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II 

Sammanfattning 
BIM, Building Information Modelling, är inget nytt begrepp för byggbranschen och 

ämnet är välutforskat i teorin. Den praktiska tillämpningen har dock inte nått ut till 

hela den svenska branschen och lägst implementation finns idag hos förvaltningen. För 

att BIM ska nå ut till denna del av branschen, behöver beställarna förstå vilken 

funktion BIM kan bistå med och ställa BIM-krav i sina projekt. Då det inte finns någon 

övre gräns på hur mycket information en modell kan innehålla, behöver beställarna 

också definiera vilken information som är nödvändig för sökta funktioner. Denna 

studie ämnar att tydliggöra hur informationsinnehållet i en modell påverkas av olika 

detaljeringsnivåer. Genom en sammanställning av befintliga standarder och 

nivåsystem har en utbildningslokal på 150kvm modellerats med hjälp av Autodesk 

Revit Architecture. Med hjälp av denna modell och sammanställd teori dras följande 

slutsatser. Det är möjligt att säkerställa informationsbehoven hos beställarens 

organisation med hjälp av ett detaljeringsnivåsystem.  Olika fastigheter har olika 

funktionsbehov och kräver olika detaljeringsnivåer. En generell nivå på vilken 

information som ska ingå i dessa modeller borde gå att fastställa. En förutsättning för 

lyckade BIM-projekt är att tydliga anvisningar och krav upprättas inför modellering 

och att dessa är förankrade i byggprojektets och förvaltningens informationsbehov.  
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III 

Abstract 
BIM, Building Information Modelling, is not a new concept for the construction 

industry and the subject is well reviewed in theory. The practical application has not 

yet reached out to the whole Swedish construction industry and the lowest 

implementation of BIM can be found in facility management. For BIM to reach this 

part of the industry, clients’ needs to understand the functions that BIM can assist with 

and set BIM requirements for their projects. Since there is no upper limit on the level 

of information a model may contain, clients also needs to define which information is 

necessary for the sought functions. This study aims to clarify how the information 

content of a model is affected by different levels of detail. Through a compilation of 

existing standards and level system has an education facility of 150sqm been modeled 

using Autodesk Revit Architecture. With the help of this model and the compiled 

theory, following conclusions has been drawn. It is possible to ensure the information 

needs of the client's organization with the help of a system for level of development. 

Different buildings have different functional needs and require different levels of 

detail. A general level of detail to be included with these models should be possible to 

determine. A prerequisite for successful BIM project is that clear instructions and 

requirements are established for the modeling process and that these are anchored in 

the needs of the project and management. 

  



Jonatan Jacobsson 
VT 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp 

IV 

Begreppsförklaring 
 

BIM Building Information Modeling 

CAD Computer Aided Design 

BIM-Modell Objektsorienterad modell med utökat 
informationsinnehåll 

Byggnadsmodell En 3D-modell av en faktisk byggnad, antingen 
vara i CAD- eller BIM-format. 

2D Två dimensioner. x, y 

3D Tre dimensioner. x, y, z 

LOD Level of Development/Detail 

Fi2xml Svensk standard som hanterar och kommunicerar 
fastighetsinformation 

IFC Neutralt format för att beskriva och utbyta 
fastighetsinformation 

VLL Västerbottens läns landsting 

A, K, KP, E, V, VS-Modell Disciplinsspecifik byggnadsmodell  

Revit Architecture, ArchiCAD Två vanligt förekommande mjukvaror för BIM-
projektering 
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1 Inledning 
Building Information Modelling (BIM) är inget nytt för byggbranschen i Sverige och 

praktiska tillämpningen av dess processer och metoder är på väg att realiseras i hela 

branschen. När BIM kommer på tal väcks ofta en diskussion om vad som är BIM och 

inte. Denna definition beror på vilket sammanhang i byggprocessen som personen 

verkar i och därmed ter sig också BIM på olika sätt. Detta kan skapa ett visst mått av 

missförstånd och oklarhet när aktörer i byggprojekt möts för att nå ett gemensamt mål. 

Det är därför viktigt att samla sig i begreppen. Av hela byggprocessen står 

förvaltningen för den i särklass största delen, sett till byggnaders livslängd och 

kostnader. Att BIM inte nått hela denna del är därmed fullt förståeligt med tanke på 

dess storlek men detta innebär samtidigt att här finns det stor utvecklingspotential. Då 

förvaltare ofta besitter rollen som beställare i byggprojekt har man därigenom 

möjligheten att diktera vad som ska gälla i projekten. För att BIM ska nå ut till 

förvaltningen måste dessa beställare som första steg se till att underlagen på 

fastighetsbeståndet finns tillgängligt som BIM-modeller. 

1.1 Bakgrund 

Beställaren av detta arbete är Västerbottens Läns Landsting (VLL). VLL har sedan en 

tid tillbaka påbörjat arbetet att överföra sina fastigheter till BIM-modeller. Under 2015 

påbörjades ett antal olika projekt med syfte att underhålla och uppdatera sitt befintliga 

dokumentarkiv med digitala ritningar. Ett av dessa projekt var deltog författaren av 

denna rapport till under sommaren 2015. Projektet resulterade i att 9000 kvm 

modellerades med hjälp av Autodesk Revit Architecture och underlaget levererades i 

orginalformatet samt som 2D-underlag till ett parallellt systemhandlingsprojekt. 

Modellen uppfördes i enlighet med vad en typisk A-ritning innehåller och inga BIM-

specifika krav på informationsinnehållet ställdes från beställaren. Detta projekt 

benämns i rapporten som uppcaddningsprojektet. 

 

Genom ett fördjupningsprojekt hos VLL som författaren bidrog till, identifierades ett 

behov av att hitta en förankrad detaljeringsnivå för uppgraderingen av befintligt CAD-

underlag till BIM-modeller. Fördjupningsprojektet samt uppcaddningsprojektet ovan 

gav upphov till frågeställningar som detta examensarbete har för avsikt att behandla. 

 

Med detta arbete ämnar författaren till att åskådliggöra hur informationsinnehållet i 

modellen påverkas av olika detaljeringsnivåer efter ett internationellt erkänt system 

och utefter teoristudier rekommendera en metod för att skapa förutsättningar för en 

lyckad BIM-implementation eller BIM-projekt.  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att illustrera hur olika detaljeringsnivåer påverkar 

informationsinnehållet av byggnadsmodeller och rekommendera en metod som 

skapar förutsättningar för att förvaltningens krav i projekt- eller förvaltningsskedet ska 

säkerställas genom modellen. 

1.3 Projektmål 

Målet med studien är att: 

● Rekommendera en metod och redogöra för vilka åtgärder som krävs för att 

säkerställa informationsmängden i modellen. 

● Rekommendera vilka detaljeringsnivåer som krävs för att tillfredsställa de 

krav och behov som blivit identifierade via intervjuer hos beställaren. 

● Tydligt illustrera hur olika detaljeringsnivåer påverkar modellens 

informationsinnehåll. 

● Resultatet ska vara utformat på ett sätt så att andra förvaltningar förutom 

beställarens kan nyttja den. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet utförs på heltid över en period av 10 veckor.  Följande avgränsningar behöver 

därför göras för att ge rapporten den karaktär som ett examensarbete i byggteknik 

kräver. 

 

Rekommenderad detaljeringnivå ämnar att vara en rekommendation av vad en typisk 

A-modell bör innehålla och utesluter alla övriga discipliner. Endast ett 

detaljeringsnivåsystem illustreras, dels på en byggnadsmodell och dels på tre olika 

byggdelsobjekt.  

 

Att mäta hur lyckade projekt med föreslagen metod skulle vara är ouppnåeligt inom 

den uppsatta tidsramen och utesluts därför i studien. Med samma argument utelämnas 

även frågan om hur stor effektivisering eller tidsvinsten skulle bli med det 

rekommenderade arbetssättet. 

1.5 Faktainsamling 

Ämnet BIM är välutforskat i teorin och den teoretiska delen av arbetet baseras på 

publicerat material i form av såväl rapporter från examensarbeten och från utförda 

projekt i ämnet BIM ur olika perspektiv. Nedan presenteras och diskutteras 

trovärdigheten av nyttjade faktakällor. 
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1.5.1 Rapporter 

Alla refererade rapporter har funnits tillgängliga på internet. Trovärdigheten av 

använda projektrapporter från avslutade pilotprojekt kan betraktas som goda då flera 

olika aktörer från den etablerade branschen deltagit.  

1.5.2 Artiklar, hemsidor och krönikor 

Artiklar som nyttjats för detta projekt har i huvudsak publicerats på internet och vissa 

krönikor har varit publicerade i bloggform. Dessa används i arbetet för att belysa den 

problematik som ofta tas upp när tillämpningen av BIM diskuteras och nyttjas inte 

primärt till att dra slutsatser. För att visa på diskussionen kring svårigheterna med att 

skilja på tillförlitligt och faktiskt informationsinnehåll används illustrationer och 

resonemang som utgår ifrån det amerikanska synsättet på Level of Development 

(LOD). Därför kan källan från skribenten Antony Mcphee i ämnet anses mindre 

trovärdig och slutsatser från dessa svårigheter dras därför ur egna illustrationer och 

praktiskt arbete. 

 

De artiklar som publicerats genom medlemsorganisationen BIM Alliance används i 

teoriavsnittet för att presentera nuläget av BIM i den svenska branschen. 

Trovärdigheten av dessa artiklar kan anses som goda då författarna ofta är experter 

inom området som artiklarna behandlat.   

 

Vissa källor refererar till hemsidor hos mjukvarutillverkare, såsom Graphisoft och 

Gravicon. Den sammanställda teorin utifrån dessa källor används för att beskriva den 

tekniska strukturen bakom BIM-modeller och inte fördelarna med författarnas 

produkter eller tjänster. Trovärdigheten på den tekniska strukturen bedöms som god 

då dessa mjukvarutillverkare arbetat med BIM under lång tid.   

1.5.3 Intervjuer 

Under arbetets gång har inga intervjuer utförts inom detta projekt. De intervjuer som 

dock refereras till är utförda i beställarens organisation under ovannämnt 

fördjupningsprojekt. Fördjupningsprojektet, där författaren till denna rapport deltog 

som projektledare, behandlade vad BIM är generellt och belyste några konkreta krav 

som de intervjuade i studien vill kunna ställa på BIM. Fokuset på intervjuerna låg i att 

förstå hur intervjuad roll arbetar, vilka dokument de stöter på och formen på dessa. 

Dessutom efterfrågades en uppfattning om rollernas funktion, ansvarsområden och i 

vilken del av byggprocessen rollen är delaktig. De intervjuade fick frågorna i god tid 

och behandlades som diskussionsunderlag under intervjuerna. Frågorna som 

intervjuerna utgick ifrån utarbetades i samråd med kontaktpersonen hos beställaren 

för studien i två omgångar och intervjuerna kan därför anses som trovärdiga. 
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1.5.4 Egna praktiska erfarenheter 

Under sommaren 2015 deltog författaren i upprättandet av relationshandlingar på en 

byggnad i beställarens ägo. Erfarenheterna från detta projekt gav ett intresse för en 

studie i ämnet och används i detta arbete för att beskriva författarens tidigare 

erfarenheter med att arbeta med BIM mot beställarens organisation. De bedömningar 

som görs i tabell 9 utgår ifrån dessa erfarenheter och övriga slutsatser i detta arbete 

dras utifrån teoriavsnitt och samtal med beställaren.  

1.6 Målgrupp 

Den tänkta målgruppen för studiens resultat är primärt beställaren, Västerbottens 

Läns Landsting och sekundärt TM Konsult AB, som driver projekt mot beställaren. 

Andra förvaltningsorganisationer förväntas kunna nyttja resultatet. 
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2 Teori 
Den objektsorienterade riktningen i BIM innebär en förändring i sättet att arbeta. Vi 

går från att arbeta med 2D-ritningar med tillhörande teknisk dokumentation till att 

arbeta med en modell uppbyggd av objekt med tillhörande egenskaper (Graphisoft, 

2015a). 

2.1 Building Information Modelling 

En BIM-modell avser en objektsorienterad modell som representerar den faktiska 

byggnaden. Informationen i dessa objekt representerar inte bara den geometri som 

behövs för att göra visualiseringar och renderingar. Modellen innehåller även abstrakt 

information som kan användas för att göra simuleringar av scenarion som den tänkta 

byggnaden kommer stöta på under sin livscykel. Informationen i modellen är 

strukturerade i objekt (element) och egenskaper (attribut). Figur 1 visar vilken typ av 

informationen som kan finnas om ett fönster (Gravicon, 2013). 

 

 
 
Figur 1. BIM elements and attributes (Gravicon, 2013) 
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2.2 BIM i förvaltning idag 

2010 studerades hur BIM kan stödja Locums projektverksamhet. Locum AB är en av 

Sveriges största fastighetsförvaltare och ägs av Stockholm Läns Landsting. Utifrån 

denna studie beslutades att skapa virtuella modeller av samtliga fastigheter. Arbetet 

skulle fortgå under 2011 och 2012. Locum uppskattade då att redan under 2013 skulle 

Locum börja tjäna igen sin investering. Denna satsning gjorde Locum ledande i 

branschen när det gäller BIM-implementation i förvaltning, enl. Lena Laurin, som 

intervjuades av BIM Alliance 2011. (Nilsson, 2011a) 

 

Locum bedömer att en stor nytta med att ha modeller av sina byggnader är den ordning 

som går att få på ytor. En annan stor nytta är möjligheten att kunna visualisera hur 

ytorna är placerade samt fördelade. Ett konkret exempel där dessa BIM-modeller 

motiveras var som underlag till planerade städupphandlingar och när nya 

hyreskontrakt skulle tecknas, då man bedömde att CAD-handläggarna lade mycket tid 

på att ta fram nya hyresareor. Frånsett ekonomiska perspektiv på investeringen stod 

Locum vid ett vägskäl och ansåg att det låg rätt i tiden att satsa på BIM. Det är i de 

redan befintliga fastigheterna som den stora volymen av fastighetsbeståndet finns och 

när fastighetsanpassningar sker är det därför bra att ha den delen av beståndet 

modellerat. (Nilsson, 2011a) 

 

Idag använder Locum dessa modeller som stöd vid införandet av ett nytt 

förvaltningssystem. De största fördel som Locum ser med att ha sitt fastighetsbestånd 

i BIM-modeller är att Locum över tid kan få ett effektivare informationsflöde samt att 

det finns möjlighet att koppla mer information till sina modeller och IT-system än 

tidigare, enligt Locums CAD/BIM-chef Marcus Bengtsson (Personlig kommunikation, 

19 november, 2015) 

 

2015 beslutade Västerbottens Läns Landsting (VLL) att ta ett ordentligt tag när det 

gäller underlaget på en del av det egna fastighetsbeståndet. En utav dessa fastigheter 

var byggnad 101 på Lycksele Lasarett, som samtidigt stod inför ett 

systemhandlingsprojekt. TM Konsult AB fick sommaren 2015 uppcaddningsprojektet 

där underlaget för byggnad 101 behövde uppdateras för att ge ett korrekt underlag till 

konsulterna för systemhandlingsprojektet. Projektets handlingar skulle från början 

levereras som en 3D-modell av fastigheten. Behovet av det utökade 

informationsinnehållet blev dock allt mer självklart under projektets gång och 

modellen levererades tillslut som en BIM-modell. Fler projekt med fokus att uppdatera 

befintliga handlingar drivs i VLL:s regi (Patrik Harnerud, VLL, 2015). 
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2.3 Strategi för implementering av BIM 

På internationell nivå ter sig implementationen utav BIM i branschen på väldigt olika 

sätt. Olika länder använder sig utav olika medel för att driva på utvecklingen. Det 

nordiska sättet att driva på utvecklingen sker av branschen i sig genom 

medlemsföreningar medan andra länder såsom Storbritannien driver utvecklingen 

från myndighetsbeslut. Det ena behöver dock inte utesluta det andra, då flera olika 

aktörer behövs för att driva utvecklingen åt rätt håll för respektive bransch. 

2.3.1 Storbritannien 

I Storbritannien ställer regeringen tydliga krav på byggbranschen så att den ska röra 

sig mot en framtid där branschens olika aktörer arbetar mer samordnat än tidigare. 

Anledningen till detta, är att regeringen vill sänka sitt byggavfall med 20% och 

regeringen har i studier sett att detta går att uppnå med hjälp av korrektare och 

effektivare informationsleveranser. Här bedöms BIM hjälpa branschen att arbeta mer 

samordnat med informationsleveranserna så att branschen får ett mer exakt underlag. 

Kraven gäller bara de projekt som drivs i statlig regi men förhoppningen är att detta 

leder till en större användning av BIM av branschen i stort. För att uppnå detta 

startades en arbetsgrupp som går under namnet BIM Task Group. Denna grupp har 

lett utvecklingen av en rad standarder och hjälpmedel för hur medvetenheten och 

användningen av BIM ska öka i branschen. (The NBS, 2014) 

 

De som omfattas av regeringens krav ska gradvist anpassa sig efter ett koncept av 

samordnat eller integrerat arbete. Konceptet illustreras i olika mognadsnivåer av 

branschens tillämpning över tid där mängden samordnat arbete eller integration 

mellan discipliner skiljer nivåerna åt. Nivåerna i mognadstrappan illustreras i figur 2 

nedan och representerar hur införandet av BIM ska ske för Storbritanniens offentliga 

sektor. (The NBS, 2014) 

 
Figur 2. UK BIM Maturity Model (GCCG, 2011) 
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Level 0 BIM 

I den lägsta nivån beskrivs ingen samordning. Här arbetar inblandade aktörerna med 

2D-underlag i CAD-format och ingen samordning finns mellan olika discipliner. Större 

delen av branschen har redan passerat den här nivån. (The NBS, 2014) 

 

Level 1 BIM 

För nivå 1 används 3D-modeller för konceptuellt arbete och 2D-ritningar används i 

juridiskt syfte för godkännande av bygglovshandlingar samt under uppförandet av den 

tänkta byggnaden. Standarder för att hantera god nivå av 2D-ritningar finns här att 

tillgå. Här befinner sig den större delen av branschen idag men det återfinns ingen 

samordning mellan discipliner. (The NBS, 2014) 

 

Level 2 BIM 

Under nivå 2 använder alla aktörer modeller för att utföra sina arbeten - men inte 

nödvändigtvis i samma modell. Nivån av disciplinernas samarbete bedöms efter 

modellernas kompatibilitet med varandra. Därför ställs under nivå 2 höga krav på att 

varje enskild modell håller sig till samma filformat. Detta för att organisationen ska 

kunna samla all data och alla modeller av byggnaden på samma ställe. Filformaten som 

nämns i detta sammanhang är IFC och COBie. Level 2 ska vara uppnådd till 2016. (The 

NBS, 2014) 

 

Level 3 BIM 

Denna nivå beskrivs idag som en utopi där alla aktörer, parter och discipliner kan 

arbeta samtidigt i samma projektmodell som lagras på samma ställe. Alla parter kan 

läsa samt redigera all information i modellen. Således minskas problemen med 

motstridande information, som var syftet med hela direktivet. Level 3 refereras ibland 

som “iBIM”, Integrated BIM och beräknas vara uppnådd år 2019-2020. (The NBS, 

2014) 
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2.3.2 Norden 

För Norden tas det en annan väg när det gäller vad som ska driva utvecklingen och 

implementationen av BIM i branschen. Norge, Sverige, Finland och Danmark 

använder medlemsföreningar på olika sätt för driva implementationen av BIM i 

byggbranschen. Arbetet som dessa organisationer kommer fram till konkretiseras 

sedan av branschen själv. 

 

Den svenska modellen innebär att organisationer som t.ex. BIM Alliance har vuxit 

fram. BIM Alliance är en sektorsdriven förening som arbetar för ett bättre 

samhällsbyggande med hjälp av BIM (BIM Alliance, 2014c). BIM Alliance har i 

skrivande stund cirka 160 organisationer och företag som medlemmar och skaran 

består av flera olika aktörer från branschen och dessa finansierar även BIM Alliance 

arbete. Föreningen startades 2014 genom en sammanslagning av tre olika föreningar. 

OpenBIM, Fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART. Idag arbetar 

organisationerna tillsammans för att på ett kraftigare sätt driva på implementationen 

av BIM i branschen (BIM Alliance, 2013). Norges motsvarighet till BIM Alliance kallas 

Standard Norge och Danmarks motsvarighet kallas Bips (Friborg, 2011). Båda arbetar 

för att förse respektive byggbranscher med de standarder som branschen behöver för 

implementationen av BIM (NCC, Svensk Byggtjänst, 2013). 

 

BIM Alliance inbjuder till att delta i BIM-projekt, ta del av nyhetsbrev om BIM:s 

utveckling i Sverige, olika produkter och tjänster samt konferenser och seminarier. 

Arbetet som föreningen driver leds av tre syften (BIM Alliance, 2014d): 

● Att främja implementering av BIM i projekt och förvaltning 

● Att förvalta och tillhandahålla gemensamma standarder och verktyg 

● Att initiera och främja gemensamma utvecklingsinsatser 

 

BIM Alliance stödjer ett flertal projekt som driver utveckling av Sveriges standarder 

framåt mot BIM. Föreningen gjorde under 2013 en stor utredning där målet var att, 

utifrån redan tillämpade strukturer i branschen, se vilka standardiseringsbehov BIM 

medför. Detta arbete resulterade i en rapport som går under namnet BIM – 

Standardiseringsbehov. Detta SBUF-projekt ledde fram till ett antal 

standardiseringsåtgärder i form av projekt som skulle främja tillämpningen av BIM. 

För att BIM ska kunna implementeras i stort bedömer författarna av rapporten att 

internationella och nationella riktlinjer är en förutsättning för en bred 

implementation. Även effektiv informationshantering bedöms i rapporten kunna ge 

kraftigt ökad produktivitet i alla processer i byggbranschen. Rapporten redovisar tio 

konkreta förslag på större utvecklingsprojekt där ett projekt skulle leda fram till 

nationella riktlinjer för BIM i Sverige (Ekholm et al., 2013). 

 

Mognadsnivån av implementationen av BIM för Sveriges bygg- och 

fastighetsbranschen kan illustreras enl. figur 3 nedan. Projektgruppen för BIM i staten, 

fem stora statliga fastighetsförvaltare inom Samverkansforum, bedömer att Sveriges 
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bygg- och fastighetsbransch idag befinner sig på Nivå 1 till 2 för projektverksamhet och 

Nivå 0 till 1 för fastighetsverksamhet (Samverkansforum, 2014a). 

 
 
Figur 3.  Olika mognadsnivåer för BIM-implementering i bygg- och fastighetsbranschen 
(Samverkansforum, 2014e) 

2.3.3 Samverkansforum 

Nyttoaspekten av att implementera BIM i förvaltningens verksamhet måste var det 

som driver hela utvecklingsprocessen. I riktlinjen Utvecklingsprocess för BIM-nyttor 

(Samverkansforum, 2014d) föreslås det att processen inleds med att identifiera 

verksamhetsområdet där en BIM-nytta ska förverkligas. Detta kan vara t.ex. en 

effektivare utrymmeshantering. Processen sker sedan enl. figur 4 nedan. 

 

 
Figur 4, Utvecklingsprocess för BIM-nyttor (Samverkansforum, 2014e) 
 
I första fasen identifieras BIM-nyttan utifrån det valda verksamhetsområdet.  Detta 

görs enligt riktlinjen genom att bryta ner verksamheten till ett antal användarfall som 

undersöks närmare. Användarfallet bör beskrivas tillsammans med specifika 

arbetsuppgifter där BIM-nyttan hoppas kunna implementeras. Sedan bör nyckeltal 

definieras så att den implementerade BIM-nyttan blir mätbar.  
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Nästa fas är Testa och utvärdera. Här fastställs en projektplan som beskriver vad som 

behöver utredas för att den valda BIM-nyttan ska kunna sättas i verket. Exempel på 

frågor som behöver utredas är:  

 Vilka informationsmängder behövs för att realisera BIM-nyttan?  

 Vilken detaljeringsgrad krävs?  

 Vilka mallar eller rutiner behövs för att styra utförandet av 

informationsmängderna?  

I denna fas behövs även en utredning av systemmiljön som informationsmängderna 

ska levereras till. Sedan initieras ett eller flera pilotprojekt som svarar på ovan ställda 

frågor. 

 

Nästa fas går ut på att Realisera BIM-nyttan i verksamheten. Utefter resultatet av 

pilotprojekten och den definierade BIM-nyttan upprättas en genomförandeplan som 

bland annat innefattar vad det nya arbetssättet innebär, vilken påverkan den får på 

organisationen och det förväntade resultatet i form av nyckeltal. Denna 

genomförandeplan kan användas som beslutsunderlag för om BIM-nyttan ska 

implementeras.  

 

Om beslut tas om att modellera det befintliga fastighetsbeståndet, rekommenderar 

Samverkansforum att fastigheterna kategoriseras i dels vilken BIM-nytta denna 

modellering förväntas uppnå och dels kostnaden för modelleringen. Denna analys 

skapar förutsättningar för att bestämma vilken minimumnivå på information som 

behöver modelleras. Beroende på vilka tidssatta mål som den valda BIM-nyttan har, 

föreslås det att inventeringen och modellering av befintliga byggnader sprids ut över 

tid och sker i samband med ombyggnationer eller renoveringar. (Samverkansforum, 

2014d) 

 

Fastighetsinformation om befintliga byggnader är idag spritt över många olika format 

och system. Mycket av de underlag som finns idag är inte uppdaterat nog eller håller 

den kvalité som behövs för att upprätta en förvaltningsmodell. Detta skapar behovet 

av att inventera vilket underlag som finns i verksamheten och bedöma vad som går att 

återanvända vid skapandet av en förvaltningsmodell. Samverkansforum föreslår i sina 

riktlinjer ett tillvägagångssätt för informationssamordning av befintlig 

fastighetsinformation. Listan nedan representerar en sammanfattning av Bild 14 ur 

riktlinjen Informationshantering i förvaltning (Samverkansforum, 2014b):  
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1. Val av BIM-nyttor 

a. Identifiera BIM-nyttor som vill uppnås 

2. Inventering av befintligt information 

a. Ta reda på vilken fastighetsinformation som finns och som går att 

använda samt vilken information som saknas. 

3. Inventering av anläggning 

a. Ta reda på vilken fastighet som är i behov av definierad BIM-nytta 

b. Utred vilka objektsegenskaper som behövs för att fastigheten ska 

tillgodogöra sig BIM-nyttan 

4. Informationsbearbetning 

a. Vid behov, anpassa informationen till den struktur som behövs för att 

möjliggöra BIM-nyttan 

b. Vid behov, upprätta 3D-modell av fastigheten om den behövs för att 

möjliggöra BIM-nyttan 

5. Informationssamordning 

a. Koppla ihop dokumentation till objekt och modellen 

b. Vid behov, koppla ihop andra objekt till modellen om den behövs för att 

möjliggöra BIM-nyttan 

6. Migrering och inmatning 

a. Vid behov, anpassa befintlig fastighetsinformation till den struktur som 

behövs för att möjliggöra BIM-nyttan 

b. För in den information som inte finns tillgänglig digitalt 

2.4 Nationella standarder 

Många av fördelarna med BIM, till exempel samordning mellan aktörer och processer, 

kräver att alla arbetar efter samma uppsättning standarder. Nedan följer en 

genomgång av befintliga standarder idag som bedöms vara relevanta för 

implementationen av BIM i Sverige (Ekholm et al., 2013). 

2.4.1 BSAB 

BSAB är ett klassifikationssystem som används i hela byggprocessen i Sverige. 

Systemet byggs kontinuerligt ut och kompletteras när Svensk Byggtjänst, som också 

äger klassifikationssystemet, lanserar en ny version av AMA. BSAB finns tillgängligt 

gratis som en webbtjänst hos Svensk Byggtjänst. Första BSAB-systemet lanserades 

1996 och bär därför namnet BSAB 96. En ny version av BSAB är under arbete där en 

mängd olika aktörer medverkar för att få fram en bättre och mer innehållsrik BSAB än 

tidigare (Svensk Byggtjänst, u.å.) Detta system går under namnet BSAB 2.0 och ska 

vara mer anpassat för digital modellering genom hela livscykeln av ett bygge. 2015 

reviderades ISO-standarden ISO 12006-2, en standard för internationell 

byggklassifikation, som talar om hur bl.a. BSAB-klassifikationen bör vara uppbyggd 

(ISO, 2015). 2015 reviderades därefter rapporten Principer för informations-

systematik i bygg och förvaltning – grunden för ett nytt BSAB (2015). Rapporten som 

visar vilken förändrad systematik BIM innebär för branschen och föreslår en struktur 
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till det nya BSAB 2.0. (Ekholm et al., 2015) Målsättningen med BSAB 2.0 är att den ska 

knyta samman BSAB med BIM och beräknas vara publicerad i januari 2016 samt vara 

implementerad helt i branschen år 2018. (Svensk Byggtjänst, u.å.) 

2.4.2 Bygghandlingar 90  

Bygghandlingar 90 (BH90) är en samling standarder som beskriver hur olika 

bygghandlingar bör vara utformade för att branschen ska ha enhetliga och 

ändamålsenliga bygghandlingar (Löwnertz et al., 2008). Bygghandlingar 90 består av 

olika delar som vardera beskriver olika rekommendationer för branschen. Del 8 utgåva 

2, är av intresse att nämna för denna studie och den beskriver att digitala leveranser av 

bygghandlingar ska ske på ett enhetligt sätt i syfte att “med enhetliga regler underlätta 

samordningen i olika samarbeten samt förenkla informationsleveranser” (BIM 

Alliance, 2014a). BIM Alliance publicerade 2014 en tillämpningsanvisning av BH90 

del 8 utgåva 2 (BH90) för förvaltning, med huvudfunktionen att den på sikt ska ge en 

kvalitetshöjning när det gäller att få konkreta och säkra underlag till förvaltningen 

(BIM Alliance, 2014a). För att informationsleveranserna ska ske på ett strukturerat 

sätt beskriver tillämpningsanvisningen några olika roller, deras funktioner och 

ansvarsområden.  

 

BH90 rekommenderar att dokumentation bör sikta mot att skapa en 

överensstämmelse mellan informationsbygget (modellen) och den byggda miljön 

(produkten). Detta gör BH90 gällande för både geometri och det utökade 

informationsinnehåll som BIM medför. Bygghandlingar 90 del 8 innehåller också 

rekommendationer i hur väldetaljerade modellerna bör vara, sett till vilket 

informationsbehov som finns och hur långt gånget färdigställandet av byggnaden är. 

Det ges exempel på fyra detaljeringsgrader (Löwnertz et al., 2008, s.69) och de 

rekommenderas att dessa föreslås i leveransspecifikationen för modellen. 

a. översiktlig grafisk redovisning  

b. byggdelsklassad grafisk redovisning 

c. byggdelsklassade objekt med förenklad grafik och generella egenskaper 

d. byggdelsobjekt med detaljerad grafik och specifika egenskaper. 

 

Dokumentationen om detaljeringsgraden för en modell ska enligt BH90 följa med 

leveransen på ett sätt som gör det möjligt att avgöra hur modellen kan nyttjas. 

Antingen föreslås detta dokumenteras direkt i modellen på en lättidentifierbar plats, 

till exempel i ett försättsblad eller som medföljande metadata till modellen som är 

ämnad att importeras till dokumenthanteringssystem. När det inte utan svårigheter 

går att tillämpa en viss detaljeringsgrad per fil bör detaljeringsgraden per objekt i 

modellen dokumenteras. (Löwnertz et al., 2008) 

 

Samma dokumentation föreslås upprättas för måttnoggrannheten i modellen. 

Noggrannheten innefattar i första hand mått i modellen men innefattar även andra 

kvantifierbara egenskaper såsom kostnad och tid. Dokumentationen föreslås vara 
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modellbaserad så långt det går, med undantag om objektsspecifika mått-

noggrannheter finns och behövs i projektet.  För uppmätning av befintliga byggnader 

rekommenderar BH90 att uppmätningarna tabelleras enl. Handbok till 

mätningskungörelsen, HMK. BH90 föreslår tre märkningar för byggmätning som 

tillägg till de övriga mätklasser som finns i HMK tabell MB4.3. M1 och M2 

representerar enligt tabell 1 nedan mätningar som utförts på plats med hjälp av olika 

verktyg. P-klassningen innebär att den inte har kontrollmätts mot verkligheten, utan 

måttet har antagits följa normer som beskrivs av AMA. Uppmätningarna ska i båda 

fallen vara daterade. (Löwnertz et al., 2008) 

 

Uppmätning med måttband och eller 
motsvarande 

M1 uppmätt på plats 
M2 blandat digitaliserat/uppmätt på 
plats 

Projekterat  P inte kontrollmätt 

 
Tabell 1, Tillägg till HMK tabell MB4.3, Löwnertz et al., 2008 

 

När det gäller uppdatering av dokumentation, bedömer BH90 att aktualiteten av 

dokumenterade handlingar är av yttersta vikt. Dokumentationen ska vara tydlig nog så 

att läsaren enbart genom dokumentationen ska kunna få en bild av vilken information 

som uppdaterats, när uppdateringen skett och även vad som låg till grund för 

uppdateringen. (Löwnertz et al., 2008) 

2.4.3 Locums riktlinjer 

Locum upprättade riktlinjer för hur modelleringen av fastigheterna skulle ske till det 

stora uppcaddningsprojektet som omnämnts tidigare (Marcus Bengtsson, Personlig 

kommunikation, 19 november, 2015). Locum har ett flertal riktlinjer som är ämnade 

till att säkerställa informationshanteringen i BIM-projekt. Två av riktlinjerna är av 

särskilt intresse för detta arbete, Riktlinje BIM-Samordning och Riktlinje BIM-

Objektsmodeller (Locum, 2015). 

 

Locums riktlinje för objektsmodeller (Locum, 2015) innehåller krav som skapar 

förutsättningar för att förvaltningen får korrekt information. Den innefattar hur 

modelleringen ska ske, hur objekten ska vara definierade samt hur modellen ska 

levereras. Alla avsteg från riktlinjen ska tydligt framgå i dokumentationen.  

 

Modelleringen ska enligt riktlinjerna eftersträva att försöka efterlikna en 

produktionsmodell så långt det är möjligt. Detta innebär t.ex. att ytterväggar ska 

modelleras plan för plan, såsom de ofta produceras, om inte annat anges. 

Måttnoggranheten i riktlinjen kräver att objekten i modellen ska vara placerade inom 

närmsta millimeter ifrån där de uppmätts och uppmätta vinklar avrundas till närmaste 

tiondel.  
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Riktlinjen ställer inte krav på någon viss detaljeringsgrad men påpekar att ytskikt på 

byggdelar generellt inte ska modelleras, denna information ska istället framgå via 

korrekt litterering av objekten. Undantaget för denna regel är dock fasadväggar och tak 

samt ifall det finns en överenskommelse med modellsamordnaren.  

Riktlinjen innehåller exempel på hur objekten ska modelleras. Enligt tabellen i 

Riktlinje BIM Objektsmodeller på sida 8, ska fast inredning modelleras som enskilda 

objekt och dörrar modelleras i hela millimeter. När denna tabell inte ger något stöd i 

detaljeringsgraden för någon viss objektskategori, ska en lämplig nivå bestämmas i 

samråd med modellsamordnaren. (Locum, 2015) 

 

Byggdelar i modellen ska vara objektbaserade och inte presenteras som solider i form 

av 3D-objekt, om inte någon annan överenskommelse skett med modellsamordnaren. 

Riktlinje BIM Objektsmodeller presenterar även tydliga krav på litterering och 

klassificering i syfte att säkerställa en säker informationshanteringen. Alla byggdelar 

som ingår i modellen ska littereras, beskrivas och klassificeras.  

Littereringen skall ske enligt en förbestämt modell med tre parametrar. 

Granskningsstatus, byggdelstyp och löpnummer. Parametern granskningsstatus, ska 

i enlighet SB11 utgåva 3 tabell 8.1a, anges som en siffra beroende på dess giltighet. 

Byggdelstypen specificerar objektet till en generell kategori och löpnumret 

representerar olika objektsvarianter inom samma byggdelstyp. 

Klassificeringen ska ske på byggdelsnivå, enligt BSAB 96, och beskrivningen görs i fri 

text med objektets specifika egenskaper. (Locum, 2015)  

Riktlinjens krav på litterering, klassificering och beskrivning i modellen exemplifieras 

enl. tabell 2 nedan. Tabellen visar hur littera, beskrivning och klassifikation ska 

definieras för två projekteringsprogram, Revit och ArchiCAD, enligt Riktlinje BIM-

Objektsmodeller. (Locum, 2015) 

 

Attribut Definition Exempel Revit ArchiCAD  

Littera I ”Littera II” + 
”Beskrivning I”  

3YVB03Yttervägg 
betong 200mm 

Type Name - 

Littera II Identifikation för 
typobjekt 

3YVB03 Type Mark ID  

Beskrivning I  Fri beskrivande 
text 

Yttervägg betong 
200mm 

Description - 

Beskrivning II BSAB96 
Beskrivning 

Stomytterväggar 
– element av 
betong 

Type comment Layer, 
användardefinier
at enligt SB11 

Klassifikation BSAB96 Kod 27.C/31 Key Note Layer, enligt SB11 

 
Tabell 2, Hur attribut tillhörande byggdelar ska definieras i vanligt förekommande 

projekteringsverktyg, Riktlinje BIM-Objektsmodeller (Locum, 2015) 
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Riktlinjen går även in på specifika byggdelar och beskriver i ytterligare detalj vilken 

information som efterfrågas och hur den ska definieras i modellen. Detta görs specifikt 

för dörrar, areor, planer och byggnadsdefinitioner. 

 

Informationsleveranser av modeller till Locums förvaltning delas upp per disciplin. 

Arkitekturmodeller ska enligt riktlinjen levereras i följande format: 

● Objektsmodell uppdelad per byggnad i originalformat 

● Objektsmodell uppdelad per byggnad i format IFC 2x3 eller senare 

● 2D-dwg modeller uppdelade per plan i format DWG 2010 och lagerstruktur 

enligt SB-11. 

 

Vid leverans av arkitektmodellen ska arbetsvyer rensas ur modellen och följande vyer 

presenteras: 

● Våningsplaner 

● Fasader 

● 3D vy (generell över byggnad) 

● Ritningsvyer för planer, fasader och sektioner i skala 1:100. Locums ritramar 

och stämplar ska användas. 

 

Riktlinjen kräver att 2D-planvyer redovisar följande information: 

● Plushöjder och stomlinjer 

● Utrymningsvägar, brandcellsindelning och branddörrar med brandklass  

 

Riktlinjen beskriver också hur fil- och ritningsnumreringen ska ske för leveranser av 

relationshandlingar. Då arkitekturmodeller levereras per byggnad, ska även filnamnet 

väljas per byggnad. Filnumrering och ritningsnumrering beskrivs som exempel i 

Riktlinje BIM-Objektsmodeller enl. tabell 3 nedan. Fil- och ritningsnumrering beskrivs 

dock i större detalj i riktlinje R.4 Riktlinjer tekniska dokument, bilaga 3:A (Locum, 

2015). 

 

 
 
Tabell 3, Filnamn och ritningsnummer för relationshandlingar, Riktlinje BIM-Objektsmodeller 

(Locum, 2015) 
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2.4.4 BIM-Samordning 

Samverkansforum sammanställde 2014 en samling riktlinjer för BIM-samordning. 

Syftet med projektet var att hitta “dels ett gemensamt effektivt nyttjande av resurser 

vid utveckling av arbetssättet och dels att nå ett gemensamt tydligt kravställande” 

(Samverkansforum, 2014c). 

 

I riktlinjen listas några funktioner kring förvaltningsmiljön som tillägnas en BIM-

samordnare som är av intresse för denna studie. Listan nedan är en sammanfattning 

av intressanta punkter från listan av funktioner som BIM-samordnaren tillägnas i 

rapporten (Samverkansforum, 2014c): 

● Bedöma aktuella förutsättningar och önskemål för att utreda om det finns ett 

behov av ytterligare information till förvaltningen. 

● Sammanställa tillvägagångssätt för informationsleveranser. 

● Undersöka förutsättningarna i den mottagande systemmiljön och välja lämpliga 

format och strukturer för lyckade informationsleveranser.  

● Välja lämpligt sätt att föra över information från original BIM programmen till 

det öppna formatet/formaten. Olika metoder och format kan vara lämpliga att 

använda för olika informationsmängder.   

2.5 Filformat 

För att den obrutna informationskedjan som BIM möjliggör ska fungera i praktiken 

behövs neutrala filformat som inte ställer krav på en proprietär mjukvara som åldras 

(Graphisoft, 2015c). Särskilt i förvaltningsprocessen, som sträcker sig över årtionden, 

går det inte att förlita sig på ett enda filformat eller en enda mjukvara.  

 

En rekommendation ur Fi2 Arkiveringsrekommendationer Del 5 är att kontinuerligt 

uppdatera modellen samt lagra informationen i neutrala filformat utöver original-

formatet. Då förminskas risken att modellens informations ska går ur tiden (fi2 

Förvaltningsinformation, 2012). Det är viktigt att dessa öppna standarder och neutrala 

filformat vidareutvecklas kontinuerligt och att branschens aktörer arbetar tillsammans 

för att säkerställa att inte informationskedjan bryts genom tidens gång (Nilsson, 2015). 

2.5.1 IFC  

IFC, Industry Foundation Classes, är ett av dessa neutrala informationsformat som 

möjliggör ett fritt informationsutbyte mellan mjukvaror (Graphisoft, 2015b).  En IFC-

modell innehåller, precis som alla BIM-modeller, objektsorienterade byggnadsdelar 

med tillhörande information. Det som gör IFC till ett neutralt format är strukturen på 

informationen i modellen. Strukturen är väldefinierad genom ISO-standarder på 

internationell nivå och i praktiken innebär detta att informationen (elementen och 

attributen) i modellen följer en samlad uppsättning benämningar. Alla programvaror 

som stödjer IFC-formatet läser och skriver information om byggnadsdelarna på 

samma sätt. (ifcwiki, 2013) 
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IFC-formatet byggs ut kontinuerligt, allt eftersom branschen samlar sig i begreppen.  

IFC4 är den senaste versionen och har funnits sedan 2014. Den som återfinns i de flesta 

mjukvaror och är den mest använda idag är dock fortfarande version IFC2x3. Det har 

funnits viss kritik mot att formatet inte ansetts klart nog att använda då det har varit 

osäkert hur pass intakt informationen anses varit när den sparats i formatet. Enligt en 

studie i ämnet visar det sig dock att detta inte berott på formatet i sig, utan på hur 

välmodellerad modellen är. (Ris, 2014) 

2.5.2 FI2xml  

fi2xml-standarden är ett xml-baserat märkspråk som kan ses som en informations-

bärare mellan olika IT-system som används vid förvaltning. Formatet är utvecklat efter 

dom informationsbehov vi har i Sverige genom det arbete som branschorganisationen 

fi2 förvaltningsinformation utfört (BIM Alliance, 2014b). Formatet fi2xml bygger på 

ett antal definierade verksamhetsmodeller som på konceptuell nivå definierar hur 

informationen ska vara strukturerad. Modellerna som finns definierade i fi2xml är 

avtalsmodellen, målmodellen, intressentmodellen, insatsmodellen, 

fastighetsmodellen, ärendemodellen och modellen för programarbete.   

Ur dessa sju modeller har det skapats tillämpningsmodeller som i sin tur uppdelats i 

olika delmodeller. En av dessa tillämpningsmodeller i fi2xml är 

Ärendehanteringsmodellen och presenteras i figur 5 för att ge läsaren en bild av hur 

dessa modeller kan vara uppbyggda. Dessa är presenterade i Handboken för fi2xml. 

(fi2 Förvaltningsinformation, 2012)  

 
Figur 5, Ärendehanteringsmodellen, Handboken för fi2xml, version 1.3 (fi2, 2012)  

 

Modellen ovan beskriver hur ett ärende omsätts till en arbetsorder som i sin tur 

omsätts till en underhållsplan.  Arbetsordern utförs av en resurs, här kopplas 
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Insatsmodellen ur fi2xml in som beskriver den löpande resurshanteringen i 

verksamheten. Ärendehanteringsmodellen är ny för fi2xml version 1.3, som 

publicerades 2012. Märkspråket i fi2xml är strukturerad på det sätt som 

tillämpningsmodellerna är strukturerad. Detta möjliggör att programvarutillverkare 

lättare kan skapa moduler för att kunna hantera denna fi2xml-standarden på ett 

korrekt och tydligt sätt. (fi2 Förvaltningsinformation, 2012) 

 

Tack vare standarden blir det möjligt att utbyta fastighetsinformation mellan 

förvaltningssystem och i praktiken möjliggör standarden att förvaltningen kan spara 

både tid och pengar. Regionservice inom Region Skåne använder fi2xml sedan 2002 

och Per Erlandsson, CAD-strateg på Regionservice, säger i en intervju med BIM 

Alliance 2012: “Fi2 underlättar åtkomst, hantering och utbyte av fastighets-

information. Normalt sett kan en förvaltare behöva mäta en area ett tiotal gånger, 

här får vi ytan med automatik från CAD-modellerna.”. (Nilsson, 2011b) 

 

fi2xml-standarden ska medverka till att skapa ett obrutet informationsflöde mellan 

bygg- och fastighetssektorn och utvecklingen av standarden sker kontinuerligt inom 

intressegrupper, genom medlemsföreningen BIM Alliance. Nya huvudversioner av 

fi2xml beräknas uppdateras i intervall om 3-5 år och mindre underversioner 

uppdateras varje år.  (fi2 Förvaltningsinformation, 2012)   

2.5.3 COEbi 

Storbritannien har ett liknande utarbetat format, som fi2xml, för att hantera 

förvaltnings-information. COEbi-formatet bedöms vara ett steg i rätt riktning mot en 

framtid där det finns teknik för att hantera information på ett öppet och neutralt sätt.  

Systemet är byggt på tabeller och informationen kan därför hanteras med redan 

etablerade kalkylprogram som som t.ex. Microsoft Excel. En COEbi-fil representerar 

en byggnad eller fastighet och informationen består av byggnadsinformation och inte 

geometrisk information. Informationsmängden i tabellen förädlas och växer i takt med 

projektetsskeden. COEbi-systemet definierar fyra definierade informationsleveranser 

men påpekar att dessa kan se olika ut och utformas projektspecifikt. Tanken med 

leveranserna är att information ska över tid säkerställas så beställaren får det denne 

efterfrågat till 100%. (BIM Task Group, 2013) 

 

I ett projekt för BIM i förvaltningsskedet för små och medelstora projekt undersöktes 

hur Drift och Underhålls-information kan effektiviseras med hjälp av BIM. För att 

svara på detta undersöktes vilken information som förvaltningen behöver ur en modell 

och resultatet visar att förvaltaren enbart är intresserade av geometrier, läge och ID ur 

modellen. Övrig information om modellens objekt kan enligt studien vara länkat i 

tabellformat till modellen för att på ett lättare sätt hantera den information som 

vanligtvis kräver en CAD-operatör (BIM Alliance, 2015). Denna lösning bedöms av 

författarna till rapporten vara mer lämpad för mindre fastighetsförvaltare och därmed 
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påvisas att det redan idag är tekniskt och ekonomiskt lönsamt att använda BIM i små 

eller medelstora projekt. (Ask et al., 2012) 

2.6 Detaljeringsnivåer 

En fråga som behöver bemötas inledningsvis i ett BIM-projekt är vilken 

informationsmängd som beställaren är ute efter. Vad ska modelleras och hur 

detaljerat? Enligt rapporten Principer för informationssystematik i bygg och 

förvaltning – grunden för ett nytt BSAB är behovet av detaljeringsgrad på byggdelar 

beroende av många faktorer. Den främsta faktorn bedöms vara hur långt in i 

produktbestämmningen som projektet kommit samt vilken entreprenadform som 

byggprojektet drivs i. En annan faktor som rapporten tydliggör är att det ställs olika 

funktionskrav i olika skeden som i sig ställer olika krav på detaljeringsgrad. 

Rapportens författare skriver att någon entydigt detaljeringsgrad inte är rimlig att 

specificera för hela byggnadsverkets livslängd och föreslår istället att inför varje 

informationsleverans i ett byggprojekt fastställer informationsbehovet. Dock medger 

författarna att vissa generella riktlinjer för vissa leveranser borde gå att fastställa. 

(Ekholm et al., 2015) 

 

Det finns flera standarder och synsätt på informationsmängden i en BIM-Modell. 

Många har anammat hela eller delar av systemet som benämns LOD, som är en 

amerikansk standard utvecklat av AIA, American Institute of Architects. Många länder 

har gjort egna varianter av denna struktur eller gått en annan väg för att beskriva hur 

informationsmängderna för ett BIM-projekt ska förädlas. 

2.6.1 Level of Development 

American Institute of Architects (AIA) LOD-system (Level of Development) består av 

fem nivåer som vardera har ett specifikt informationsinnehåll. Nivåerna definierar 

vilken funktion som informationsmängden förväntas kunna vara behjälplig för enligt 

tabell 4 nedan, vilket är en sammanställd lista över vad AIA:s standard definierar. 

(Bedrick, J., 2013) 
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Nivå Krav på informationsinnehåll Möjlig funktion 

LOD 100 Övergripande byggnadsgeometrier såsom areor, 
höjder, volymer, placering. 

Volymanalyser, 
kostnadsberäkningar på 
uthyrningsareor, planering osv. 

LOD 200 Byggdelsobjekt är representerade som generella 
standard modeller eller standardiserade system. 
Ett utökat icke-geometrisk informationsinnehålla 
är också vara kopplat till byggdelsobjekten. 

Mängdning, Kostnadsberäkningar 
på de generella objekten och 
systemen, osv. 

LOD 300 Modellens byggdelsobjekt ska nu betraktas som 
specifika objekt med tillförlitlig information om 
storlek och utformning. Ett utökat icke-
geometrisk informationsinnehålla är också 
kopplat till byggdelsobjekten. 

Övergripande 
produktionsplanering, energi- och 
kostnadberäkningar baserade på 
specifik information om 
byggdelsobjekten såsom osv. 

LOD 400 Modellens byggdelsobjekt betraktas som specifika 
objekt med tillförlitlig information om allt ifrån 
storlek och placering till fabrikat och 
detaljinformation. Ett utökat icke-geometrisk 
informationsinnehålla är också kopplat till 
byggdelsobjekten. 

Produktionsplanering utefter 
metoder som specificeras i 
byggdelsobjekten, 
kostnadsberäkningar på specifika 
objekt utefter prislistor hos 
leverantörer osv. 

LOD 500 Modellens byggdelsobjekt betraktas som dom 
verkligen byggts. All geometrisk information och 
icke-grafisk är tillförlitlig. 

Fastighetsförvaltning, drift och 
underhåll osv. 

 
Tabell 4, Sammanställning av LOD-systemet (Bedrick, J., 2013) 

 

Utifrån denna struktur rekommenderar AIA att inför varje projekt specificeras dels 

vilken nivå modellen ska ha uppnått vid slutet av ett visst skede och dels vilken nivå 

som varje byggdelskategori i modellen ska ha uppnått vid slutet av ett visst skede. Detta 

ska redovisas i en extern LOD-tabell (Bedrick, J., 2013). 

 

Precis som att BIM kan betyda olika saker, beroende på vad M:et definieras till, kan 

LOD betyda olika saker. Såsom BIM har också LOD två mer vedertagna definitioner. 

Level of Detail, mängden information som förs in i modellen och Level of 

Development, som beskriver mängden trovärdig information ur modellen. Viktigt att 

påpeka är att detta är två synsätt som inte försakar varandra. (McPhee, 2013) 

 

Level of Detail 

Informationsmängden, Level of Detail, beskriver hur mycket information som förs in i 

modellen. Detta innebär i praktiken att all information som förs in i modellen måste 

vara tillförlitlig. Figur 6 nedan visar hur informationsmängden ökar i takt med vilken 

informationsnivå som uppnåtts för en kontorsstol enligt ett detaljeringsnivåsystem 

som används i Storbritannien. (McPhee, 2013) 
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Figur 6, Level of Detail. (McPhee, 2013) 

 

Level of Development 

Level of Development visar på ett annat sätt att se på informationsmängden i modellen. 

Den visar på hur mycket av informationen kan anses som tillförlitlig i olika nivåer, som 

figur 7 illustrerar nedan. Detta innebär i praktiken att modellen inte begränsas till ett 

visst mått av information till ett visst skede utan det är den trovärdiga informationen 

som är väsentlig. Vilken information som kan anses som tillförlitlig ska definieras i en 

s.k LOD-tabell. (McPhee, 2013) 

 

 
 
Figur 7, Level of Development. (McPhee, 2013) 

 

Gemensamt för båda synsätten är att BIM-modellen förädlas i takt med bygg-

processen i olika nivåer (NCC, Svensk Byggtjänst, 2013). 
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2.6.2 Detaljeringsnivåer i Sverige 

Under ett projekt sponsrat av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, 

föreslogs en nomenklatur för detaljeringsnivåer i Sverige. Projektet publicerades i 

rapportform november 2014 och går under namnet Detaljeringsnivå i BIM. En av 

projektens mål var att underlätta kommunikationen mellan aktörerna i ett BIM-

projekt (Gustavsson et al., 2012). Projektets resultat baseras på standarder och 

forskning från andra länder. Arbetsgruppen för projektet tog fasta på LOD-systemet 

från AIA och den danska ”Handbog i 3D-modeller”, som också den baseras på LOD-

systemet. Utifrån dessa nivåer föreslår arbetsgruppen att det är lämpligt att använda 

samma nivåstruktur som övriga länder för att främja internationellt samarbete 

(Nilsson, 2013). Slutrapporten visar på fem detaljeringsnivåer som vardera innehåller 

ett antal nyttor som uppnås samt vilken information som återfinns och förslag på hur 

den ska se ut vid varje detaljeringsnivå. I tabell 5 nedan listas de fem nivåerna med 

respektive nyttor ur dokumentet Detaljeringsnivå i BIM. 

 

Nivå Funktioner 

Nivå 100 Energisimulering (optimera energiåtgången i fastigheten) 
Anbudskalkyler med olika systemval (kostnadsbesparingar) 
Riskinventering 
Gestaltning 

Nivå 200 Kalkyl, chans att byta ut produkter som konkurrensutsatts 
Tidplan 
Säkerhetsplanering 
Riskinventering 
Produktionsförberedelser 
Körningar av system (växlare, pumpar m.m.) 
Kollisionskontroll 
Koppling mot miljödatabaser 

Nivå 300 Produktionskalkyl 
Mängdförteckningar 
Produktionstidplan 
Säkerhetsplanering 
Produktionsförberedelser 
Kollisionskontroll 
Koppling mot miljödatabaser 

Nivå 400 Produktionskalkyl 
Mängdförteckningar 
Produktionstidplan 

Nivå 500 Förvaltningsmodell 
Kontroll över ytor och dess funktion 
Energiåtgång (arbetar fastigheten som det var tänkt) 
Vad är inbyggt i fastigheten 
Koppling mot miljödatabaser 

 
Tabell 5, Nyttor vid olika detaljeringsnivåer (Gustavsson et al., 2012). 
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I ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola under 2014 av Jakobsson, J., och 

Öberg, J., undersöktes hur detaljeringsnivåerna ur NCC:s LOD-system ska motiveras i 

olika skeden. Studiens syfte var att ta fram en rekommenderad detaljeringsnivå för 

olika projektskeden. Utöver litteraturstudier utförde Jakobsson och Öberg intervjuer 

hos aktörer som arbetade inom NCC:s byggnadsprojekt och resultatet av 

examensarbetet är en rekommendation av vilka LOD-nivåer som ska ingå i respektive 

skede och presenteras i figur 8 nedan. (Jakobsson et al., 2014)  

 

 
 
Figur 8, Rekommenderad detaljnivå baserat på projektskede. (Jakobsson et al., 2014, s.35) 
 
NCC:s detaljeringsnivåer är baserade på det amerikanska LOD-systemet men har 

modifierats för att passa NCC:s projekteringsprocess, se nivå LOD 450 i figur 8. Studie 

visar att det inte är lämpligt att ange en lämplig detaljeringsnivå för hela 

byggnadsprocessen, då olika skeden i processen kräver olika informationsmängder. 

Genom intervjuer har studien kommit fram till att LOD-specifika krav för olika skeden 

i processen leder till att informationsmängden bättre svarar mot vad som efterfrågats.  

 

Flera företag i Sverige har börjat skapa handlingsplaner för hur de ska hantera olika 

detaljeringsnivåer av byggnader. I en intervju från 2011 säger Andreas Furenberg, 

BIM-strateg på Peab, att företaget ska vara konkreta i vad modellen ska innehålla och 

sorterar modellen till tre nivåer enl. tabell 6 nedan (Hindersson, 2011). 
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Nivå Innehåll Funktion 

Nivå 1 BM, byggnadsmodell. Traditionell 3D-
modell från projektering. 

Kollisionskontroller och 
maskinstyrning 

Nivå 2 BiM med litet i. 3D-modell med lite mer 
informationsinnehåll. Här finns tydliga 
direktiv för hur modellering ska ske. 

Mängdning, simulering över 
tid och energisimuleringar. 

Nivå 3 BIM. Olika discipliner kan arbeta i samma 
modell med varandra.  

Kvalitétssäkring, 
kostnadskalkylering samt 
tidsplanering.  

 
Tabell 6, Nivåer av information i modellen (Hindersson, 2011). 

2.7 Landstingets förvaltning 

Under kursen Byggtekniskt fördjupningsprojekt som pågick vid Umeå Universitet 

under höstterminen 2015, parallellt med detta examensarbete, deltog författaren som 

projektledare för en grupp om 7 studenter (Jacobsson, J., Tellné, A., Engström, M., 

Lundström, J., Andersson, C., Gunnars, A., Roll, A). Ämnet som undersöktes i 

fördjupningsprojektet var BIM för förvaltaren. Under denna studie utförde 

projektgruppen intervjuer hos fem roller inom Västerbottens Läns Landsting 

fastighetsavdelning. Resultatet av projektet var en kundrapport med lösningsförslag 

på identifierad problematik som skulle kunna avhjälpas med hjälp av BIM. 

Fastighetsavdelningen ställer idag krav i sina anvisningar och upphandlingar att det 

som projekteras ska upprättas i 3D men idag utelämnas all kravställning på det 

utökade informationsinnehållet som BIM möjliggör. Detta på grund av att 

organisationen inte vet vilket utökat informationsinnehåll som efterfrågas eller hur 

den ska hanteras. (Jacobsson et al., 2015) 

 

I ovannämnt projekt undersöktes även hur informationsflödet skulle kunna ske för 

BIM-modeller till två av landstingets IT-system: 

Pythagoras, är en fastighetsdatabas som stödjer förvaltningsprocessen på flera olika 

sätt (Pythagoras, 2014). VLL använder Pythagoras bl.a. för dokumenthantering samt 

hantering av intern- och externhyra (Jacobsson et al., 2015). 

DeDu, är ett webbaserat system för att hantera bl.a. planerat och förebyggande 

underhåll. Systemet innehåller alla fastigheter inom VLL:s bestånd. VLL använder 

DeDu för bl.a. felanmälan, arbetsordrar, planerat underhåll och förebyggande 

underhåll samt. tillsyn och skötsel (Jacobsson et al., 2015). 

 

Studien som utförts inom ovannämnt fördjupningsprojekt visar att idag är det väldigt 

lite av informationen ur BIM-modeller som går att importera till befintliga IT-system. 

För DeDu finns det idag inget importverktyg inbyggt i mjukvaran för att ta del utav 
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information om service och underhåll som går att föra in om t.ex. pumpar eller 

ventilationsaggregat. Enligt en intervju som utförts i studien bedömer 

mjukvarutillverkaren för DeDu att det skulle ställa orimliga krav på projektörerna om 

informationen som driften kräver skulle upprättas av projektörerna. Enligt 

mjukvarutillverkaren som intervjuats i studien går det att importera 

utrymmesinformation via excelfiler hos mjukvarutillverkaren, men det finns inget 

importverktyg tillgängligt för användarna av systemet. (Jacobsson et al., 2015) 

 

Pythagoras kan enligt studien importera information om areor via exporter av 

filformatet DWG och areor med ett utökat informationsinnehåll via IFC-modeller 

(Jacobsson et al., 2015). 

 

Frågorna till intervjuerna var fokuserade på hur arbetsrollen för den intervjuade ser ut 

idag, vilken information eller underlag rollen kommer i kontakt med och vilka krav 

rollen vill kunna ställa på information den kommer i kontakt med dagligen (Jacobsson 

et al., 2015). Nedan följer en sammanfattning av vardera intervju. 

 

Fastighetschef 

Fastighetschefen kommer inte i direkt kontakt med underlag på så sätt att det ställs 

konkreta krav på underlaget. Den intervjuade vill dock kunna ställa krav på att 

informationsflödet ska ske genom neutrala filformat, för att inte låsa in verksamheten 

hos en viss programvarutillverkare. 

 

Identifierade krav: 

● Alla personer inom förvaltningen ska kunna se och uppdatera modellen. 

● Alla modeller ska vara upprättade i ett neutralt informationsformat. 

● Modeller ska innehålla en rimlig informationsmängd som ger ett mervärde. 

 

Byggprojektledare 

Byggprojektledaren agerar internkonsult åt förvaltningen och projekten kan vara allt 

ifrån små renoveringsprojekt eller ombyggnationer till stora nyproduktioner. 

Byggprojektledaren ska se till att förvaltningen får ett korrekt underlag. 

 

Identifierade krav: 

● Modellen ska innehålla en rimlig informationsmängd så att den inte blir 

inaktuell inom en kort tidsperiod.  

● Modellen ska gå att använda av flera konsulter. 

● Modellen ska vara upprättade i 3D. 

 

Fastighetsområdeschef 

Fastighetsområdeschefen ställer krav på samordningen av informationen mellan olika 

system. Den intervjuade ser en nytta med att använda BIM-modeller av typrum och 

projekteringsanvisningar i BIM som krav för konsulter som projekterar för VLL. 
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Identifierade krav på underlag: 

● Möjlighet att plocka ut information som krävs till befintliga system, såsom 

DeDu och Pythagoras 

● Möjlighet att göra energisimuleringar i modellen. 

 

Driftingenjör 

Under denna intervju deltog en driftingenjör samt två ansvarande sektionschefer för 

EL och VVS. De intervjuade ser liten nytta med att använda 3D-modeller i deras dagliga 

arbete, utöver att kunna följa system i modellen. De beskriver att det finns en 

problematik i att inte veta exakt vad som avgår eller tillkommer vid en renovering eller 

ombyggnation.  

 

Identifierade krav: 

● Nödvändiga arbetsuppgifter för driften ska kunna överlämnas i slutet av 

byggprojekt.   

● Modellen ska vara nog detaljerad för att kunna visualisera och följa system för 

t.ex. El, VVS, schakt och mediaförsöjning. 

 

(Jacobsson et al., 2015) 

Lokalplaneraren 

Underlaget i form av ritningar lokalplaneraren får, behöver vara användarvänligt och 

ska kunna nyttjas på ett sådant sätt att konsekvenser kan motiveras av ställda krav och 

funktioner mot lokalens begränsningar och lagförda krav på tillgänglighet etc.  

 

Identifierade krav: 

● Modellen ska innehålla en detaljnivå hög nog för att novisa personer kan tolka 

modellen. 

● Modellen ska vara upprättad i ett lättarbetat format med korrekt märkning av 

till exempel dörrar och fönster. 

● Modellen ska vara måttsatt nog för att kunna göra överslagsberäkningar, 

arealmätning, med mera. 

● Modellen ska innehålla information om vilka väggar som är bärande 

● Modellen ska innehålla väsentlig installationsinformation som påverkar 

lokalutformningen. 
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3 Genomförande 
Arbetet påbörjades med en studie av befintliga detaljeringsnivåer och standarder för 

BIM i fastighetsförvaltning. Studien kompletteras med intervjuer hos beställaren där 

olika krav och behov av information identifierats ur samtal och diskussioner om BIM i 

förvaltning. Dessa intervjuer har utförts utanför ramen av detta projekt i ett 

fördjupningsprojekt om “BIM för förvaltaren” och tas därför med i teoriavsnittet i 

denna rapport.  

 

Den samlade teorin sammanfattas i en rekommendation av metod samt vilka nivåer 

som krävs för informationsbehoven hos beställaren. Bedömningen baseras på 

litteraturstudier, informella samtal med erfarna konsulter och tidigare erfarenheter av 

att arbeta i BIM-projekt med beställaren.  

 

Utifrån rekommenderat system för detaljeringsnivå har systemets nivåer 

exemplifierats genom mjukvaran Autodesk Revit Architecture 2015 för nyproduktion 

av en utbildningslokal på 150 kvm i ett plan. Under sommaren 2015 deltog författaren 

i uppförandet av bygglovshandlingar i form av fasadritningar och planer till denna 

utbildningslokal. Ytterligare 2D-underlag i form av bygghandlingar fanns på lokalen 

sedan hösten 2015 och har projekterats av TM Konsult AB. Dessa handlingar låg till 

grund för modellens uppbyggnad för exemplifiering av det rekommenderade 

detaljeringsnivåsystemet. De sista detaljeringsnivåerna kräver vissa avsteg från 

befintliga handlingar då högre grad av produktbestämning krävs för att uppnå dessa 

nivåer. För illustrationen produktbestäms modellen så gott som möjligt med hjälp 

vissa antaganden och byggdelsobjekt från leverantörer med tillgängliga 

produktmodeller (BIM object, 2015). 

 

Modellens utvecklingsprocess har varit funktionsstyrd då jag under modelleringen 

ställt mig frågan hur jag kan uppnå en viss funktion och modellerat därefter. Några 

utav dessa funktioner är testade och kontrollerade, såsom mängdning och ytterligare 

produktionsplanering genom blocktillverkning. Med hjälp av denna 

funktionsorienterade process har modellen byggts upp i olika nivåer. När jag bedömt 

att den aktuella modellen uppnår informationsbehovet för funktionskraven för nivån 

har modellen sparats över till en ny fil. Därefter påbörjades modelleringen för att 

uppnå funktionskraven för nästa detaljeringsnivå. Fler funktionskrav från tabell 8 har 

uppnåtts för varje nivå än de som beskrivits i resultatet. 

 

Tabellen över rekommenderat detaljeringsnivåsystem baseras på både: 

 Tabell 4, Sammanställning av LOD-systemet 

 Tabell 5, Nyttor vid olika detaljeringsnivåer 

 Figur 8, Rekommenderad detaljnivå baserat på projektskede 
 
Från tabell 4 kommer större delen av innehållet. Tabellen har sedan kompletteras med 
funktioner från tabell 5 och rekommenderade nivåer vid olika projektskeden från figur 
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5. Från tabell 4 har kolumntiteln informationsinnehållet bytt namn till tillförlitligt 
informationsinnehåll i syfte att förtydliga vilken information som i modellen måste 
vara tillförlitlig. Vissa formuleringar på funktioner har även förtydligats ytterligare. 

3.1 Byggnadsmodell 

Modellens nivåer har modellerats utifrån det resonemang som presenterats i tabell 8. 

För att illustrera hur informationsmängden och detaljeringsgraden ökar för varje nivå 

ur tabell 8, har författaren valt att presentera två vyer ur varje nivå.  Värt att nämna är 

att denna tabell inte visar på det utökade informationsinnehållet i modellen, utan 

enbart det visuella innehållet då den faktiska informationen inte lämpar sig att 

presenteras i rapportform. Illustrationen av denna byggnadsmodell presenteras i 

bilaga 1, Olika detaljeringsnivåer av byggnadsmodell. 

 

Nedan beskrivs hur modelleringen gått till utifrån de centralaste funktionskraven. 

Funktionskraven för varje nivå, som presenteras i tabell 8, har bedömts som uppnådda 

när informationsbehovet för funktionen är uppnått.  

 

Mängdning av standardiserade byggdelsobjekt 

För att i LOD200 kunna utföra funktionen ovan har författaren använt ett 

objektsbiblotek till Revit Architecture från CAD-Q och först placerat standardiserade 

byggdelsobjekt såsom tvättfat, wc, köksstomme, dörrar och fönster i respektive rum. 

Sedan utfördes mängdningsberäkningar i Revit för att räkna antalet av dessa 

byggdelsobjekt och presentera informationen i en tabell, se bilaga B6 Mängdning av 

objekt.  

 

Energiberäkningar  

För att i LOD300 kunna utföra funktionen Energiberäkningar har modellens tak, 

väggar och grundläggning isolerats i modellen. Byggnadsdelarna har tillförts  

U-värden med hjälp utav befintliga bygghandlingar som projekterats av TM Konsult 

AB under hösten 2015.  

 

Ytterligare produktionsplanering 

För att uppnå ytterligare produktionsplanering i LOD400 modellerades (utöver det 

som redan fanns modellerat från LOD300) hela regelstommen för byggnaden i block 

eller assemblies i Revit, som sedan kan användas för att generera ritningar och 

instruktioner för blocktillverkning, se bilaga B5 Ytterligare prod.planering. 

 

Kostnadsberäkningar på specifika objekt 

För att utföra kostnadsberäkningar på specifika objekt produktbestämdes 

byggdelsobjekt som tidigare modellerats, såsom köksstomme, tvättfat, wc osv. 

Funktionen uppnåddes sedan genom att prissätta byggdelsobjekten utifrån prislistor 

från olika leverantörer och sedan generera schematiska kalkyler på prissatta 

byggdelsobjekt. Denna kostnadsberäkning är jämförbar med Mängdning av 
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standardiserade byggdelsobjekt med tillägget att tillverkare, modell och pris och 

specificeras i tabellen. 

 

Fastighetsförvaltning 

Det finns låg poäng inom ramen för denna studie med att modellera upp LOD 500, då 

väldigt lite information tillkommer för att uppnå kravet för Fastighetsförvaltning. 

Med antagandet att modellen byggts enligt vad som presenteras i LOD400, uppfylls 

denna funktion per automatik. Modellen kan när byggnaden står färdig då betraktas 

som en relationshandling.  

3.2 Byggdelsobjekt 

Utifrån resonemanget kring detaljeringnivåer för en byggnadsmodell är det möjligt att 

applicera även detta på byggdelsobjekt. Likt illustrationen över byggnadsmodellen har 

tre byggdelsobjekt modellerats: 

● Fast inredning 

● Bärande väggar 

● Fönster 

 

Modelleringen av dessa byggdelsobjekt har skett funktionsorienterat efter möjlig 

funktion av vardera detaljeringsnivå i enlighet med tabell 8. Under bilaga 2-4 följer tre 

illustrationer på byggdelsobjekt i de fem olika detaljeringsnivåerna.  Dessa 

illustrationer visar vilken faktisk information om objektet som kan anses tillförlitlig ur 

modellen. Om inget annat anges så ärvs den tillförlitliga och faktiska informationen av 

den tidigare nivån.   

 

Genom illustrationer på byggdelsnivå ville jag visa på ett antal olika synsätt på hur man 

ska tolka informationsinnehållet ur byggdelsobjektet: 

1. Informationsmängden behöver inte öka avsevärt för varje nivå. 

2. Mängden tillförlitlig information behöver inte öka avsevärt för varje nivå. 

3. Faktisk information är inte vara detsamma som tillförlitlig information. 

 

Fast inredning 

Med illustrationen på fast inredning, som presenteras i bilaga 2, visar att visuell 

information ökar i takt funktionskraven i tabell 8. Jag ville visa att väldigt lite 

information, främst visuell information, tillkommer med tiden för att uppnå 

funktionskraven och att det stegvist går att läsa ut mer information. Från LOD 200-

300 och LOD400-500 används samma objektsbiblotek för köksstommar. Den faktiska 

informationen kan således vara densamma för flera nivåer. Som läsare av modellen 

finns det i högre nivåer mer information som kan klassas som tillförlitlig.  

 

 

Bärande väggar 
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Illustrationen på hur bärande väggar presenteras i bilaga 3. Här visas hur 

informationen om varje skikt i väggen ökar i takt med detaljeringnivåerna. Desto högre 

nivå desto fler skikt och mer information. Från LOD100, när väggen presenteras som 

en grå generell vägg till LOD 400 där varje skikt har modellerats till fullo och varje 

skikt har produktbestämts. 

 

Fönster 

Det primära som visas med bilaga 4, Olika detaljeringsnivåer för fönster, är att en 

högre detaljeringsnivå inte alltid behöver betyda att det går att läsa ut mer information.  
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4 Resultat 
Studiens resultat är att de behövs tydliga anvisningar och kravställning av beställaren 

inför modellering för att nå lyckade BIM-implementationer och för att få den 

information förvaltningen är i behov utav. För att projektet och förvaltningens 

informationsbehov ska täckas av kan LOD-systemet vara behjälpligt för kategorisering 

av behoven. LOD-systemet kan även anpassas efter organisationens behov och kan 

även användas i beställningar av BIM-modeller. För att underlätta processen med att 

undersöka organisationens informationsbehov presenteras en metod nedan och en 

variant av LOD-systemet illustreras i syfte att visa på hur ett sådant system skulle 

kunna vara utformad. 

4.1 Rekommendation av metod 

Metoden som presenteras syftar till att ge beslutsfattare förslag på områden att 

undersöka inför organisationens implementation av BIM i såväl byggprojekt som i 

förvaltningen.  

4.1.1 Beställarkrav 

Den möjliga informationsmängden ur en BIM-modell är så stor att specifika krav 

behöver ställas av beställarna för att informationsbehovet ska uppnås. Olika 

fastigheter kräver olika informationsmängder men viss information som återkommer 

går att fastställa. Undersök vilken detaljeringsnivå som behövs i förvaltningsskedet och 

i tidiga byggprojekt. Även olika byggprojektskeden och roller i förvaltningen kräver 

olika detaljeringsnivåer för att informationsbehovet ska vara uppnått, men även här 

borde det gå att fastställa en generell nivå. Modellens information bör korrespondera 

med det aktuella skedet. Denna information bör ligga till grund för minimikrav av 

detaljeringsnivåer i byggnadsmodeller av hela fastighetsbeståndet.  

 

För att en modell ska vara läsbar behöver dokumentation uppföras som ger läsaren 

vetskap om vilken information ur byggnadsmodellen eller byggdelsobjekten som kan 

anses som tillförlitlig. Denna information bör beskrivas i ett externt dokument och följa 

med modellen samt uppdateras kontinuerligt för att modellen ska läsas på ett korrekt 

sätt. En LOD-tabell eller COBIe-specifikation är exempel på sådana dokument. Inför 

byggprojekt bör informationssamordnaren bestämma när den tillförlitliga 

informationen ska vara uppnådd och detta bör utgå utifrån de behov som finns vid 

olika tidpunkter av projektet.  

4.1.2 Tydliga anvisningar 

Detaljerade anvisningar bör upprättas på byggdelsnivå för de mest kritiska objekten. 

Undersök vilka byggdelsobjekt som bedöms som kritiska samt vilken information för 

dessa som bedöms som kritiska av förvaltningen. Anvisningar för korrekt modellering 

av byggdelsobjekten bör svara mot förvaltningens informationsbehov. Detta för att 

säkerställa mervärdet av dessa byggdelsobjekt i modellen. I tabell 7 nedan 

exemplifieras en sammanställning av tre byggdelsobjekt med önskat 
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informationsbehov. Utifrån en sådan sammanställning bör sedan informationen delas 

efter vilket skede informationen efterfrågas till. När detta är gjort kan informationen 

delas upp i vilken detaljeringsnivå eller informationsmängd den ska ingå i och 

anvisningen kan då följa med kraven på respektive informationsleverans.  

 

Kritiska byggdelsobjekt Kritisk rangordnad information 

Dörrar Dörrtyp, dörrhängning, karmdjup, låstyp, ljudklassning 

Brandsläckare Typ, benämning, serviceintervall,  

Rumsobjekt  Rumsnummer, area, rumsbenäming , rumshöjd 

 
Tabell 7, förslag på rangordning av information om kritiska byggdelsobjekt. 

 

För att gynna samarbete på nationell och internationell nivå samt inte låsa in sig hos 

en programvaruleverantör bör förvaltningen ställa krav på neutrala filformat vid 

informationsleveranser. Undersök därför befintliga IT-system och kartlägg hur 

importer av informationen från neutrala filformat kan ske idag. Genom projektet BIM 

för förvaltaren fastställdes att IFC och DWG-format är lämpliga för area-exporter till 

både DeDu och Pythagoras och därmed är kravställning av dessa möjliga idag. Det är 

dock värt att undersök om dessa importer eller filformat ställer krav på viss 

modellering för att kvalitetssäkra detta informationsflöde. Upprätta sedan anvisningar 

utifrån dessa modelleringskrav.  

 

Utöver nuläget av möjliga informationsflöden med hjälp av BIM-modeller, beskriv 

vilken information som kan vara av intresse att importera i framtiden. VLL bör utreda 

hur informationsflödet från modellen till IT-systemen kan utvecklas mot en mer 

automatiserat och integrerat informationsflöde. 

 

Modellen bör efterlikna en produktionsmodell och anvisningar bör utformas därefter. 

Tydliga modelleringsriktlinjer kvalitetssäkrar informationen som förs in i modellen. 

Likt Locums modelleringsriktlinjer bör anvisningar för några av dom vanligaste 

projekteringsmjukvarorna upprättas. Anvisningarna bör upprättas efter 

byggprojektets informationsbehov men förvaltningens informationsbehov måste få 

vara styrande.  

4.1.3 Samordning i projekt 

BIM medför en nivå av samordning som inte funnits tidigare och för att det ska fungera 

i praktiken behöver alla projektdeltagare vara på det klara med vilka förväntningar 

deltagarna har på projektet och dess resultat. En informations-samordnare (också 

kallad BIM-samordnaren) är ansvarig för att informationen hamnar i rätt händer vid 

rätt tidpunkt och på rätt sätt. Att en form av informationssamordnare finns i projekten 

är en förutsättning för lyckade projekt. BH90, Samverkansforum och BIM-Alliance 
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samlade dokument på ämnet BIM-samordning ger en god bild av vad som förväntas 

av samordnaren för att ett BIM-projekt ska lyckas. Denne samordnare behöver ha 

kunskap om vilka informationsmängder som är möjliga att uppnå, vilka format som är 

lämpliga att använda, hur IT-system kan vara uppbyggda osv. 

4.1.4 Befintligt fastighetsbestånd i modeller 

Utför en kostnadsanalys på detaljeringsnivåer av befintliga byggnader inom 

fastighetsbeståndet för att avgöra värdet av att ha större delar av fastighetsbeståndet 

modellerat till denna nivå. Upprätta därefter en handlingsplan för att vid 

ombyggnationer eller nyproduktion uppnå minst denna miniminivå. Detta säkerställer 

att fastighetsbeståndet över tid kommer uppnå minst fastställd nivå.  

4.1.5 Strategi för implementation 

Implementationen av BIM behöver ledas utav att nyttoperspektiv. För att 

vidareutveckla verksamheten måste utgångspunkten vara befintliga förutsättningar 

och utifrån dessa definiera vilka processer som behöver förändras för att nå ett 

effektivare resultat. Utred vilka områden av förvaltningsprocessen eller byggprocessen 

som är i behov utav effektivisering där BIM kan vara behjälplig. Utifrån denna 

utredning, specificera vilket informationsbehov som är nödvändigt för att nå denna 

nytta. Denna nytta realiseras sedan med hjälp av BIM genom kravställning på det 

informationsbehov som identifierats.  
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4.2 Rekommendation av detaljeringsnivåer 

Flera tillämpningar av LOD-systemet från AIA har visat sig fungera väl för den Svenska 

byggbranschen. Nivåsystemet används på bred front redan idag och är därför ett 

lämpligt system även för förvaltare i Sverige. Systemet kan även med lätthet anpassas 

för förvaltningens informationsbehov i olika skeden. Ett förslag på detaljeringsnivåer 

för respektive skede och vilket informationsinnehåll som kan klassas tillförlitlig samt 

möjlig funktion för informationsmängden presenteras i tabell 8 nedan. 

 

Nivå Skede Tillförlitligt informationsinnehåll Möjlig funktion 

100 Utredning Byggnadsgeometrier såsom areor, höjder, 
volymer, placering. Byggdelsobjekten 
representeras som volymobjekt eller 2D-
objekt utan icke-geometrisk information. 

Volymanalyser och gestaltning, 
kostnadsberäkningar på areor och 
volymer från schabloner. 

200 Lokalplanering Byggdelsobjekt som generella standard 
modeller med ungefärliga mått eller 
standardiserade system. Icke-geometrisk 
information kopplas till byggdelsobjekten. 

Mängdning, Kostnadsberäkningar på 
standardiserade byggdelsobjekt och 
systemen. 

300 Projektering Byggdelsobjekt betraktas som specifika 
objekt med tillförlitlig information om 
storlek och utformning. Uttökad icke-
geometrisk information är kopplat till 
byggdelsobjekten. 

Övergripande produktionsplanering, 
energi- och kostnadberäkningar 
baserad på specifik information om 
byggdelsobjekten. 

400 Produktion Byggdelsobjekt betraktas som specifika 
objekt med tillförlitlig information om 
dimensioner, placering, fabrikat, 
montering och övrig detaljinformation.  

Produktionsplanering utefter metoder 
som specificeras i byggdelsobjekten, 
kostnadsberäkningar på specifika 
objekt utefter prislistor hos 
leverantörer osv. 

500 Förvaltning Modellens byggdelsobjekt betraktas som 
dom verkligen byggts. All geometrisk 
information och icke-grafisk information 
är tillförlitlig. 

Fastighetsförvaltning, drift och 
underhåll osv. 

 
Tabell 8, Detaljeringsnivåer samt möjlig funktion av tillförlitligt informationsinnehåll. (egen tabell) 

 

Tabell 8 ovan presenterar ett förslag på struktur samt utformning och tabellen är en 

sammanställning av olika nivåsystem ur ovanstående teoriavsnitt. Tabell 9 nedan visar 

författarens bedömning av vilken detaljeringsnivå som är nödvändig för att uppnå 

funktionerna som identifierats genom intervjuer hos VLL:s förvaltning. Tabellen 

nedan behandlar endast krav och behov på information från intervjuerna som har med 

modellens informationsmängd att göra. 
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Roll inom VLL Sökta funktioner Nödvändig nivå 

Lokalplaneraren Detaljnivå hög nog för visualisering till novisa 
 
Överslagsberäkningar, areamätning, med mera 
 
Information om vilka väggar som är bärande och 
installationer som påverkar lokalplaneringen 

200 
 
200 
 
200 

Fastighetschef Inga specifika krav på information har ställts - 

Byggprojektledare Modellen ska vara upprättad i 3D 100 

Fastighetsområdeschef Information som krävs till befintliga system, såsom 
DeDu och Pythagoras 
 
Möjlighet att göra energisimuleringar i modellen. 

200 
 
 
300 

Driftingenjör Nödvändiga arbetsuppgifter för drift av fastigheten 
 
Detaljerad nog för att kunna visualisera och följa 
system för t.ex. El, VVS, schakt och 
mediaförsöjning. 

400 
 
 
400 

 
Tabell 9, Identifierade funktioner och bedömning av nödvändig detaljeringsnivå. (egen tabell) 

4.3 Illustrationer över detaljeringsnivåer 

För att bistå upprättandet av organisationens egna system för att hantera olika 

informationsmängder illustreras modellerad fastighet på två sätt, dels på 

byggnadsnivå och dels på byggdelsnivå. Dessa redovisas i rapporten under bilaga B1, 

B2, B3 & B4. 
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5 Diskussion 
Oavsett vilken ambitionsnivå organisationen har med sin implementation av BIM är 

det min uppfattning att ett verksamhetsspecifikt nyttoperspektiv, som ett komplement 

till befintliga standarder och rekommendationer, är rimligt att utgå ifrån. Idag tycker 

jag att det inte finns brist på standarder eller material till att påbörja sin organisations 

implementation av BIM. Det jag däremot kan tycka är att det i viss mån saknas tydliga 

praktiska tillämpningar av dessa standarder, som man kan ta till sig. Därför tror jag att 

den metod som presenterats i studien och de illustrationer som upprättats kan vara 

behjälplig inför beställarens framtida implementation av BIM.   

5.1 Metod 

Beställarens roll i branschens implementation av BIM är enligt min mening något 

förbisedd av dem själva och jag tror att de initiativ som BIM i Staten tagit med tydligare 

kravställning och samordning är ett gott exempel att följa. Jag ser åtminstone en fördel 

med de sätt som Storbritannien tar sig an BIM. Regeringen i Storbritannien visar på 

samma sätt som BIM i Staten att beställarorgan kan leda implementationen av BIM i 

branschen. Jag tror att fler beställare behöver inse att den har en ledande roll vid 

implementationen av BIM i sveriges byggbransch.  Det märks att Locum har tagit sig 

an denna roll och de riktlinjer som presenterats visar på detta ansvarstagande. Jag 

tycker vissa anvisningarna i Locums riktlinjerna siktar väldigt högt, speciell när det 

gäller måttnoggrannhet, men vid projekt som inte behöver denna måttnoggrannhet är 

det lätt att göra avsteg. Å andra sidan tror jag också att organisationer bör sikta något 

högre än vad som bedöms lönsamt idag för att säkerställa att framtidens ökade 

informationsbehov täcks av tidigare.  

5.2 Detaljeringsnivåer 

Det är påvisat i flera projekt att LOD-systemet från AIA kan vara lämpligt för Sverige. 

Jag tycker mig dock se ett behov av anpassning av detta system för sveriges del och jag 

tycker att medlemsföreningar såsom BIM Alliance har en viktig funktion i 

anpassningen av befintliga internationella standarder för Sverige.  

 

Ett alldeles för specificerat nivåsystem tycker jag leder till ytterligare splittring kring 

vad en BIM-modell ska vara och innehålla. En bra lösning vore att hänvisa till ett 

generellt nivåsystem som använts på bred front och komplettera systemet med 

organisationsspecifika modelleringsanvisningar, likt Locums riktlinjer. 

 

I denna studie har jag försökt visa på hur informationsmängden ökar, främst visuellt, 

med varje nivå i LOD-systemet. Något jag inte visat på i samma mängd är hur samma 

information som jag presenterat i en modell kan presenteras i tillhörande 

dokumentation. Här finns det en avvägning att göra. Hur mycket information ska 

modellen fyllas med och vilken information vill byggproduktionen och förvaltningen 

verkligen läsa ut ur en modell? Presenteras informationen på ett bättre sätt genom ett 
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tillhörande dokument? Projekt som BIM i förvaltningsskedet för små och medelstora 

projekt visar på att det går att länka information till modellen på ett tillförlitligt sätt 

och att förvaltare endast är ute efter geometri, läge och ID i en modell. COBIe-systemet 

i Storbritannien visar också på att detta fungerar väl. Jag upplever att diskussionen 

kring vad det modellorienterade arbetet ska innebära förbiser de faktum att all 

information inte nödvändigtvis behöver lagras i en enda modell. Informationen kan 

likväl lagras bredvid utan att projektet går miste om fördelarna med att just arbeta 

modellorienterat.  

5.3 Illustrationer 

Den funktionsorienterade modelleringsprocess som använts för att upprätta 

modellerna för illustrationerna bedömer jag som en väldigt effektiv metod. Förutsatt 

att dessa funktioner är förankrade i informationsbehovet hos förvaltaren eller i 

byggprojektet, blir det möjligt att säkerställa efterfrågad funktion.  

5.3.1 Byggnadsnivå 

Då förvaltningsmodellen(LOD500) innebär att byggnaden modelleras som den 

faktiskt byggts, bestämde jag att hoppa över modelleringen av denna nivå. Byggnaden 

i skrivandets stund inte tagit någon ordentlig form ännu och det fanns ingen poäng att 

modellera något som inte ska stämma i verkligheten. Förhoppningen med 

produktionsmodellen(LOD400), som jag ser det, är att den ska vara såpass 

välmodellerad att den går att replikera och producera i verkligheten. Om så är fallet, 

och produktionsmodellen går att bygga som den är projekterad, så borde 

förvaltningsmodellen eller relationshandlingarna vara i princip gratis, då 

produktionsmodellen är densamma som den producerade byggnaden. Jag är dock 

övertygad om att modelleringen av produktionsmodellen sällan sker i praktiken, då 

väldigt få entreprenörer produktionsplanerar med hjälp en BIM-modell. Även om 

entreprenören inte produktionsplanerar med en BIM-Modell är det nog få 

entreprenörer som reviderar bygghandlingar efter att produktionen planerats i detalj. 

I framtiden borde dock att fler entreprenörer kommer upptäcka fördelar med den 

samordning som en modellorienterad planering ger. 

5.3.2 Byggdelsnivå 

Fast inredning 

Illustrationen över fast inredning, visar att som läsare av modellen finns det i högre 

nivåer mer information som kan klassas som tillförlitlig. Detta synsätt möjliggör 

användningen av samma objektsbiblotek längre in i projektet och således behöver inte 

varje objekt bytas ut för varje nivå för att modellen ska tas till en högre 

detaljeringsgrad. Detta tror jag är en förutsättning för att projektera på ett effektivt sätt 

då projektören tillåts använda ett standardiserat modellbiblotek.  
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Bärande väggar 

Även här illustreras det att mängden visuell information inte ökar avsevärt för varje 

nivå utan här ligger fokuset på de utökade informationsinnehållet såsom klassificering 

och benämning. Högre grad av separation och klassificering krävs i högre nivåer för att 

uppnå fler funktionskrav. T.ex. materialet för isoleringen i LOD300 benämns som 

Isolering inkl. träreglar, jämfört med isoleringen i LOD400 som endast benämns 

Mineralullsisolering då träreglarna är separerad från mineralullen för att uppnå 

funktionskravet om ytterligare produktionsplanering. I takt med att klassificeringen av 

BIM-modeller blir mer och mer standardiserat med hjälp av till exempel kommande 

BSAB 2.0 med flera, är jag övertygad att informationen ur BIM-modeller kunna nyttjas 

på ett avsevärt effektivare sätt, för alla delar av byggprocessen. När man pratar om BIM 

talar man enligt min mening alldeles för mycket om 3D-modeller. I framtiden bedömer 

jag att, när modellerna klassificeras på ett mer enhetligt sätt och fler beställare utgår 

ifrån samma uppsättning standarder, kommer fokus från 3D-modeller förflyttas mot 

det utökade informationsinnehållet som BIM medför. 

 

Fönster 

Funktionskravet för LOD500 är att all information i modellen ska vara tillförlitlig. All 

information i modellen kan ibland inte längre klassas som tillförlitlig av olika 

anledningar, till exempel att någon viss byggnadsdel har uppförts på ett annat sätt än 

det som modellen visar. Detta innebär i praktiken att modellen måste rensas på all 

information ur modellen som inte längre klassas som tillförlitlig. Alltså måste det i 

onödan tas bort information som senare kan betraktas som användbar och tillförlitlig. 

Detta tycker jag är ett slöseri och långt ifrån en tidseffektiv process. Denna illustration 

talar för att det behövs externa dokument som styr hur modellen ska läsas. Upprättas 

sådana dokument, och parter som läser modellen vet vilka avsteg som är gjorda, tror 

jag att risken för denna långsamma process undanröjs. 

 

Tillförlitligt- kontra faktiskt informationsinnehåll 

Genom illustrationerna ovan om olika detaljeringsnivåer för olika byggdelar ville jag 

visa på denna problematik, tillförligt- kontra faktiskt informationsinnehåll. Jag tror 

beställare bör vara medveten om denna problematik och aktivt arbeta för att 

informationen ur fastighetsmodellerna utläses på de sätt som är tänkt. 

5.4 Återkoppling till studiens mål 

Tydligt redovisa hur olika detaljeringsnivåer påverkar modellens 

informationsinnehåll 

Jag tycker att jag lyckats med detta mål men medger att illustrationer samt tabell 8 och 

9 skulle gå att utveckla. Det finns god utvecklingspotential då dessa bygger på ett 

flexibelt system. Varje nivå skulle även gå att specificera ytterligare med värden och 

krav från ett verkligt pilotprojekt och på så sätt visa på ett mer konkret exempel hur 
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systemet kan användas. Det skulle också på varje detaljeringsnivå gå att upprätta 

exempel på fler funktioner än de som jag valt att illustrera.  

 

Rekommendera vilka detaljeringsnivåer som krävs för att tillfredsställa de krav och 

behov som blivit identifierade via intervjuer hos beställaren 

Tabell 9 redovisar min bedömning av vilka nivåer som krävs för att uppnå funktioner 

som intervjuade roller har efterfrågat. Funktioner som efterfrågats är en 

sammanställning från de arbete som utförts under fördjupningsprojektet. Under 

fördjupningsprojektet intervjuades endast ett urval av fem roller och jag tror att fler 

funktioner och krav skulle kunna gå att härleda till någon viss nivå om kompletterande 

intervjuer hos organisationen hade utförts.  

 

Redogöra för vilka åtgärder som krävs för att säkerställa informationsmängden i 

modellen 

Samordning är enligt min mening den enskilt viktigaste funktionen för lyckade BIM-

projekt och en lyckad implementation av BIM i verksamheten. Tydliga anvisningar är 

viktigt för att det ska gå att nyttja informationen på de sätt som är tänkt. Organisationer 

bör själva upprätta en bas av anvisningar som går att nyttja och utgå ifrån i pilotprojekt 

redan idag. Det tar dock lång tid att utveckla dessa anvisningar, då en omfattande 

intervjustudie krävs för att identifiera förvaltningens egna behov. Av den anledningen 

är det lämpligt att utvecklingen av dessa anvisningar sker retroaktivt från 

dokumentation som upprätts efter pilotprojekt.  

 

Resultatet ska vara utformat på ett sätt så att andra förvaltningar förutom 

beställaren kan nyttja den 

Mitt första uppsatta mål med mina studier var att identifiera en rimlig detaljeringsnivå 

för min beställare. Jag insåg genom mina teoristudier att de målet var högst orimligt 

då olika byggprojekt såväl som olika byggnader står inför helt olika informationsbehov. 

Jag gick därför mot att illustrera ett vedertaget och internationellt erkänt nivåsystem. 

På så sätt går också resultatet nyttja för andra förvaltare än beställare och därför 

bedömmer jag målet som uppnått.  

 

Den största slutsatsen jag drar av mina studier är att nyckeln till lyckade 

implementationer av BIM är tydligt kravställande och rimliga förväntningar på 

resultatet. Dessa förväntningarna skapas genom en gedigen utredning. Kravställandet 

och beställningen bör utgå från det faktiska informationsbehovet och mynna ut tydliga 

anvisningar. 
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5.5 Förslag på fortsatta studier 

Hur bör inventeringen ske effektivt för befintliga byggnader? Vilken detaljeringsnivå 

är ekonomiskt lönsamt att modellera upp befintligt fastighetsbestånd i? 

 

Hur bör förvaltningens eller en organisations informationsbehov utredas och 

identifieras?  

 

Vilket informationsbehov ur en BIM-modell finns i förvaltningsskedet och vilken 

information kan följa med i externa dokument? 

 

Är det möjligt att generera VLL:s objektskort/driftskort från en modell och vilka krav 

ställer detta på modelleringen och projektören? 

 

Vilka modelleringsriktlinjer är nödvändiga för att kvalitetssäkra 

informationsimporter om utrymmen/areor till befintliga IT-system? Hur bör 

modelleringen ske i olika programvaror? 
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Bilagor 
B1 Olika detaljeringsnivåer av byggnadsmodell 

LOD100 
Volymstudie 
 
Möjlig funktion: 
Volymanalyser och 
gestaltning 
 
Filstorlek: 11,6 mb 

  

LOD200 
Lokalplanering 
 
Möjlig funktion: 
Mängdning av 
standardiserade 
byggdelsobjekt och 
areor 
 
Filstorlek: 16,1 mb 

  

LOD300 
Projektering 
 
Möjlig funktion: 
Övergripande 
produktionsplanering, 
energi- och 
kostnadberäkningar 
 
Filstorlek: 29,5 mb 

  

LOD400 
Produktion 
 
Möjlig funktion: 
Ytterligare 
produktionsplanering 
och 
kostnadsberäkningar på 
specifika objekt 
 
Filstorlek: 27,8 mb 

  

LOD500 
Förvaltning 
 
Möjlig funktion: 
Fastighetsförvaltning 
 
Filstorlek: 27,8 mb 
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B2 Olika detaljeringsnivåer för fast inredning 

LOD100 
Volymstudie 
 

 

Tillförlitlig information: 
Ungefärlig funktion samt placering i 
rummet 
 
Faktisk information: 
Placering, funktion, antal, generella mått 

LOD200 
Lokalplanering 
 

 

Tillförlitlig information: 
Placering med ungefärliga mått 
Standardiserade objekt 
Specifik funktion 
 
Faktisk information: 
Standardiserade och specifika objekt, med 
korrekt placering, dimensioner 
 

LOD300 
Projektering 
 

 

Tillförlitlig information: 
Placering 
Storlek och utformning 
Specifika objekt med  
specifika funktioner 
 
Faktisk information: 
Specifika objekt med viss 
produktbestämning  

LOD400 
Produktion 

 

Tillförlitlig information: 
Placering 
Dimensioner 
Fabrikat och modell 
Montering 
Målning 
 
Faktisk information: 
Fullt produktbestämd, med 
monteringsanvisningar samt information 
om service och underhåll 

LOD500 
Förvaltning 
 

 

Tillförlitlig information 
All information i modellen är tillförlitlig och 
representerar den faktiskt byggda miljön. 
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B3 Olika detaljeringsnivåer för bärande stomme 

LOD100 
Volymstudie 
 

 

Tillförlitlig information: 
Ungefärlig storlek och placering 
 
Faktisk information: 
Generella mått och egenskaper, såsom 
tjocklek och fasadfärg. 
 
 

LOD200 
Lokalplanering 
 

 

Tillförlitlig information: 
Placering med ungefärliga mått 
Standardiserade väggtyper 
Specifik funktion 
 
Faktisk information: 
Varje skikt, från fasad till invändig 
gipsskiva är specificerat med material och 
funktion.  

LOD300 
Projektering 
 

 

Tillförlitlig information: 
Placering 
Dimension och utformning 
Klassificering 
Specifika väggskikt med  
specifika funktioner 
 
Faktisk information: 
Varje skikt, från fasad till invändig 
gipsskiva är fullt klassificerad med 
kodning, material och funktion.  

LOD400 
Produktion 

 

Tillförlitlig information: 
Placering, dimensioner 
Per skikt: Fabrikat och material 
Blocktillverkning (se bilaga), 
Monteringinstruktioner, Målning av fasad 
 
Faktisk information: 
Varje skikt, från fasad till invändig 
gipsskiva är fullt klassificerad med 
kodning, material och funktion.  
 

LOD500 
Förvaltning 
 

 

Tillförlitlig information: 
All information i modellen är tillförlitlig 
och representerar den faktiskt byggda 
miljön. 
 
Faktisk information: 
Byggnaden har producerats i enlighet med 
LOD400 och all information i LOD400 
gäller därför i LOD500. 

 

  



Jonatan Jacobsson 
VT 2016 
Examensarbete, 15 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp 

51 

B4 Olika detaljeringsnivåer för fönster 

LOD100 
Volymstudie 
 

 

Tillförlitlig information: 
Ungefärliga dimensioner utifrån 
modulfönster och samt ungefärlig placering 
 
Faktisk information: 
Fast modulfönster med två glas.  
 
 

LOD200 
Lokalplanering 
 

 

Tillförlitlig information: 
Placering med ungefärliga mått 
Standardiserad fönsterstorlek med specifik 
funktion 
 
Faktisk information: 
Fast modulfönster med tre glas i vit 
träkarm med specificerat isoleringsvärde. 

LOD300 
Projektering 
 

 

Tillförlitlig information: 
Placering, dimensioner och utformning 
Klassificering, modulmått 
Specifika fönsterdetaljer med  
specifika funktioner 

 
Faktisk information: 
Fast modulfönster med tre glas i vit 
träkarm med specificerat isoleringsvärde. 
Specifik utformning med salning och foder. 

LOD400 
Produktion 

 

Tillförlitlig information: 
Placering samt. dimensioner 
Fabrikat, material och modellnummer 
Länk till monteringinstruktioner, Salning 
och foder, målning, drevning, fabrikat osv. 

 
Faktisk information: 
Fullt produktbestämd, specifik modell med 
specifik spröjs från specifik tillverkare. 
målningskoder, montering, serviceintervall 
osv.  

LOD500 
Förvaltning 
 

 

Tillförlitlig information: 
Avsteg har gjorts från LOD400. Modellen 
är därför förenklad men all information i 
modellen är dock tillförlitlig. 
 
Faktisk information: 
Fast modulfönster med tre glas med 
specifikt isoleringsvärde. 

 



NUMMER BET

SKALA

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

ANSVARIG

DATUM

E-post: tm@tm.nu Hemsida: www.tm.nu

A-200

MÄNGDNING AV OBJEKT

150201 J.J

Nybyggnad Utbildningslokal
Mängdning av standardiserade objekt

Fastighetsbeteckning
Ridhuset LOD200

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

B6, MÄNGDNING AV OBJEKT
Family Type Count URL

Bad & WC - Dusch Dusch 1 www.cad-q.se
Bad & WC - Duschdraperi - vinkel 700x900 2 www.cad-q.se
Bad & WC - Golvbrunn Cirkulär 240 mm 1 www.cad-q.se
Bad & WC - HWC HWC 1 www.cad-q.se
Bad & WC - Tvättställ 500x350 1 www.cad-q.se
Bad & WC - Tvättställ1 600x450 2 1 www.cad-q.se
Bad & WC - Tvättställ HWC Tvättställ HWC 1 www.cad-q.se
Bad & WC - WC1 2 www.cad-q.se
Front slät Front slät 2 www.cad-q.se
Hyllplan Hyllplan 2 www.cad-q.se
Inredning - Kapphylla d=300 mm 3 www.cad-q.se
Kök - Diskmaskin Bredd 600 mm 1 www.cad-q.se
Kök - Fläktkåpa 600 x 490mm 1 www.cad-q.se
Kök - Micro Kök - Micro Medel 2 www.cad-q.se
Kök - Spis 6M Kök - Spis 6M 1 www.cad-q.se
Kök -Lo- Bänkskåp 600 mm 6 www.cad-q.se
Kök -Lo- Bänkskåp - 4 lådor 400 mm 2 www.cad-q.se
Kök -Lo- Väggskåp 600 mm 2 www.cad-q.se
Single Door 8 www.cad-q.se
Single Window 9 www.cad-q.se
Tvätt - Torkskåp 600x600 1 www.cad-q.se
Tvätt - Utslagsback Tvätt - Utslagsback 1 www.cad-q.se
Grand total: 51

2015-12-22
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UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE
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E-post: tm@tm.nu Hemsida: www.tm.nu

A-400

YTTERLIGARE PROD.PLANERING

150201 J.J

Nybyggnad Utbildningslokal
Blocktillverkning

Fastighetsbeteckning
Ridhuset LOD400

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

2015-01-08

Structural Framing Schedule

Family and Type Count Length Cost Total Cost

Beam Sawn Timber: 45x170
Beam Sawn Timber: 45x170 15 28,98 m kr27 kr783

Beam Sawn Timber: 45x195
Beam Sawn Timber: 45x195 2 5,54 m kr35 kr194

B5, YTTERLIGARE PROD.PLANERING


