetssättet BIM?

4 Avgränsningar
Arbetet riktar sig mot de användningsområden som BIM kan tjäna under
förvaltningsskedet. Därför sker kontakt med aktörer som är verksamma inom
fastighetsförvaltning samt konsulter som arbetar med BIM. Någon ingående
förklaring kring programvara och det praktiska användandet av arbetssättet
görs inte utan fokuseras på att förklara användningsområdet som helhet. Inga
praktiska undersökningar på fältet har utförts och studien har begränsats till
teoretiskt kunskapsområde.
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5 Metod
Arbetet har börjat med att samla information kring begreppet BIM genom en
litteraturstudie där nyckelorden BIM och förvaltning har resultatet i källor som
granskats och utvärderats efter relevans till förvaltningsskedet. Därefter har
den för ämnet och frågeformuleringen relevanta teorin redovisats för att skapa
en övergripande bild av begreppen BIM, förvaltning, projektering,
relationshandlingar och inventering. När teorin har placerats återgår arbetet till
frågan och ser var i kedjan bristfälliga rutiner finns för att på så vis finna
konkreta lösningar och ett optimerat användande av tekniken.
Arbetet har till en början kretsat kring BIM generellt för att senare inriktats mot
samma inom förvaltning. Senare har inriktningen smalnats av ytterligare och
inriktar sig slutligen till att studera hur inventering av ett befintligt objekt kan
underlättas för att sedan kopplas till arbetssättet BIM.
Arbetet har fokuserat på att skapa en enhetlig bild av begreppet BIM och hur
det används i nuläget. Detta har skett genom litteraturstudier i liknande
examensarbeten som tidigare studerat begreppet samt genom kontakt med
verksamma aktörer på företag som har inblick i processen. Dessa ligger till
grund för den teorisammanställning som görs samt riktar arbetet mot ett
mindre område som författaren ansett relevant till fördjupning.

5.1 Problemlösning
Problemlösande studier önskar hitta en lösning till något problem som
identifierats (Höst et al. 2006). Ett problem som har identifierats och som är av
nytta till att finna en lösning på är komplexiteten som uppstår då befintliga
byggnader, vid projekteringsstadiet, behöver relationsritningar som underlag
till att göra exempelvis en ombyggnad.
För att kunna ta reda på om BIM vid inventering kan förbättras har först
litteratur i ämnet studerats vilka riktats till rapporter skrivna i anknytning till
laser scanning, byggnadsinventering och as-built. Problemlösningen har också
riktats mot hur BIM i förvaltningsskedet kan förbättra
informationshanteringen och leda till utveckling.
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5.2 Kvalitativ data
Kvalitativ data, som till skillnad från kvantitativ, data där antal och andel
beaktas, utgörs av ord och beskrivningar. Analys av kvalitativ data kräver
metoder som bygger på sortering och kategorisering (Höst, Regnell &
Runesson 2006).

5.2.1 Genomförande
Eftersom begreppet BIM har en stor nivå av abstraktion och kan tolkas på
många olika sätt leder detta till en metodik som beaktar viss nyans vid
tolkning av resultat. Detta innebär att den information som framkommer
under utförandet av arbetet kommer tolkas efter relevans för syftet. Därför är
det viktigt att utgöra koppling till användningsområdet och tolka resultaten
med hänsyn på relevans. Litteraturstudien är grundläggande och syftar till att
försätta ämnet i ett sammanhang, dels med historisk aspekt samt nulägets
rådande förutsättningar till utveckling. Det blir därför många skikt som sållas
bort och ligger till författarens granskning av resultat att avgöra källornas
validitet.

5.3 Reliabilitet
För att kunna ge bra reliabilitet är det viktigt att vara noggrann vid
datainsamling och analys. Ett bra sätt att åstadkomma detta är att låta en
utomstående person, som inte tidigare tagit del av arbetet, läsa och ge
synpunkter på brister (Höst et al. 2006).

5.3.1 Intervju och litteraturstudie
Reliabiliteten i detta arbete grundar sig på att intervjuer och datainsamling har
inriktning mot verksamma aktörer inom förvaltning och projektering som har
erfarenhet av begreppet BIM. Intervjuer utgör en del av källorna för analys i
resultatet och ska inte vara viktigare än att de utgör en delaspekt till
resultatformuleringen. Den litteratur som ska inhämtas under litteraturstudien
kommer utvärderas från källans utgivare samt relevans för
ämnesundersökningen. Stödord för litteraturstudie är som nämnts ovan BIM,
BIM förvaltning, laserscanning och inventering. Basen för sökningar har varit
sökmotorn google.se. Resultatet granskas genom ett filter som kan innebära
förbättring av ett område som inte helt och hållet är utvecklat, trots att
utrustning och teknik finns så saknas en formel för att realisera arbetet på ett
effektivt sätt.
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5.4 Validitet
Att uppnå validitet inriktar sig på att källorna och resultatet av arbetet
stämmer överens med objektsstudiens användningsområde. Det är således
intressant att det objekt som mäts stämmer överens med det som studien
faktiskt mäter (Höst et al. 2006 ). Detta medför att när litteraturstudie och
senare resultat samgranskas tas hänsyn till huruvida innehållet stämmer
överens med anknytning till BIM och möjligheten att göra inventering av en
befintlig byggnad samt ytterligare användningsområde. Metoden inriktar sig
alltså i första hand till att finna information som är relevant vid datainsamling
för befintliga byggnader. För att underlätta detta arbete sker litteraturstudier
från källor som redan har belyst problem kopplade till installationer och
inbyggnadsmaterial, då detta anses relevant för kommande resultatdel.
Att värdera källor är ett arbete som kräver att vissa frågor ställs för att kunna
validera trovärdheten, några av dessa är:






”Är materialet granskat och i så fall hur och av vem?
Vem står som garant för trovärdigheten?
Är undersökningsmetodiken trovärdig?
Är resultaten framtagna i ett sammanhang som är relevant för mina
frågeställningar?
Har resultaten blivit bekräftade eller lett till erkännande och blivit refererade i
andra trovärdiga sammanhang?”

(Höst et al. 2006).
Samtliga litteraturkällor i arbetsprocessen anses [av författaren], vara valida till
studiens syfte och innehåller information och uttalanden som utgetts av
branschaktörer, universitetsstudenter samt vetenskapliga artiklar och
avhandlingar. Källorna är reliabla i avseende, då de kommer från utgivningar
vilka samtliga har inblick i ämnesområdet.
De källor som redovisas i detta kapitel har karaktär från byggbranschen, då i
form av artiklar från olika organisationer, vilka i somliga fall går att tolka som
viss mån av reklam som endast belyser positiva aspekter. Dessa är med all
sannolikhet generella och är gällande för branschen som helhet. När de har
tolkats finns det alltid relevant information och bidrar till resultatet från
frågeformuleringen.
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5.5 Intervjuer
En intervju är en mer eller mindre systematisk utfrågning kring ett visst tema.
Urvalet till intervjuer sker med stratifiering, alltså att ett antal kategorier av
personer definieras och väljs ut från dessa kategorier. (Höst et al. 2006)
Urvalet till intervjufrågor har gjorts med inriktning mot konsulter inom
byggbranschen och fastighetsföretag. Svarsfrekvensen från aktörerna har varit
bra med motiveringen att om inte en intervju varit tillgänglig har en
bidragande del information resulterat till viktiga uttalanden som är relevant
och används i slutsatsen.
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6 Teori
6.1 Projektering
Projektering innebär en process där krav omvandlas till produktegenskaper
och utgör en del i produktbestämningen (Bodin et al. 2014). Vid ny- samt
ombyggnad sker alltid någon form av projektering. Detta innebär att skapa ett
byggnadsverk som uppfyller byggherrens önskemål och krav enligt
byggnadsprogrammet samt utmynna i redovisning av byggnaden i form av
ritningar och beskrivningar. Vid nybyggnad är projekteringsarbetet komplext
och innefattar fler valmöjligheter än vid ombyggnad. Målet för vilka behov
objektet ska uppfylla härrör från yttranden som beställaren ger till den aktör
som ska utföra projekteringen. Vid projektering krävs ett nära samarbete
mellan olika deltagare för att utbytet av information ska fungera (Nordstrand
2008).

6.2 Byggproduktion
Byggproduktion administreras och genomförs i huvudsak av
byggentreprenörer som har entreprenadavtal med beställaren. Under detta
skede utförs byggnadsarbete. Principen vid byggproduktion är att med
användandet av resurser skapa aktiviteter som resulterar i ett
produktionsresultat enligt de handlingar som upprättats efter projektering.
(Nordstrand 2008)

6.2.1 Annan definition
Ett alternativ till produktion kan vara utförande eftersom det är i det skedet
som tidigare projektering får sin fysiska gestaltning, utförs, alltså produceras.
Detta är i sak samma skede med skillnaden att produktion i botten innehåller
tidsramar och avtal, utförande är ett mer generellt begrepp.
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6.3 Processhjulet
Ett objekt delas in i tre olika faser som illustreras av ett hjul och utgör
byggnadens skeden för processen. I de flesta fall kommer förr eller senare en
renovering samt underhåll av byggnaden att äga rum och går då tillbaka till
det ursprungliga förfarandet projektering.
Ombyggnation kräver ritningar på objektet som ligger till grund för
projektering av ändring. Då ritningar inte finns tillgängliga eller saknar
fullständighet som underlag måste det på något sätt kompletteras. Det görs
genom att besöka platsen och genom visst detektivarbete lokalisera hur
konstruktionen verkar och vilka segment som har bärande funktion alternativt
endast avskiljande.
En skillnad som gäller vid ändringsarbeten är att projektets förutsättningar
inte är helt kända. Det finns ofta dolda fel och förutsättningar som inte innan
arbetets början kunde förutses. Detta gör att vissa beslut kring tekniska
lösningar måste vänta till byggskedet. (Nordstrand 2008) Utgångspunkten
ligger i att BIM-arbete inom förvaltning kan utesluta detta behov av utredning
och alternera en jämnare övergång från förvaltning direkt till projektering.

BIM

Figur 1. Processhjul (Axelsson 2015).
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6.4 Ändring
Ett ändringsprojekt innehåller samma skeden som vid nyproduktion vilka är:
förstudie, program, projektering, upphandling och produktion men avviker i
vissa avseenden från nybyggnad. I stort sätt gäller samma
projekteringsförfarande som vid nybyggnad fast med den stora skillnaden att
byggnaden finns på plats när projektet startar (Nordstrand 2008).

6.5 Relationshandlingar
Relationshandlingar visar resultatet av byggnadens slutgiltiga utformning
efter att de ÄTA:or som tillkommit under produktionen redigerats och
byggnaden är klar för överlämning till förvaltning. Relationshandling
innehåller också driftinstruktioner, det är en handling som visar byggnadens
aktuella utseende och utformning och bör följas upp vid eventuell förändring
till exempel ombyggnad (Bodin et al. 2014).

6.6 Fastighetsförvaltning
Förvaltning innebär ursprungligen att tillgodose erforderliga medel till
byggnadens tekniska, administrativa samt ekonomiska processer på så vis att
byggnadens funktion upprätthålls. Definitionen av förvaltning har succesivt
utvecklats och kretsar inte enbart kring drift och underhåll utan också annan
form av service så som bevakning, reception och vaktmästeri.
Förvaltarfunktionen är att svara för drift, skötsel, reparationer och underhåll,
samt uthyrning och service till boende och användare. (Nordstrand 2008)
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6.7 Administrativ och teknisk förvaltning
Ofta skiljer sig teknisk förvaltning från administrativ förvaltning eftersom de
syftar på olika funktioner, den tekniska förvaltningen innebär drift- och
underhållsarbete medan den administrativa innebär skötsel av de finansiella
funktionerna, exempelvis hyror. Driftåtgärder är de som med ett givet intervall
syftar till att upprätthålla fastighetens funktion. Underhåll syftar till att
återställa funktionen genom åtgärder (Andersson & Jonsson, 2013).
Den information som finns lagrad under byggprocessen kommer sällan
förvaltaren till del, likaså ställer inte förvaltaren speciellt höga krav på
tillgången. (Berglund 2012)

6.8 Inventering
Efter beslut om projektstart ska en inventering av den befintliga byggnaden
göras och innebär en systematisk jämförelse av befintliga relationshandlingar
och verklighet. I detta skede görs en noggrann uppmätning av viktiga mått och
bör kompletteras med fotografier. I de fall som ändringen av byggnaden
innefattar rivning och demontering av byggnadsdelar måste en inventering av
detta material göras för att planera huruvida materialet återanvänds eller
återvinns (Nordstrand 2008).

6.9 Ortodox uppmätning av byggnad
Varje fall då ett befintligt hus ska byggas om, byggas till eller renoveras behövs
en uppmätning. Detta utförs genom att mäta upp husets utsida och insida och
systematiskt skriva ner byggnadens dimensioner. Många gånger finns äldre
ritningar som kan tjäna som underlag, men har huset byggts om kan dessa
vara förvirrande. (Bodin et al. 2014)

6.10 Betydelsen av BIM
En alternativ betydelse av BIM är ByggnadsInformationsModell och syftar då
endast till en digital objektsbaserad modell och inte det kontinuerliga arbetet,
modellering (Andersson & Jonsson, 2013). Ett objekt som ska uppföras- byggas,
behöver information till yrkesmän vid varje sida av arbetsprocessen.
Arkitekten utformar ritningar i samråd men en konstruktör varpå VVS- och
elkonsulter utformar objektets installationer. Samtliga aktörer som är kopplade
till objektet bidrar med varsin del av den konstruktion som tar rum inom
objektets avgränsningar. Dessa har gemensamma ramar att förhålla sig till och
måste därför ordna en form av samordning för att inte kollisioner ska ske
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under projekteringen och utformningen. Dessa kollisioner avser det utrymme
som respektive byggnadsdel upptar och får alltså inte inneha samma 3Dkoordinater för olika byggnadsdelar.
Att utföra kollisionskontroll i en 3D-modell är dock en liten aspekt av vad BIM
handlar om. En annan förklaring för vad BIM är blir snarare förvärvning och
bruk av information med möjlighet till virtuell 3D-representation. (Strand, K)

6.11 BIM definition
BIM representerar, beroende på perspektiv olika saker; i ett BIM-projekt
representeras informationshantering, alltså data tillfört och delat av alla
projektdeltagare. Till projektdeltagare representerar BIM en interoperatibel
process för projektleverans samt definierar hur individuella grupper arbetar.
Dessutom representerar BIM många grupper som arbetar tillsammans för att
tänka ut, projektera, bygga och driva byggnaden. För projektgruppen
representerar BIM integrerad design vilket kan innebära övertag på
teknologiska lösningar, främjande kreativitet, tillgodoser bättre återkoppling
och sammanför gruppen. (National BIM Standard 2015)
Det primära syftet med en BIM-modell är att samordna all information på en
central plats och göra den åtkomlig för alla parter under hela byggprocessen
samt när byggnaden är klar (Gustafsson 2006). BIM inbegriper all information i
bygg- och förvaltningsprocessen, från CAD-modeller till kalkyler och
exceldokument. Genom att tilldela modellen med den lägsta
informationsnivån; ID, läge och geometriska storheter kan 3D-modellen
kopplas samman med information med samma ID-nummer. (Nilsson 2012)
”All tabellerad information kan med fördel vara utanför CAD-modellen, det
blir mycket enklare att istället koppla dem till varandra” (Berglund, M. 2012).
Nedan är en bild som illustrerar hur en laserskanner placerats utanför hörnet
på ett hus och avläser omgivningens fastigheter.

Figur 2. Laserskanner placeras utanför hörnet på ett hus och avläser omgivningens fastigheter (Leica 2006).
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Illustration Laserscanning
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6.12 Alternativ definition
BIM kallas av Skanska också för Building Information Management. Skanska
ser BIM i större sammanhang och byter därför Model till Management vilket står
för informationsstyrning från start till mål (Skanska 2013).
Detta symboliserar olika förhållningssätt till arbetssättet där det senare
placerar synpunkten utanför och med bred spridning som ser
informationshanteringen över hela processen. Processhjulet återknyts gärna
för att skapa en illustration.

6.13 Fördelar med BIM
Sweco har arbetat med BIM sedan metoden först kom till Sverige och påstår
sig ha en gedigen erfarenhet inom området. Inom bolaget samarbetar erfarna
arkitekter, byggkonstruktörer, installationstekniker och visualiseringsexperter
för att hitta den bästa lösningen.
Sweco anser att BIM har dessa fördelar:







Tillgång till rätt information genom hela byggnadens livscykel
Bättre samordning och mindre fel i både projektering och produktion
Minskad tidsåtgång
Minskade kostnader
Ökad produktivitet
Ökad kvalitet

(Sweco. 2015)

6.14 NCC projekt
NCC har initierat ett projekt för att aktualisera nyttan av BIM i drift- och
förvaltningsskedet. Det kallas BIM i förvaltningsskedet för små och medelstora
projekt. Följande citat beskriver att det finns ett behov och önskan från
beställare att ta BIM vidare till förvaltning.
”Vi ville undersöka på vilket sätt information kan ges till en förvaltare i en
BIM-miljö efter att byggprojektet är färdigt. Våra beställare måste bli mer
kunniga i BIM, ställa krav och ta tag i frågan om hur information ska föras
vidare”. (Nilsson 2012)
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6.15 Standarder
6.15.1 fi2
Fastighetsägare och förvaltare har lyckats enats om ett gemensamt språk för
sina IT-system. Detta innebär en standard genom vilken man kan ställa krav
på den information som tas fram vid byggprojektering. System av olika sort
kan samtala med varandra vilket leder till förenklat samarbete mellan olika
discipliner. En gemensam standard gör att det går att ställa krav på den
information som tas fram vid byggprojektering. (FI2) ”Tidigare mättes varje
rum 3-4 gånger per år – i genomsnitt. Nu behövs det aldrig! Alla mått som
behövs finns lagrade på CAD-ritningarna i vårt system” (Gertsson, FI2).

6.15.2 BoIT
BoIT är ett samarbetsprojekt mellan SABO, allmännyttiga bostadsföretag och
Hjälpmedelsinstitutet. Projektet ska skapa en gemensam strategi när det gäller
IT-utmaningar i hushållet, däribland minska miljöpåverkan och
energiförbrukning samt att förbättra service och information till hyresgästerna.
Bo IT handlar förenklat om att utnyttja de infrastrukturer som byggts ut till
mer än att leverera TV och internet till hyresgästerna. Allt mer digitala tjänster
gör intåg i fastigheterna och därmed ökar behovet av att allt kan kommunicera
med det fastighetssystem som används. Ett certifieringsarbete pågår, BIM har
inte riktigt tagit sig in i fastighetssektorn. Detta är något som måste ändras då
husen blir allt mer komplexa och innehåller mer teknik varför behovet av BIM
växer (Nilsson 2014).

6.15.3 IFC
Ett filformat som kan läsas och hanteras av många projekteringsprogramvaror
kallas för ett öppet filformat. Detta medför att projektfiler kan flyttas mellan
olika datorprogram och möjliggör full läsbarhet. Då filformatet är öppet kan
konsulter från olika discipliner samordna modeller som är skapade i olika
programvaror. Den internationella standarden Industrial Foundation Classes
(IFC) är framtagen av Buildingsmart och möjliggör informationsöverföring
mellan bygg och fastighetsrelaterade programvaror (Andersson & Jonsson,
2013).
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6.16 Informationsutbyte
Strukturen för hur informationsutbyte sker inom byggverksamheten med
avseende på ritningar och modeller har tidigare varit begränsade till 2D-CADritningar som skrivs ut i ritningsformat i form av pappersritningar. Mellan
omkring år 2005 till 2015 har utvecklingen gått till CAD-baserade 3D-modeller.
(Gustavsson 2006)
Rapportförfattaren har iakttagit att A-ritningar och K-ritningar används ute på
byggarbetsplatsen i produktionsskedet, alltså uppförandet av byggnadens
fysiska gestaltning. Detta eftersom hantering av digital visningshårdvara ännu
inte överträffar enkelheten av en ritning på papper. Detta behöver inte
innebära ett problem, snarare bör digital förvaring av information ses som ett
hjälpmedel med fler möjligheter till pappersritningar.

6.17 Historik CAD
Idag är ritningskontor datoriserade till skillnad från cirka tjugo till tjugofem år
sedan då ritningsproduktionen dominerades av papper och penna. När CAD
introducerades var förväntningarna höga; bland annat skulle ritningarna hålla
en högre måttnoggrannhet och vara mer lättlästa än handritningar, dessutom
skulle det leda till bättre samordning och färre produktionsfel med ökad
produktivitet samt möjlighet att bygga upp ett symbolbibliotek. Det visar sig
att entreprenören sällan använder den digitala informationen för att styra sina
egna processer. (Gustafsson 2006)

6.18 Informationsnivå
Den minsta informationsnivån i en CAD-modell är ID, position och
geometriska storheter. 3D-modellen kan kopplas ihop med all information som
har samma ID-nummer. Tabellerad information kan med fördel vara utanför
CAD-modellen vilket gör det enklare att koppla dem till varandra. (Nilsson
2012)

6.19 Reverse engineering
Reverse engineering innebär kortfattat att demontera en konstruktion,
komponent eller produkt för att ta reda på hur den ser ut och fungerar. Då en
byggnad ska inventeras måste dess komponenter identifieras, detta kan
därmed definieras som reverse engineering.
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7 Resultat
7.1 Laserskanning
När ett objekt laserskannas är det en rad olika steg som måste genomföras för
att i slutändan få en användbar modell som kan användas vid projektering.
Arbetsgången för detta kan förenklat delas in i fyra steg: etablering av
laserskanner, skanning, bearbetning av data och tillverkning av ritningar och
modeller (Andersson & Johansson, 2012). Genom att använda en laser som
skannar omgivningen kan en modell av byggnader och rum skapas. Metoden
innebär att avståndet från laserskannern till dess omgivning registreras och
utgör data som därefter behandlas för att exempelvis ta bort artefakter så som
möbler för att sedan kombinera punkterna i ett gemensamt koordinatsystem.
En laserskanner tillhandahåller avståndsmätningar av ytor som är synliga från
sensorns synvinkel, vilka kan konverteras till en uppsättning 3D-punkter;
kallade punktmoln (point cloud). Processen för att konvertera punktmoln-data
till as-built är känd som begreppet scan-to-BIM. Modellens rådata tillskrivs
identitet för respektive objekt, exempelvis vägg, och metadata så som
ytmaterial samt spatiala och funktionella förhållanden mellan intilliggande
strukturer och tomrum etableras. Många forskare har studerat problemet, att
med hjälp av data från en laserskanner, återskapa byggnadsinteriör- och
exteriör. Tyngdpunkten har generellt legat på att skapa visuellt realistiska
modeller snarare än geometriskt överensstämmande. 3D och färgdata från en
Kinectsensor (RGBD) har nyligen använts för att känna igen objekt inomhus
Detta innebär mindre arbete att manuellt tillskriva materialidentiteter i
modellen. (Xiong et al. 2013)
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Figur 3. Illustration laserskanning av hus (Axelsson 2015).

Eftersom metoden att genom laserscanning inhämta tillräcklig information till
stöd för byggnadens med ögats synliga ytskikt och skapa en 3D-modell för
detta anses den vara en mycket bra utgångspunkt för inventering. Det som
finns synligt kan skannas med hjälp av en laserskanner, förutsatt att storleken
på byggnaden och avståndet till byggnaden inte är för stort. Detta leder till att
exteriör och interiör med skanningtekniken bidrar till underlag för
relationshandlingar i plan och fasad.

7.2 Terrester Laserskanning - TLS
Terrester betyder något som har med jorden att göra. I sammanhanget syftar det
till att avbilda objekt på marken. Med Terrester laserskanning möjliggörs en
mycket snabb datainsamling och är speciellt lämpad för komplicerade miljöer
som annars skulle vara mycket tidsödande att mäta in med traditionella
metoder. Den tyska skannern Zoller + Fröhlich används av Sweco, skannern
genererar ett punktmoln med punkttäthet ner till några millimeter och klarar
av att mäta avstånd upp till 79 meter. (Sweco. 2015)
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7.3 Industriskanning
Med hjälp av Terrester Laserskanning kan komplicerade industrimiljöer
dokumenteras. Allt som syns från stationsuppställningen fångas in och
slutprodukten resulterar ofta i tredimensionella relationshandlingar med
noggrannheten 5 mm, för om och tillbyggnader. (Sweco. 2015)

7.4 Arkitektur
Stuckaturer på äldre byggnader kan snabbt skannas som 360 grader i
horisontalled och 270 grader i vertikalled. Ofta resulterar produkten i nya
relationshandlingar innehållande plan- och sektionsritningar samt
ortorektifierade foton. (Sweco 2015) Byggnadens utvändiga kontur i
kombination med invändig avläsning bildar 3D-koordinater vilka sammanfört
i ett CAD-program ligger som grund för ritningar.

7.5 Fotografering
Ett komplement till laserscanning är att använda en digitalkamera inbyggd i
scannern. När scanningen är utförd så tas ett extra varv där omgivningen
fotograferas för att underlätta visualiseringen av punktmolnet och ge varje
punkt en korrekt färg. (Andersson & Johansson 2012)

7.6 Efterfrågan
I en studie där konsultföretag tillfrågats framgår att samtliga är överens om att
laserskanningtekniken är mycket effektiv. Den låga efterfrågan tros bero på
den konservativa byggbranschen. Med en ökad medvetenhet om metodens
potential, användningsområde och det praktiska tillvägagångssättet förväntas
efterfrågan att öka. Mer anpassade mjukvaror för punktmolnsbearbetning,
samt att 3D-modellering blir vanligare förväntas också öka efterfrågan för
laserskanning som projekteringsunderlag. (Andersson & Johansson, 2012)
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7.7 BIM Landstinget
Landstinget ansvarar bland annat för bostäder, vatten och avlopp, plan- och
byggfrågor vilket är viktiga samhällsfunktioner. I en mailkonversation med
Marie Flodberg på Landstinget Östersund ställs frågan om att göra en intervju
angående användningen av BIM i förvaltningen.
”Ingen hos oss har erfarenhet av BIM. Vi vet en del om vad det innebär och har
hittills ej funnit anledning att använda det då alla projekt gäller mindre eller
större ombyggnad i komplexa (installationstäta) byggnader från 60-70-talet.
Befintliga ritningar finns inte på allt. Och på det som finns är det ibland oklart
gällande riktigheten i ritningar, delar har gjorts om utan att blivit reviderade
osv. Därför skulle projektering och dokumentation, inventering bli orimligt
stor” (Flodberg, M. 2015).

7.8 BIM Sweco
BIM-arbetet används dagligen av de som ritar på Sweco Östersund, bland
annat för att göra kollisionskontroller och mängdrapporter. De verktyg som
används kan bland annat hantera ytor som distribueras till medkonsulter som
använder data till energisimuleringar och så vidare. Organisation och system
för att hantera BIM-modeller är något som många beställare och förvaltare inte
har, alltså efterfrågas de inte i projekten. De handlingar som överlämnas är
endast en avskalad version i förhållande till vad som finns tillgängligt. (Strand,
K. 2015)

7.9 BIM Diös
I en intervju angående BIM i fastighetsbranschen med Fastighetschef LarsGunnar Dahl på Diös i Östersund, framgår att de inte arbetar med BIM i
dagsläget. Deras rutiner för informationssystem är knutna till en modul som
heter Vtech och är den programvara som används för att styra bland annat
felanmälningar och ronderingar, vilket innebär att gå in och titta i en fastighet
för att avgöra vad som eventuellt behöver åtgärdas, en form av skyddstillsyn.
Vtech har också en modul som används för energiberäkning samt för att göra
energiuppföljning. En annan modul som används på Diös är PLUH som
används för allt planerande och underhåll.
I intervjun framgår också att implementering av BIM speciellt skulle kunna
gynna projektering. Ibland finns det ett latent underhåll som ärvs med lokalen.
BIM används mest i nyproduktion som har högre industrialiseringsgrad
medan det tar längre tid för förvaltning som beskrivs som mer gnetande.
Generellt är förvaltningen lite efter produktion och kan tyckas undermålig,
förvaltningen har byggt på det som produktionen har skapat. (Bilaga B)
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7.10 Intern kompetens
Förvaltare har berättat att då ändringar av större omfattning har gjorts, vilka
leder till ett projekt, så har informationen i berörda handlingar uppdaterats.
Dessa har uppdaterats av externa konsulter och ofta med ledning av
förvaltningens egna projektledare. Den stora mängden information har
medfört att de inte kunnat göra något annat än att köpa in tjänsten utifrån
eftersom förvaltarna inte har den kompetensen i personalen. Det framgår att
om informationen uppdateras så strävar förvaltarna efter att hålla den
uppdaterad vid framtida förändringar. (Andersson & Jonsson, 2013)

7.11 Ansvar
En aspekt som tillkommer då BIM används i ett samarbetande system är
huruvida ansvar fördelas. Likaså måste någon se till att informationen inte
hamnar i fel händer. Informationsförvaltare kan vara ansvariga för fler risker i
ett BIM-projekt än vad de är medvetna om. I synnerhet om de är involverade i
att tillhandaha en gemensam datamiljö och kontrollera eller processera
personlig data. (BIMplus. 2015)

7.12 Produktöverlämning
Eftersom det ständigt sker uppdateringar eller omarbetningar i varje skede av
ett projekt finns det ofta brister i information när den slutgiltiga
projektleveransen sker till förvaltning. Detta beror på att informationen inte
alltid uppdateras as-built och görs tillgänglig för mottagaren. (Andersson &
Jonsson, 2013)

7.13 Fallstudie för skanningprocess
Under litteraturstudiens genomförande har beskrivningar för as-built modeller
framkommit. Dessa beskriver ett skede då en fysiskt gestaltat byggnad besöks
och efter att datainsamling skett utgör punktmoln viktigaste data som efteråt
bearbetas i CAD-program. Platsbesöket och dess insamling av data är ett steg,
steg två sker ofta i en annan miljö och tar längre tid. Det är nu informationen
specificeras: planer, fasader och sektioner rationaliseras och mynnar till
ritningar som har karaktäristiska dimensioneringar utan skillnader, vilka
avrundningen är 1-5 centimeter. Detta är den verkliga felmarginalen som
instrumentet klarar av utan att tillförlitligheten avtar.
En byggnad som är av genomsnittlig volymstorlek tar inte lång tid att inskaffa
geometriska primitivdata för, däremot är modelleringen av faciliteten
arbetssam och flera månader behöver avsättas innan modellen färdigställs.
Arbetstiden efter platsbesöket är en flaskhals i färdigställandet av produkten.
(Tang et al. 2010)
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8 Slutsats
Med hjälp av BIM kan ändringar som ett resultat av ändrade förutsättningar
för byggnaden på ett enklare sätt modifieras i ett CAD-program. Genom BIM
kan samverkan mellan byggnadsdelar tydliggöras i en 3D-modell.

8.1 Begränsningar laserskanning
Att utföra och upprätta beskrivning av ett hus går att göra enklare med
laserskanning än vid traditionell uppmätning. Problemet är att en detaljerad
modell innehåller geometriska förhållanden i rummet, dock går det inte att
använda ett instrument som kan tala om vad som är dolt i byggnadens inre
struktur, vilket är en brist då tanken varit att finna en metod för detta. En viss
aning om hur svårt detta skulle vara i verkligheten har naturligtvis funnits.
Lyckligtvis så finns det ofta relationshandlingar för byggnader vilka är ett
komplement att använda och är dessa dessutom reviderade sedan genomförd
förändring kan dessa tillåtas att användas och återskapas i CAD-programmet.

8.2 Begränsningar för laserskanning
Då laserskannern endast klarar av mätningar som står i direkt förbindelse från
instrumentet till närmaste objekt, med andra ord saknas förmåga att syna
väggar, golv, bjälklag och tak utgör metoden endast avbildning av
rumsgeometri där den är placerad. Instrumentet kan naturligtvis placeras i
mindre utrymmen, så som installationsutrymmen eller undertak, och därmed
finns möjlighet att infördela deldata i modellen. Det kan alltså med viss
kunskap om material och komponenter skapas en informationsmodell där
geometriska egenskaper samt identifikation till dessa tilldelas. Någon
automatiserad metod för att digitalt rekreera inbyggnadsdelar och
installationer finns inte.
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8.3 Förutsättningar
För att kunna knyta fastigheten till en informationsmodell erfordras två saker:
dels att information för geometriska former finns, ett material, id, funktion
eller i fastigheten relevant beskaffenhet, samt i ett tredimensionellt
koordinatsystem kunna härröra objektets position.

8.4 Implementering
Låg efterfrågan är en anledning till att BIM i liten variation används när
fastigheten förvaltas vilket tyder på att den förväntade
användningsanpassningen för BIM är okänd för bruksskedets aktörer.
Användningen av BIM i byggsammanhang utvecklas ständigt och det råder
brist på kunskap om hur metoden för implementering i förvaltningsbranschen
ska ske. Detta är något som berör samtliga och i synnerhet dem som kommer
syssla med informationsbearbetning i framtiden. Svaret från Marie Flodberg
tyder på att användningen av arbetssättet inte används på befintliga
byggnader inom deras förvaltning.

8.5 Initieringsprocess
Eftersom en uppdaterad modell att utgå från leder till en önskan från
förvaltare att hålla den uppdaterad tyder detta på att det är den initiala
arbetsinsatsen och investeringen från förvaltarens sida som utgör ett hinder.
Den interna kompetensen i företaget kan gärna utvecklas i
informationshantering enligt ett nytt arbetssätt men kräver uppdaterat
material att utgå ifrån.
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8.6 Från BIM till DIM
Argumentationen att BIM är ett hjälpmedel under projektets livscykel står
kvar, dock finns det en fjärde aspekt av hur användningsområdet inverkar.
Tids nog kommer en byggnad att stå inför skedet att rivas vilket innebär att
information om konstruktion, utformning samt material, såväl synliga- samt
inbyggda att behöva lokaliseras. Detta kan överskådligt visas i en modell som
hjälper att fatta beslut kring hur rivningen ska utföras och underlättas då
informationen finns nära till hands. Utöver det lokaliseras miljöfarliga
inbyggnadsmaterial, exempelvis asbest vilket är hälsovådligt då det utsatts för
mekanisk påverkan och blivit luftburet, och kan därmed vidtas speciell
hantering och avfallsortering. BIM blir i rivningsskedet snarare DIM, alltså
DemoleringsInformationsModell.
”Där det finns bra as-built information är det troligen möjligt att digitalt
överföra detta till ett BIM/DIM system vilket kan erbjuda robust data för
demonteringssyften” (Ulyatt 2015).
Med fokus på inventering märks att informationshantering och as-built är två
begrepp som innebär stor nytta även vid rivningsarbete, som är byggnadens
slutskede. Här behövs alltså information för rivningsplanering och utförande
samt kunna kartlägga vilka material i byggnaden som kan återanvändas
kontra miljösorteras. Ett kontinuerligt BIM-arbete kan med andra ord
iordningställa detta vilket då överförs till samma information fast med en
annan beteckning, nämligen DIM.

8.7 Slutskede
När en byggnad rivs ska beslut tas för genomförande. Informationsmodellen
är en bra utgångspunkt vid planeringsarbetet eftersom den innehåller all viktig
information som lagrats för hela projektfasen.

8.8 Ansvar
En aspekt som är värd att vidta med viss beaktning är hur den som är ansvarig
för databasen kan hållas ansvarig för åtgärder som gjorts utifrån denna. I
dagsläget är det ritningshandlingar på papper som är bindande. Därför
behöver ritningar finnas tillgängliga parallellt med en digitala modellen för att
fungera i juridisk mening.
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8.9 Sammanfattning av slutsatser
Den förvaltning som sker kan förbättras med BIM, inventering av byggnader
kan utföras med den teknik som finns. Metoden för inventering innehåller inga
automatiserade begrepp för att lokalisera inbyggnadsmaterial. BIM kan
implementeras i förvaltningsskedet genom att öka behovet från
förvaltningssidans tekniska administration. Detta handlar också om att förstå
vad arbetssättet BIM innebär. Det är ett mycket bra sätt för vem som helst att
skriva information på ett eller flera objekt. En annan beskrivning är att data
skapas vilket kan tolkas som information, och knyts till geometriskt
representativ data vilka två delansamlingar tillsammans bildar ett objekt som i
sin tur kan visas i en 3D-modell där den anknutna informationen finns
tillgänglig. Traditionell inmätning av en byggnad tar viss tid att utföra,
laserskanning går desto fortare men kräver mycket tid i form av efterarbete.
Förvaltningen är undermålig produktionen och har inte lika hög
industrialiseringsgrad. Därför premieras inte BIM vidare från projektering till
förvaltning.
Utgångspunkten för BIM är således att samla information som sedan ges
möjlighet till en virtuell representation i 3D. För att kunna läsa olika delprojekt
av ett större projekt i en och samma applikation krävs att programmet kan
hantera format av olika slag och att formatet appliceras på alla ingående
delprojekt. Detta är något som tidigare varit problematiskt varför ett arbete har
gjorts för att skapa standarder för dataformat och utformande av gränssnitt
som kan användas av alla discipliner.
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9 Diskussion
Inventering förefaller excessivt då mödan är långt större en värdet av
användningen på resultatet. Den tid och resurser som krävs för att
iordningställa en komplett modell av byggnaden är alltså i förhållande till
användningsområdet i nuläget är svårt att motivera. En väl fungerande metod
för detta vore å andra sidan det som skulle kunna gynna byggprocessens
aktiviteter och skapa en gemensam grund att ställa fötterna på. För att detta
ska vara genomförbart krävs två typer av nätverk, där det ena upprätthåller
standarder samt arbetssätt och det andra utgör aktörer som brukar det.
Att införa ett nytt arbetssätt är inte smärtfritt till en början, det innehåller
mycket testning och prövning innan en stabil rutin fått fotfäste. Att börja
använda arbetssättet BIM leder inte heller till några kortsiktiga
effektiviseringsresultat eftersom det dels är en investering i sig för utrustning,
därefter tillkommer utbildning av personal, inventering och granskning av
relationsritningar, platsbesök och så vidare. Ett alternativ till detta, alltså att
implementera arbetssättet inom företaget, kan vara att låta en extern aktör
tillhandhålla rutiner och information för respektive byggnad eller byggnader
som förvaltningsverksamheten berör. Detta skulle då kunna ses som en tjänst
företaget anlitar och som levererar information då det behövs, uppdatering vid
ändring, kontroll över utvecklingen samt processen.
När BIM utvecklas mestadels på projekt- och produktionssidan hamnar
förvaltningen på efterkälke. Förmodligen leder det till att krav kommer ställas
från förstnämnda två aktörer att BIM ska användas vid förvaltning för att
kunna leverera bra underhållsmaterial vid ombyggnad i form av uppdaterade
handlingar. Detta är också något som i så fall gynnar även fastighetsägaren
eftersom mindre kostnader behöver läggas på förstudie och tillhandahållande
av projekteringsunderlag. Den interna kompetensen för uppdatering av
handlingar vid ändringar verkar vara låg och tas istället in utifrån vilket är
naturligt.
Ett större samarbete bör ske mellan konsulter, entreprenörer och förvaltare för
att gemensamt komma överens om hur BIM ska användas samt vilka förmåner
det genererar för samtliga aktörer. En samordnad informationsdatabas för
samtliga fastighetsobjekt i respektive företag, med anknytning till en
representativ 3D-modell för enskilda byggnader effektiviserar
administrationsarbetet och föreligger till lättsamma projekteringsstarter.
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Enligt historiken på CAD visar det sig att tekniken inte på det stora hela har
någon direkt revolutionerande inverkan på resultatet. Det är alltså inte
tekniken, som om än underlättar, som är den ända källan till brister.
Informationen som kopplas till ett objekt härrör numera från digitala CADbaserade program och ritningen som kan hållas i handen är endast en
utskriven kopia av detta med nödvändiga dimensioneringsmått och
anvisningar.
Som det är i dagsläget finns redan väl utvecklade metoder att återkapa exteriör
och interiör för byggnadsverk i en datormodell. Vad som skulle kunna gynna
fastighetsbranschen är utveckling mot en vilja att förenkla
informationshantering. Det är relevant att ta reda på hur väl detaljerade
handlingar ska vara för att tillförlitligt, som projektering, basera beslut på. Vad
kostnaden blir och hur långe det dröjer innan investeringens början blir
lönsam är intressant att veta eftersom det ofta kan röra sig om stora
fastighetsbestånd blir inventering möjligtvis kostsam. En investering måste
alltså ses i detta fall som en sak i ett fastighetsföretag med en markant
utveckling och förnyelse, denna aspekt tilldelas underlag för ombyggnad och
renovering.
En annan aspekt är driftunderhåll samt servicefunktioner som kan styras och
underhållas mer effektivt under ledning av ett samverkande BIM-system.
Detta är till motsats för ombyggnadsarbeten något som inverkar i den dagliga
rutinen för förvaltning och ger ett sätt att monitera händelser för fastigheter
som kan leda till bättre service för kunderna och ökad anpassning.

26

10

Referenser

10.1 Litteraturkällor
Bodin, A., Hidemark, J., Stintzing, M., Nyström, S. (2014). Arkitektens Handbok,
6 uppl., Stockholm, Byggenskap Förlag.

Höst, M., Regnell, B., Runeson, P. (2006). Att genomföra examensarbete, 6 uppl.,
Lund, Studentlitteratur AB.

Nordstrand, U. (2008) Byggprocessen, 4 uppl., Stockholm, Liber AB.

10.2 Personer
Strand, Kennet. Sweco Östersund. Diskussion och möte. (2015-03-31).
Flodberg Marie. Landstinget Östersund. Brevkonversation: Examensarbete BIM under förvaltning (2015-04-23).

10.3 Rapporter
Andersson, S & Jonsson S. (2013) Värdet av BIM i förvaltning – Möjligheter och
krav, Examensarbete, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Andersson, N & Johansson, V (2012) Metoder för laserskanning av hus,
Examensarbete, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Gustafsson, M. (2006) Tillämpningar och möjligheter med BIM inom byggbranschen,
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Nilsson, G. (2012) Bättre information om drift och underhåll genom BIM. OpenBIM

27

Tang, P., Huber, D., Akinci, B., Lipman, R., Lytle, A. (2010) Automatic
reconstruction of as-built building information models from laser-scanned point
clouds: A review of related techniques, Automation in Construction, Teknisk
rapport, Western Michigan University, Civil and Construction Engineering,
Kalamzoo, MI 49008, United States. Carnegie Mellson University, Robotics
Institute, 4105 Newell-Simon Hall, Pittsbutgh, PA 15213, Unitet States.
Carnegie Mellon University, Civil and Environmental Engineering
Department, Porter Hall 123K, Pittsburgh, PA 15213, Unitet States. National
Institute of Standards and Technology, 100 Bureau Drive, Stop 8630,
Gaithersburg, MD 20899, Unitet States. National Institute of Standards and
technology. 100 Bureau Drive, Stop 8611, Gaithersburg, MD 20899, United
States.

Xiong, X., Adan, A., Akinci, B., Huber, D. (2012) Automatic creation of
semantically rich 3D building models from laser scanner data.

10.4 Artiklar
Sweco. (2015). BIM – ett smartare sätt att jobba.
http://www.sweco.se/en/Sweden/Tjanster/Anlaggning/BIM-/ (hämtad 2015-0512)
Skanska. (2013) Effektivare byggprocess med BIM.
http://www.skanska.se/sv/bygg-och-anlaggning/samarbete-och-kunskap/saarbetar-vi/bim/ (hämtad: 2015-05-14)
National BIM Standard (2015). Frequently Asked Questions About the National
BIM Standard-United States™.
http://www.nationalbimstandard.org/faq.php#faq1 (hämtad 2015-05-08)
Nilsson, G. (2012) Bättre information om drift och underhåll genom BIM. OpenBIM.
Nilsson, G. (2014) Standardisering underlättar fastighetsförvaltning. BIM Alliance.
Gertsson, P. fd. IT-Chef på Regionsfastigheter Skåne. Fi2 språket - som förenar.
Föreningen för förvaltningsinformation.
Sweco (2015) Terrester Laserskanning.
http://www.sweco.se/en/Sweden/Tjanster/Anlaggning/Matningsteknik/Terrest
er-Laserskanning/ (hämtad 2015-05-12)

28

Ulyatt, Michael. When BIM becomes DIM: thinking beyond a building’s lifespan.
Bimplus (2015)
http://www.bimplus.co.uk/management/thinking-beyond-buildings-lifespan/
(hämtad 2015-05-15)
Who is responsible for protecting data on a BIM project?. BIMplus (2015)
http://www.bimplus.co.uk/management/who-responsible-protecting-databim-project/ (hämtad 2015-05-15)

10.5 Illustrationer
Axelsson, H. (2015). Processhjul. Östersund. Mittuniversitetet.
Axelsson, H. (2015) Illustration laserskanning och punktkoordinater. Östersund.
Mittuniversitetet.
Leica. (2006). Laserskanning.
http://hds.leica-geosystems.com/en/Profitable-Marketing-Proposals_52831.htm

29

11

Bilagor

Frågor mot förvaltning
11.1 A
Sammanhang
BIM står för byggnadsinformationsmodellering och är ett arbetssätt för att
samla information för ett byggnadsprojekt. Det används under projektering
för att mängda, göra kostnadskalkyl, kollisionskontroll o.s.v. samt visualisera
objektet på ett översiktligt sätt.
Syftet med intervjun är dels att ta reda på förhållningssätt till digital
informationsbearbetning vid förvaltning inom organisationen samt att ta reda
på områden till för eventuell förbättring.
Såvida inte intervjupersonen har något emot detta kommer intervjun att spelas
in. Detta kommer senare överföras till skriftlig form och utgör källa för resultat
och slutsats i rapporten.
Ingångsperspektivet är att inom förvaltning används inte BIM i samma
utsträckning som vid exempelvis projektering och produktion, varav
undersökningen vill ta reda på anledning och hur detta kan förbättras.
Denna intervju riktar sig till personer som är verksamma inom byggbranschen
och har erfarenhet av endera projektering, produktion och förvaltning samt
användningsområde för detta med anknytning till
ByggnadsInformationsModellering, BIM.
Denna intervju med dig Lars-Göran Dahl, syftar till att utgöra resultat i det
examensarbete som jag skriver på Byggingenjörsutbildningen Mittuniversitetet
Östersund, avdelningen för ekoteknik och hållbar utveckling. Examensarbetet
ska ta reda på hur arbetssättet BIM kan användas för att inventera befintliga
byggnader och skapa modeller för exteriör, interiör, rumsgeometri,
inbyggnadsmaterial samt installationer.
Tekniken att skapa en modell och koppla information till den finns. Genom att
skanna av en byggnad med ett instrument kan byggnadens geometri
återskapas som 3D-modell. Att finna installationer och inbyggnadsmaterial
som inte syns med blotta ögat är mer komplicerat och kräver stort arbete. En
utförlig informationsmodell av en byggnad antas väldigt gynnsam och skulle
spara mycket av det arbete som krävs för platsbesiktningar och granskning av
relationsritningar inför projektering.
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Intervjufrågor
Lars-Göran Dahl, du är fastighetschef på Diös Östersund. Vilka är dina
huvudsakliga arbetsuppgifter och vad kan en dag innebära för dig?
Hur länge har du arbetat inom denna organisation?
Hur är det system som används för teknisk förvaltning utformat i
dagsläget? Vilka verktyg används för att få fram information för en
byggnad?
Används BIM inom den tekniska förvaltningen?
Skulle implementering av BIM effektivisera och förenkla rutiner för
byggnadstekniska åtegärder?
Ser du projekt- och produktionshandlingar för nyproduktion i form av 3Dmodell med tillhörande information som en tillförlitlig arbetsreferens?
Är en investering generellt lönsam 15-20 år framåt i tiden?
Vad anser du generellt är den främsta anledningen att BIM inte används i
förvaltning till skillnad från projektering- och produktion?
Vilka är de dokument och bygghandlingar som är mest relevant för
förvaltning av fastighet?
Vilken är den viktigaste informationen att få fram inför ett projekt?
När en renovering eller ombyggnad är beslutad, hur sker kontakt med
konsulter som projekterar?
Kan du se några problem kopplade till arbetssättet BIM?
Intervjufrågorna är nu slut är det något som du vill förtydliga eller tillägga
med anknytning till tidigare frågor?

31

11.2 B
Intervju Diös, Lars-Göran Dahl fastighetschef
Lars-Göran Dahl, du är fastighetschef på Diös Östersund. Vilka är dina
huvudsakliga arbetsuppgifter och vad kan en dag innebära för dig?
-

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter? De är ganska mångfacetterade.
Det är ett rätt brett område, egentligen allt som hör till
fastighetsförvaltning skulle jag säga. Det kan ena dagen vara att vi
håller på med en försäkringsupphandling, det kan vara
organisationsfrågor, underhållsfrågor, mycket hyresgästanpassningar.
Man kan säga att det egentligen finns två perspektiv på det hela: det är
egentligen förvaltning och uthyrning skulle jag vilja säga om man
skulle sammanfatta det på något sätt. Det är alltså fastighetsförvaltning
och uthyrning av dem, man kan ju se dem som en men jag ser dem som
två olika saker. Fastighetsförvaltning är ganska brett, där finns allt från
energioptimering till projekt.

Ni på Diös hyr ut till både privatpersoner, alltså bostäder och lokaler som
jag har förstått det. Hur länge har du arbetat inom denna organisation?
-

I den här organisationen har jag arbetat ett år.

Får jag fråga vad du har gjort tidigare?
-

Tidigare har jag bakgrund som ekonom så jag är inte byggare men ska
inte säga att jag är helt rudis på byggnadsteknik men jag är inte
byggare utan ekonom i botten. Jag har haft en ganska lång resa i
Riksbyggen med olika befattningar. Jag har varit regionchef för
Norrland och affärschef för Sverige i vissa delar men inte när det gäller
projekt och byggande, då har jag haft andra medarbetare att lita på. Det
har varit mer åt ledarskapsbiten och det administrativa.

Det system som används för teknisk förvaltning, hur är det utformat i
dagsläget? Vilka verktyg används för att få fram informationen för en
byggnad?
-

Vi har något idag som heter Master, vi jobbar med Vtech-miljö här på
Diös vilket är den programvara eller produkt som vi kör på. Det finns
några olika moduler i Vtec: det finns en Vtec teknik där det finns allt
som är felanmälan till ronderingar där man ser exempelvis om man går
ut och tittar på en fastighet och ser att detta behöver ronderas si och så
mycket. Sen finns det en annan modul som heter PLUH där vi gör allt
vårt planerade underhåll och där varje förvaltare går in och kollar vad
som behöver göras nu och vad som behöver göras nästa år och så
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vidare. Sen finns det ytterligare en modul som heter energi där man har
energiuppföljning. Basen är Vtech som programvara.
Det här med rondering, jag vet inte exakt vad det innebär, kan du förklara
vad det innebär?
-

Rondering innebär att säkra proaktivt. Alltså man kan säga att nu ska
jag gå igenom de här trapphusen idag och titta så att allt ser juste ut, att
det inte finns några lampor som blinkar, att det ser snyggt och
välstädat ut, att man exempelvis kan behöva byta ett dörrvred som
håller på att gå sönder så att man slipper större underhållsgrejer. Det är
ronderingar, vissa scheman man har egentligen, det kan vara yttre och
inre ronderingar.

Används BIM inom den tekniska förvaltningen?
-

Nej, inte hos oss idag.

Skulle implementering av BIM effektivisera och förenkla rutiner för
byggnadstekniska åtgärder?
-

Ja, det du säger tror jag (hänvisning till inledning). Jag kan inte exakt
svara på det men av det du säger så tror jag speciellt på det när det
handlar om projektering, då tror jag av det du nämner så skulle det
kunna vara till nytta tycker jag. Vi driver rätt stora projekt emellanåt
och det är hyresgästanpassningar och att då kunna visualisera och få
koll på hur en fastighet ska utformas det är ett stort värde.

Ser du projekt- och produktionshandlingar för nyproduktion i form av 3Dmodell med tillhörande information som en tillförlitlig arbetsreferens?
-

Ja det tycker jag.

Är en investering generellt lönsam 15-20 år framåt i tiden?
-

Om den är generellt lönsam? Så här kan jag väl svara på den: Jag vill
dela in det där i två saker. Det finns ju i våra fastigheter ett
underhållsbehov och det är något som man så att säga måsta ta rätt på.
Den behöver i sig inte vara lönsam direkt momentant men gör man den
inte så blir det väldigt olönsamt på så sätt att det kommer
följdverkningar. Så de investeringarna är inte direkt lönsamma men
ändå nödvändiga för att få en fastighet som folk kan vistas i och som
håller. Sen kommer vi till andra projekt och då var jag inne på
uthyrning, när vi hyr ut en lokal, och så säger hyresgästen den här
lokalen ser bra ut men vi skulle vilja ha filtmattor på golvet, vi skulle vilja att
ni tar bort den toaletten och bygger en vägg där. De investeringarna har vi
ett krav på att dem måsta vara lönsamma så de försöker vi få en
lönsamhet på under kontraktstiden. Ibland lyckas vi inte för det kan ju
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finnas ett latent underhåll i lokalen som vi på nått sätt ärver och måsta
ta hand om men det som är ren hyresgästanpassning den försöker vi få
hem och de investeringarna är lönsamma. Vi har ett krav på en viss
procent som dem ska avkasta helt enkelt.
Följdfråga.
Om man skulle koppla en investering, säg att det är ett nytt system som man
inför, kan man se en kortare tid för att man ser att det blir lönsamt, säg att
det tar tid att införa ett nytt arbetssätt och att det är en mer administrativ
investering som fortare blir lönsam än en lokal som är en mer fysisk
investering?
-

Jag förstår vad du menar. Det är naturligtvis en investering man gör, vi
tror att vi skulle göra så om vi skulle köpa en sådan programvara [BIM]
och att den skulle medföra ett annat arbetssätt så tror jag nog vi tar
[investeringskostnaderna] den det året vi gör den här investeringen, vi
tar den direkt. Men den har ju en verkan längre fram i tiden och många
leverantörer som säljer programvaror har ofta en startkostnad, sedan
sprider dem sina kostnader över en tid. Om man tecknar ett
femårsavtal så ligger liksom investeringen över de fem åren som man
betalar fortlöpande så det är lite olika konstruktioner på de här
programvaruavtalen.

Vad anser du generellt är den främsta anledningen att BIM inte används i
förvaltning till skillnad från projektering- och produktion?
-

Generellt tror jag att förvaltningen ligger lite efter produktion.
Förvaltning är oftast, kan jag tycka, lite undermålig. Om man tittar på
alla bygghandlingar så var dem ganska tidigt ute med alla AF-delar
och allt sådant och sedan har förvaltningen liksom hängt på med AFF
och försökt gjort någon anpassning men det är egentligen
bygghandlingar som är ursprunget, sedan har man liksom byggt på
och anpassat till förvaltning. Jag skulle säga att cykeln när det gäller
fastigheter ligger i framkant på nyproduktion och sedan tar det en viss
tid för förvaltning att fånga upp de här grejorna och använder dem.
Varför vet jag inte, det är väl kanske marknaden som styr och det finns
mer pengar att tjäna i nyproduktion. Förvaltning är mera gnetande.

Vilka är de dokument och bygghandlingar som är mest relevant för teknisk
(underhåll/ ombyggnad) förvaltning av fastighet?
-

Vi förlitar oss väldigt mycket på vår struktur som bygger på AFF:en,
känner du till den?
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Allmänna Föreskrifter, stämmer det?
-

Ja, alltså där finns det när det gäller teknisk förvaltning ett regelverk
eller arbetsbeskrivningar på olika tekniska aspekter. Det finns till
exempel T1 heter allt som är utvändigt, T2 avsnittet behandlar skyltarfast utrustning, T3 är invändigt, T4 är installationer och vi jobbar
ganska strukturerat enligt AFF:en så det är där vi försöker bli duktiga.

Vilken är den viktigaste informationen att få fram inför ett projekt
(ombyggnad, renovering)?
-

Den viktigaste informationen för oss är att kunna fastställa
produktionskostnader i någon mening, att den verkligen
överensstämmer med det vi gör sedan. Det värsta är väl liksom när vi
går på dolda saker som vi inte ser till exempel om det är asbest i någon
del eller om ventilationen var sämre än förväntat. Det viktigaste är att
få koll på vad som finns och vad det kostar, det är uppsidan för oss för
då kan vi styra kalkylerna mera.

När en renovering eller ombyggnad är beslutad, hur sker kontakt med
konsulter som projekterar?
-

Vi har ganska mycket egna sådana. Gången är som sådan att vi har ett
projektbeslutsmöte varannan tisdag och där fattar vi beslut om vilka
projekt som får gå eller vilka vi får återremittera och säger nej till. Blir
det gå på ett projekt så har vi egna projektledare som gör de här
handlingarna. Sedan kan det vara så att vi har för mycket jobb och då
lejer vi in folk som kan projektera och rita och titta på olika delar, VSdelen och EL-delen och allt beroende på art av projektet och hur stort
det är.

Kan du se några problem kopplade till arbetssättet BIM?
-

Jag kan för lite om det för att kunna uttala mig egentligen. Som du
beskriver det och som jag har förstått det så tycker jag det verkar
intressant.

Jag tänker främst på det här som du sa att saker som man inte kan förutse i
ett projekt, det kan vara asbest till exempel. Skulle man kunna ha en väldigt
detaljerad modell av det och ha inbyggnadsmaterial som kan identifieras i
ett tidigt skede?
-

Ja absolut, det skulle underlätta otroligt mycket. Det skulle vara jättebra
för oss, jag ser inget problem. Möjligtvis ett bekymmer är att få det
accepterat i organisationen att man jobbar så, att det möjligtvis skulle
innebära en ganska stor inventering initialt. Att man måste gå ut och
titta på varje byggnad och se hur det ser ut, jag vet inte jag bara gissar.
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Intervjufrågorna är nu slut är det något som du vill förtydliga eller tillägga
med anknytning till tidigare frågor?
-

Nej egentligen inte. Det som kan vara intressant att följa när det gäller
förvaltning av befintliga byggnader är att man inte är lika långt fram,
man har inte systemen och tänket. Inom byggproduktionen så är allting
lite industriellt. Den där industrialiseringsgraden när det gäller
förvaltning har man inte riktigt kommit till utan det är fortfarande mer
löst i konturerna kring förvaltning och jag har jobbat jättemycket med
dem frågorna så jag ser att: en byggnad har ju otroliga värden och
egentligen så ser man att den dag man bygger ett hus då sticker
produktionskostnaderna upp och ackumuleras under ett år men sen
gäller det att på nått vis ta till vara på det värdet under kanske femtio
år eller hundra år. Värdeutvecklingen och hur byggnaden mår är
nästan ett större jobb och ett viktigare jobb än produktionsdelen, det är
klart fuskar man då så får man äta upp det sen. En dålig förvaltning är
egentligen miserabel för en byggnad och kan förstöra ett värde ganska
snart. Förvaltning är lite underutvecklat men otroligt viktigt.

Det är det längsta skedet för ett byggprojekt?
-

Ja, helt klart!

Lars-Göran undrar om jag fått ut något av intervjun och jag svarar att det har
jag, speciellt hur företaget använder rutinmässiga system. Detta leder in till
några slutliga förklaringar.
-

Det handlar om att bygga en systematik i organisationen men också så
att vi kan visa upp, det finns vissa saker som är myndighetsbelagda så
som OVK och då måste man ha en systematik kring den men det finns
också saker som inte är myndighetsbelagda men som man vinner som
förvaltare att ha en sytematik på exempelvis: ronderingar, ordning och
reda på lekplatsbesiktningar, att man gör underhållsplaner, att man
fortlöpande årligen tittar på dem planerna. Det man satte upp behövs det
verkligen göras eller kan man skjuta det nått år? Eller har det tillkommit nått
akut? Att man jobbar systematiskt med förvaltningen av fastigheter är
oerhört viktigt för fastigheternas värde.

Hur görs det? Är det platsbesök liksom besiktningar?
-

Ja det är det.
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