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Sammanfattning 

Målet med denna studie är att undersöka möjligheten att skapa och beskriva ett arbetsflöde 
där ett BIM baserad system är det huvud verktyg som skall användas för att skapa mo-
deller/ritningar och handlingar, samt lösa de tekniska problem som hindrar projektören att 
använda BIM på ett effektivt sätt. Studien genomfördes genom ett samarbeta med företaget 
Nylin och Myhrberg Arkitekter GI AB, som är ett konsultföretag som i dags läge planerar för 
implementering och användning av BIM-systemet i deras verksamhet. Fokus i studien är att 
skapa ett arbetsflöde som passar för företagets verksamhet under övergångsperioden, skapa en 
IT-manual/BIM-manual som företaget skall använda vid projektering med BIM-verktyget 
Revit Architecture. 
 
Problemet med BIM-systemet är ett det är ett relativt nytt system och detta kan avskräcka 
konsulterna från att använda det. Det finns brist på anvisningar, mallar och IT-manualer som 
talar om hur man ska arbeta med BIM och vad som gäller vid de olika projekteringsfaserna. 
Det finns också svårigheter som företaget inte kan påverka exempelvis möjligheten att samar-
beta med andra konsulter och projektörer utanför företaget som använder olika typer av BIM-
plattform än vad företaget själv använder.      

Studien utfördes i två faser, en undersöknings fas av två delar där teoretiska kunskaper om 
systemet, dess egenskaper, användnings möjligheter jämfört med CAD-systemet har som stu-
derats och redovisats i denna rapport. Den andra delen är en undersökning om de befintliga 
IT-manualerna (båda svenska och utländska) som har använts för att strukturera en ny IT-
manual för företaget Nylin och Myhrberg. Den andra fasen är en praktisk fas där ett projekte-
ringsarbete utfördes i sammanband med detta examensarbete. Uppgiften var att upprätta A-
modeller för projektet Strandvägens vårdboende, båda den befintligt- och den blivande utse-
ende för en utförandeentreprenad. I projektet förutom Nylin och Myhrberg deltog flertal kon-
sulter och projektörer i arbetet vilken gjorde detta projekt till ett perfekt tillfälle för att testa 
och bearbeta IT-manualen som skapades efter den första fasen.  

Resultatet redovisar den bearbetade IT-manualen, som redovisar olika projekterings metoder, 
modellerings teknik och olika typ av verktyg som skall hjälpa personal i Nylin och Myhrberg 
att använda BIM-systemet och samarbeta med andra konsulter som använder andra plattfor-
mar eller CAD-systemet. Manualen är inte fullständig eller färdigskriven, användaren skall 
inte förvänta sig att få svar på alla frågor och lösningar på alla tekniska problem. Meningen är 
att utveckla, uppdatera och bygga på manualen efter varje version av manualen. Användarna 
skall själva fylla på nya lösningar och uppdatera de befintliga, beskriva nya programvara och 
verktyg och hur de skulle användas. Resultatet redovisar också hur arbetet i demoprojektet 
(Strandvägens vårdboende) gick till och vilka svårigheter och brister som finns i dagsläget i 
systemet.  

Slutsatsen är att BIM-systemet i dagsläget är svårt att anpassa till de traditionella svenska pro-
jekteringsmetoder och standarder som byggs på CAD-systemet. Detta kan minska effektivite-
ten på systemets verktyg om man inte kan styra och reglera arbetsflödet och anpassa systemet 
för att kunna samarbetet och kommunicera med andra system och plattformar utan svårighet-
er.        
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Abstract  

The objective of this study is to explore the possibility to create and describe a workflow 
where a BIM-based system is the main tool used to create models/sheets and documents. And 
solve the technical problems that prevent the designer from using BIM effectively. The study 
was conducted by collaborating with the firm Nylin & Myhrberg Architects GI AB, a consul-
tancy firm that in the current situation are planning for the implementation and use of the BIM 
system in their production. The focus of the study is to create a workflow that fits the firm's 
business during the transition period, create an IT-manual/BIM-manual, which the company 
will use when designing with Revit Architecture. 
 
The problem with the system that it is a relatively new system and that may discourage de-
signers, consultants and engineers from using the system. There is a lack of guidelines, tem-
plates and IT manuals that explain how to work with BIM and what should be applied at each 
phase of all the different project phases. There are also difficulties that the company cannot 
influence such as the ability to collaborate with other consultants and designers outside the 
firm that uses different types of BIM platform than the one the company itself use. 
 
The study was conducted in two phases, a two part research phase in which theoretical 
knowledge about the system, its capacity and operation opportunities compared to the CAD 
system has been studied and reported in this report. And a survey of existing IT manuals (both 
Swedish and foreign) has been used to structure a new IT manual for the firm Nylin and 
Myhrberg. The second phase is a practical phase where a sample project was executed during 
this study. The task was to make an architects model for the project Strandvägen nursing 
home, showing both the existing and the future looks of the building for a construction con-
tract. Nylin & Myhrberg are joined bay numerous consultants and designers in the designs 
process, which made the project a perfect opportunity to test the IT manual that was created 
after the first phase of this study. 
 
The results presents the developed IT manual, which presents different design methods, mod-
eling techniques and different kinds of tools to assist the staff at Nylin & Myhrberg in using 
BIM system and collaborate with other consultants who use other platforms or the CAD sys-
tem. The manual is not completed and the user should not expect to get all the answers and 
solutions to all the technical problems. The idea is to develop, update the manual after each 
version of the manual. Users must fill the manual up with new solutions and update the exist-
ing ones, describe new software and tools and how they should be used. The result also re-
ports on how the work in sample project (Strandvägen nursing home) went through and shows 
the difficulties and weaknesses in the system in its current state. 
 
The conclusion is that the BIM system in it current state is difficult to adapt to the traditional 
Swedish project planning methods and standards, which are built around the CAD system. 
This can reduce the efficiency of the system's tools if we don’t control and regulate the work-
flow and customize the system so that it can cooperate and communicate with other systems 
and platforms without difficulties. 
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Förkortningar  

Följande är några viktiga begrep och förkortningar som används i rapporten. 
 
  
A: Arkitekt  
 
BIM: Building Information Modeling 
 
CAD: Computer Aided Design 
 
DWG: Filformat utvecklat av Autodesk Inc. 
 
IFC: Industry Foundation Classes, filformat för fritt utbyte av information 

mellan alla aktörer inom byggbranschen. 
 
K: Konstruktör 
 
Revit: Filformat från Autodesk Inc. 
 
Ritdef: Ritningsdefinitionsfil, DWG filer som innehåller ritnings stämpel 

och ram.    
 
VVS: Värme, Ventilation och Sanitet. 
 
x-ref: External reference, länkning av en DWG-fil till en annan fil. 

  
2D: Tvådimensionell ritning/modell (x,y) 
 
3D: Tredimensionell ritning/modell (x,y,z) 
 
4D: Tredimensionell ritning/modell med integrerad tidplan som den 

fjärde dimensionen 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund  
 
BIM eller Building Information Modeling, är ett system som används av arkitekter, konstruk-
törer, installatörer och entreprenörer inom byggindustri. I ett BIM-baserat arbetsflöde design- 
och konstruktionsinformation från alla som deltar i ett byggprojekt kan lagras i en enda data-
bas eller en serie av sammanlänkade databaser som underlättar enkel delning av information 
om byggelement. Denna delning av projektinformation möjliggör nya arbetsflöden som för-
enklar lagring, spårning och rapportering av alla byggnader information.  
(Katz, 2011) 
 
BIM har blivit mer populärt bland arkitekter, konsulter och entreprenörer inom den svenska 
byggindustrin för att vara ekonomisk, lätt att använda, sparar tid och hållbar, men trots dess 
popularitet så används det inte lika ofta som man önskar inom de olika byggprojekt som ut-
förs idag i Sverige. Istället fördrar de olika konsulterna att använda ett CAD-baserat system 
som t.ex. AutoCad och AutoCad Architecture för att producera deras handlingar.  
 
CAD eller Computer Aided Design har varit en betydande lyft för byggindustrin. Den första 
utvecklingen inom datorstödd konstruktion skedde i USA i början av 1960-talet. Vid decenni-
ets slut lanserades de första kommersiella CAD-systemen. Under 1970-talet gjorde de stora 
svenska företagen inom verkstads-, bygg- och elektronikindustrierna sina första investeringar 
i CAD-teknik. Under 1980-talet nådde tekniken små och medelstora företag, en följd av bl.a. 
spridningen av persondatorer och de sjunkande priserna på datorutrustning. 
(Nationalencyklopedin, 2011). 
 
Med CAD kunde projektören lätt skapa modeller för olika byggnadsdelar och genomföra 
oändligt många ändringar på ritningar utan att behöva rita om hela modellen. Jämfört med de 
tidigare handritade eller fysiskt byggda mini modeller, CAD var en revolution inom byggin-
dustrin. CAD-modeller är billigare att producera, lättare att förvara, förflytta, utbyta med 
andra konsulter och arkivera. 
 
Men CAD som jag kommer att redovisa senare i rapporten håller inte längre måtten, speciellt 
när det gäller de utökade kraven på mer hållbar byggbransch. Jämfört med ett BIM-system, är 
CAD ett kostsamt system på olika sätt. 
 
Ändå så finns det några faktorer som gör att BIM är inte det första valet projektören tänker på 
när han/hon vill utföra ett byggprojekt. Den viktigaste faktorn är att systemet hittills inte full-
ständigt integrerat och anpassat för att möta den svenska byggindustrin normer när det gäller 
arbetsflödet inom projektets olika faser och även juridiken kring detta är en stor oklarhet. 
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I samarbetet med konsultföretaget Nylin & Myhrberg GI AB kommer jag att utföra detta ex-
amensarbete för att undersöka möjligheten att använda ett BIM baserad system som Revit 
Architecture för att utföra projekteringen av olika typ av byggnader och producera de nöd-
vändiga handlingarna i byggprojektet olika faser. Samt att anpassa det till företagets arbets-
flöde så att det inte påverkar deras medarbetare inom eller utanför företagets organisation. 
Detta beror på att företaget befinner sig i ett mellan skede där många av företagets kunder och 
medarbetare är fortfarande beroende av CAD-systemet. En fullständig övergång till BIM i 
dagsläge kan orsaka problem för företaget och deras kunder. Företaget situation är inte ett 
unikt fall, många företag i byggindustrin befinner sig i samma läge. Under övergångsperioden 
behövs det ett system som kan underlätta samspelet mellan BIM och CAD.      
 
Det är därför är det viktigt att kunna testa resultatet av detta examensarbete i ett demoprojekt, 
för att determinera vad som funkar och inte funkar i detta skede, och hur mycket kan man 
utnyttja BIM-systemet. Mer information om demoprojektet kommer senare i rapporten.  
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1.2. Problembeskrivning  
 
Nylin & Myhrberg GI AB är ett mindre konsultföretag som har sin verksamhet inom båda 
arkitektur och konstruktion projektering. Företaget har utfört många projekt i hela Sverige och 
speciellt i västra Sverige och Göteborg. Projekt som företaget tar in varierar mycket i storlek 
och typ. Ett projekt kan vara så litet och enkelt som ett skärmtak eller en villa, eller så stort 
och komplicerat som en skola, ett sjukhus eller en arena. Den variationen ger företaget olika 
sorters kunder från båda den privata- och den offentliga sektorn. För att kunna konkurrera 
med andra stora och väletablerade företag så måste de vara mer effektiva och ekonomiska i 
deras projektering, och BIM kan vara verktygen som kan förverkliga dessa ambitioner.      
 
BIM är ett relativt nytt system och detta kan avskräcka konsulterna från att använda den. Det 
finns brist på anvisningar och IT-manualer som talar om hur man ska arbeta med BIM och 
vad som gäller vid de olika projekteringsfaserna. BIM blir kontraproduktivt om man skulle 
behöva skapa en ny mallfil, IT-manual och anvisningar samt utveckla nytt arbetsflöde varje 
gång man antar ett nytt projekt. 
 
Företaget samarbetar ofta med andra konsulter som VVS-, mark- och brandsäkerhets konsul-
ter, och ju större projektet är desto mer konsulter blir involverad i projektet. Ett fungerande 
kommunikationssystem mellan konsulterna är mycket viktigt för att undvika stora misstag och 
att alla talar samma språk.  
 
Undersökningsfrågor som är i fokus för detta examensarbete är:  

 
• Hur ser arbetsflödet ut vid användning av BIM-system för projektering? Och vad 

är fördelen med att använda det jämfört med CAD-systemet? Kan företaget ut-
nyttja BIM och samtidigt samarbeta med andra konsulter som använder CAD?   

• Är det möjligt att skapa en arbetsmetod/ arbetsflöde (IT-manual) som kan använ-
das till olika typer av byggprojekt som utförs av företaget?    

• Hur går man vidare med utvecklingen? Den fråga är en analysfråga som jag kom-
mer att använda vid projektets slutsats.   
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1.3. Demoprojekts beskrivning 
 
Via företaget Nylin & Myhrberg GI AB ett projekteringsarbete kommer att utföras i samman-
band med detta arbete. Nylin & Myhrberg GI AB är ett konsult företag som utbjuder arkitekt- 
och konstruktionstjänster.  
 
Projektet Strandvägen vårdboende i Motala kommun är ett särskilt boende för äldre personer 
som är i behov av ständig vård och hjälp. Projektet omfattar ombyggnad av 3 olika hus i olika 
etapper, aktuellt för detta examensarbete är hus B, etapp 1. 
 
Hus B i dagsläget består av 4 planer (källarplan, plan 1 och 2 samt en vind-/fläktrumsplan) där 
plan 1 och 2 innehåller i dagsläget boende del samt lokaler för personal, träning, sjukvård, 
matsalar etc. byggnaden är byggt i början av 80-talet och är i behov av modernisering och 
upprustning för att anpassas till dagens krav på hållbarhet och tillgänglighet. Efter ombyggnad 
skall huset innehålla 32st lägenheter(16st/plan). Varje plan är uppdelat till två avdelningar 
med matsal, uteplatser och arbetsplatser för personalen. Mellan avdelningar kommer att finnas 
utrymmen för städ tvätt och förvaringslokaler.   
 
Uppgiften var att upprätta A-modeller för husets befintligt- samt blivande utseende för en 
utförandeentreprenad. I detta projekt finns det ett leveransspecifikation dokument som upprät-
tades av en extern konsult på uppdrag av beställaren. I detta dokument uppgavs följande krav: 
 

• Arkitekten skall projektera i Revit. 
• Samtliga objekt som skall användas i modellen skall vara 3D-objekt. 
• Varje vecka skall det levereras 2D-planmodeller i DWG-format(en modell/plan) samt 

3D-modeller också i DWG-format(en modell/plan) 
 

Samtliga modeller skall upprättas i 3D även övriga konsulter måste använda 3D projektering 
för att upprätta deras modeller. Syftet är att kunna utföra kollisionskontroll mellan konsulter-
nas olika modeller under projekteringsperiod och framlägga en stödmo-
dell/informationsmodell för entreprenören att använda under byggtiden vid sidan om dem 
officiella och juridiskt bindande ritningar och beskrivningar. 
 
Projekteringen börjar oktober 2013 och sluter april 2014. Leveransen skall omfatta båda 
bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag samtidigt.  
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1.4. Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att hjälpa företaget Nylin & Myhrberg GI AB att skapa och 
beskriva ett arbetsflöde där ett BIM baserad system är det huvud verktyg som ska användas 
för att skapa modeller/ritningar och handlingar. Samt lösa de tekniska problem som hindrar 
projektören att använda BIM på ett effektivt sätt, och minska mängden resurser1 som eventu-
ellt kommer att användas för att skapa modeller/ritningar med hjälp av ett CAD baserat- sy-
stem och arbetsflöde.  
  
 

1.5. Mål  
 
• Att använda de beskrivningar som kommer att tas upp under detta examensarbete som en 

kärna för en IT-manual/BIM-manual som företaget skall använda vid projektering med 
Revit Architecture. Företaget bör kunna använda manualen oberoende av projektets- typ, 
storlek eller tiden som krävs för att utföra projekteringen. 
 

• Att testa manualen i ett verkligt projekt (demoprojektet) och utföra en analys på resultatet 
för att beskriva vad som har åstadkommit med detta examensarbete och vad är det som är 
kvar för att få en komplett manual.   

 
 

1.6. Avgränsning 
 
Eftersom BIM är ett omfattande system kommer detta examensarbete att fokusera på arkitek-
tens aspekt i ett byggprojekt. BIM är ett system som undergår en ständig utveckling, och er-
bjuda tjänster ofta efterfrågas inte av kunden trots alla fördelar. Detta är ett problem som or-
sakas av att byggbranschen är en konservativbransch där förändring sker långsamt och mini-
malt. Därför, under detta arbete kommer fokusen att ligga på att effektivisera det som CAD 
klarar av idag genom att använda BIM. Detta innebär att examensarbetet kommer att fokusera 
på att ta fram effektiva modellerings metoder samt beskriva informationsflödet mellan Revit 
Architecture och AutoCAD/DWG-baserad programvaror. 
 
Följande delar kommer att uteslutas från detta examensarbete:  

• Energiberäkningar och simulering, den delen av BIM prioriteras inte av företaget i 
dagsläget. Företaget planerar istället att satsa på programvaror som är avsett för 
energiberäkning(exempelvis VIP-Energy) eftersom dem tror att Revit har stora 
brister inom detta område.  

• Tidsplanering (4D-simulering), den delen används mest av entreprenörer och är 
inte aktuell i företagets verksamhet.  

 
Examensarbetet kommer också att beskriva i viss mån hur projektören bör planera och förbe-
reda sin modell för att göra enkla mängdning- och kalkyl uppgifter av olika objekt som an-
vänds i modellen.   

  

                                                 
1 Med resurser menas: tid, material och personal. 
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2. Metod 

 
I detta kapitel redovisas de vetenskapliga undersökningsmetoder och teorier som kommer att 
används för att utföra detta examensarbete. 
      

2.1. Undersökningsstrategi 
 
Två viktiga frågor måsta besvaras först för att välja en undersöksstrategi som passar bäst för 
detta examensarbete. Frågorna är: 
 

• Är det lämpligt?  
”Research strategies are neither ‘good’ nor ‘bad’, nor are they ‘right’ or ‘wrong’. It 
is only in relation to how they are used that they take on the mantle of being good or 
bad, right or wrong. They can only be judged in relation to the purpose for which they 
are used and, reflecting this point, it is better to think of strategies in terms of how 
useful they are and how appropriate they are. Thought of in this pragmatic way, the 
justification for the choice of any specific strategy must depend on having a clear vi-
sion of the particular purpose for which it is being used. Unless we know what the re-
search is trying to achieve, it is impossible to judge whether it is likely to be useful or 
appropriate.” 
(Denscombe, Good Research Guide : For small-scale social research projects, 2010). 

 
• Är det möjligt? 

”The choice of strategy needs to take into account certain practical aspects of con-
ducting research. It is vital, for instance, that the researcher can get access to the kind 
of data sources that the strategy requires. The researcher must be able to gain access 
to the kinds of people, contexts, events and documents that will be crucial for the suc-
cess of the research. This might be a matter of getting the necessary authorization to 
contact people, enter locations or view documents. It might be a matter of getting 
agreement from people or organizations to collaborate with the research. Or, it might 
be a matter of having the resources for specialist equipment or travel to fieldwork lo-
cations. Whatever form it takes, the point is that access to data sources is crucial for 
the choice of research strategy.” 
(Denscombe, Good Research Guide : For small-scale social research projects, 2010). 

 
Det finns två strategier som passar bra för denna typ av undersökning, Aktionsforskning och 
Blandade metoder, som kan kortfattat beskrivas med följande punktar:  
 

• Lösa ett praktiskt problem. 
• Utarbeta riktlinjer för bästa praxis. 
• Utvärdera en ny politik och bedöma dess inverkan. 
• Jämföra alternativa perspektiv på ett fenomen. 
• Kombinera aspekter av andra strategier. 

(Denscombe, Good Research Guide : For small-scale social research projects, 2010) 
 
Nästa steg blir då att välja undersöksmetoder som redovisas i de kommande avsnitten. 
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2.2. Datainsamling 
 
I detta avsnitt redovisas de olika metoderna som användas för att samla de nödvändiga in-
formationer och data för att utföra detta examensarbete. 
 

2.2.1. Litteraturstudie 
 
I början och under examensarbetsgång utfördes en litteraturstudie kring ämnet BIM-system, 
CAD-system, byggproduktion och byggprojekterings process. Dessa ämnen är det som ligger 
till grund för arbetets genomförande och resultat.  
 
Syftet med litteraturstudien är att först hitta vetenskapliga metoder för att utveckla arbetets 
strategi och designa dess genomförande plan. Sedan hitta information och data om arbetets 
undersökningsområden som de nämnts tidigare. Tidigare lösningar och forskningar kring det 
ämnet BIM och BIM IT-manual kommer också vara en del av denna litteraturstudie. Målet är 
att hitta beprövade lösningar och metoder och undvika att ”återuppfinna hjulet”                        
 
Litteraturen i arbetet har tagits fram genom bibliotekssökningar och internetsökningar. Målet 
var att i första hand hitta relevant vetenskapliga- och akademiska litteratur via biblioteket. 
Sedan övergå till artiklar och tidskrifter som hittas via internetsökning, och till denna kategori 
tillhör också undervisnings material och kurser som erbjudas av mjukvarans tillverkare 
”Autodesk Education Community”. 
 

2.2.2. Deltagande observation  
 
“Med deltagande observation menar vi den metod där observatören deltar i det dagliga livet 
för människorna som studeras, antingen öppet i rollen som forskare eller dolt i någon förtäckt 
roll observera saker som händer, lyssna på vad som sägs, och förhöra människor, över en viss 
tid.”  (Denscombe, Good Research Guide, 2007)  
 
Som en del av aktionsforskning en deltagande observation kommer att genomföras hus Nylin 
& Myhrberg GI AB i sammanhang med praktiken hos företaget. Observationen kommer att 
utföras öppet i rollen som forskare där syftet är att samla information om hur arbetsflödet ser 
ut hos dem i dagsläget. Samt undersöka vilka är de befintliga system som används och vad är 
förtagets behov och vision.  
 
Det kommer inte att bli några intervjuer med förberedda frågor. Istället kommer jag att obser-
vera företagets personal medan de utför olika projekteringsmoment, ställa frågor under tiden 
och notera svar och kommentarer för att bearbeta de senare och återvända till dem vid behov.   
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2.3. Bearbetning av insamlade data   
 
Insamlade information och data med de metoder som redovisades i de tidigare avsnitten 
kommer att sorteras och användas på följande sätt: 
 

• Data och information om BIM-system, dessa skall användas för att skapa en beskriv-
ning för BIM-systemet och systemets koncept samt byggprocessen. Den delen kom-
mer bli källan för den teoretiska delen av examensarbete. Stor del av de data samlades 
via litteraturstudien. Det är mycket viktigt att använda de mest aktuella källor för den 
delen eftersom ämnet genomgår en ständig utveckling, och på detta sätt kan man und-
vika systemets tidigare problem och buggar.  
          

• Data och information om IT-manualer som omfattar information från tidigare IT-
manualer, manualer från andra länder (UK, USA och Danmark) och manualer från 
andra svenska företag. Dessa data kommer att användas för att skapa en IT-manual 
som är pedagogiskt och lätt att använda av företagets personal och medarbetare. Syftet 
är att undersöka vilka delar som måste finnas i manualen, vilka delar som saknas i 
dem undersökta manualer och hur manualen skall struktureras. 

 
• Data och information om modelleringsmetodik och tekniska lösningar, och dessa skall 

vara utgångspunkten för manualens innehåll. Källor för dessa data är ofta internet 
webbsidor samt tidigare erfarenheter i företaget i form av olika lösningar till tekniska 
problem. Dessa lösningar skall först testas innan de används och beskrivs i detta exa-
mensarbete.  

 
      

2.4. Praktik och demoprojekt  
 
Som en del av de Blandade metoder en praktik kommer att utföras hus företaget Nylin & My-
hrberg GI AB i rollen som projektör, syftet är att kunna testa teorier och resultat som för-
kommer under detta examensarbete i ett verkligt projekt. Nylin & Myhrberg fick uppdraget 
att projektera ombyggnad av vårdboende på Strandvägen i Motala kommun som beskrivs i 
avsnitt 1.3. Projekteringen kommer att utföras av mig och i samarbete med arkitekten Lars 
Strand.  
 
Projektet är ett lämpligt tillfälle för att testa IT-manualen, eftersom den typen av projekt för-
kommer ofta i företagets verksamhet. Med antagande att problem som förekomma under detta 
projekt har stor sannolikhet att återkomma i övriga projekt som företaget intar, modellerings 
problem/svårigheter som förkommer under detta projekt måste då bearbetas och lösas. Kon-
cepterna skall testas och utvecklas under arbetets gång innan IT-manualen är klar för använd-
ning i övriga projekt.      
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3. Teorier och förutsättningar 

3.1. Inledning 

Under detta kapitel redovisas olika teoretiska avsnitt med olika definitioner, metoder och tek-
niska lösningar. Samtliga kommer att användas för att uppnå målet av detta examensarbete. 

De första delarna kommer att handla om byggprocessen i Sverige, det är viktigt att inleda med 
en förklaring om hur byggindustrin fungerar i Sverige för att få en bättre bild av informations 
flöde mellan processens olika faser. Dessa teorier kommer att användas senare för att be-
stämma informationsmängden och kvalitet som BIM-modellen bör innehålla vid de olika fa-
serna i processen. 

Kapitlet skall också innehålla en beskrivning för konceptet av systemet som användas i dags-
läge (CAD) eftersom företaget befinner sig i en övergångsperiod där båda systemen (CAD 
och BIM) kommer att användas i vissa fall samtidigt i samma projekt. Den delen skall redo-
visa de viktiga delar av CAD-systemet som måste integreras i BIM under övergångsperioden, 
detta inkluderar ritnings- och modellnumrering samt CAD-lagerstandard. Dessa teorier kom-
mer att användas vid utveckling av Revit modellen som senare kommer att användas i sam-
band med IT-manualen. 

Sista teoretiska delar handlar om BIM-systemet, bland annat beskrivningar av konceptet, ar-
betsflöde och tekniska beskrivningar av verktyg/programvara som användas vi modelleringen. 
Dessa delar kommer att vara ramen för examens huvudmoment som är IT-manualen. 

Lösningar som redovisas i IT-manualen har sitt ursprung i dessa teoretiska delar som redovi-
sas i detta kapitel och bearbetas och förädlas i kapitel 4. Sedan testas dessa lösningar i prakti-
ken genom demoprojektet för att därefter justeras och anpassas innan de redovisas i IT-
manualen. Denna utvecklingsprocess garanterar att lösningar som hamnar i IT-manualen 
kommer alltid ha båda teoretiska grunder och noggrann testning innan den hamnar i manua-
len.                          
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3.2. Byggprocessen 
 
Följande är en beskrivning på normer och olika principer som följs inom den svenska byggin-
dustrin i utförandet av ett byggprojekt från idén till leverans och förvaltning.      

3.2.1. Projektens olika skeden  
 
Normalt uppdelas byggprocessen beroende på mängden av data och informations i varje fas 
och till vilket syfte dessa handlingar skulle användas till. Dessa skeden/faser kan beskrivas på 
följande sätt: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

o Programskiss: skissarbete som innefattar ett flertal alternativ samt 
undersökningar och analyser. 

o Byggnadsprogram: arkitekten tar fram ett förslag efter beställarens 
önskningar, behov, budget, med hänsyn till platsens förutsättningar, la-
gar och regler. 

 
 
 

o Förslagshandling: underlag för detaljplan och bygglov. 
o Kalkylunderlag: underlag för att beräkna kostnaden för projektet. 
o Systemhandling: sammanställt utredningsmaterial som redovisar alla 

byggnadens tekniska system. 
 
 
 

o Förfrågningsunderlag: underlag för anbudsgivning med alla tillhörande 
dokument. Rangordning vid motstridiga uppgifter framgår av allmänna 
bestämmelser.  

o Bygghandling: handling som redovisar ett projekts utformning, kon-
struktion och kvalitet samt utgör underlag för projektets utförande 
såsom beskrivningar, ritningar, föreskrifter och förteckningar.  

o Uppföljning: revideringar, ändrings-PM etc.   
 
 
 
 
 

o Relationshandling: (driftinstruktioner) handling som visar en byggnads 
aktuella utseende och utformning. Relationshandlingen bör följas upp 
vid eventuell förändring t.ex. ombyggnad.   

 

Förstudie 

Projektering 

Byggskede 
 

Förvalt-
ning 

Figur 1 (Anders Bodin, 2013) 
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3.2.2. Informationslivscykel 
 
Upphandlingar som beskrivs tidigare behöver stora mängder av information för att produce-
ras. Informationens mängd och kvalitet varierar mellan de olika skedena. Dana K. Smith och 
Michael Tardif har beskrivit den idealisk informationslivscykel under byggnadens livstid på 
följande sätt:  
 

 
Bild 1 Ett utdrag ur Building Information Modeling  (Dana K. Smith, 2012) 

Informationsflödet inom projektet mellan de olika aktörerna varierar beroende på entreprena-
dens typ. Men det finns ett mönster som återkommer ofta i de olika skedena mellan aktörerna, 
den redovisas i figuren nedan.   

1=kontroll, samråd och beslutfattande   
2=Samordning & granskning   Arkitekt 

Konstruktör 

Övriga konsulter 

Byggherre/ 
projektledare 

2 
1 

Figur 2 informationsflöde 

2 

2 

2 



   14 
 

3.3. CAD-system  
 

3.3.1. Arbetsflödet  
 
Idag används 2D-CAD för att skapa modeller och ritningar som används senare i byggnadens 
produktion i en process som tycks att den använder för mycket tid och pengar. Processen star-
tar med att skapa 2D modeller för planer, fasader och sektioner med låg detaljerings nivå. 
Detaljerna och data om byggnadens olika system och delar blir mer specifika i senare projekt-
skede. Olika byggnadsdelar exempelvis en mellanvägg undersöks av olika konsulter bland 
annat konstruktörer, arkitekter och akustiker för att bestämma ett koncept som uppfyller kra-
ven och data och informations utbyts som det redovisas i figur 2 ovan. Varje konsult lämnar 
sin input och data om väggen och detta resulterar i mer detaljer och anvisningar som redovisas 
i olika typ ritningar tills slutligen man får fram ritningar som är klara för att användas vid pro-
duktionen. 
 
Vid användning av ett CAD-verktyg arbetsflödet byggs på följande sätt:  
 

 
Figuren ovan visar informationsutbytet mellan konsulterna och ofta så är det i arkitektens mo-
dell man kontrollerar att de olika systemen är på rätt plats och inte i kollision kurs med de 
andra systemen. Konsulternas olika modeller x-reffas till A-modellen för att anpassa, omrita 
och lämna synpunkter och varna om fel till de andra konsulterna. Ingen av konsulterna har 
rätten att utföra en ändring på någon annans modell, och vid ändring på egna modeller måste 
man informera dem övriga konsulter som berörs av ändringen. Därför ofta får arkitekten av-
vakta med sin egen projektering tills han får feedback från andra konsulter. 
 
För varje plan i byggnaden skapas det en modellfil och en ritningsdefinitionsfil i DWG for-
mat. Fasader får ritas på en och samma modell fil och x-reffas till en eller flera ritdeffar bero-
ende på deras storlek och skala på ritningen. Samma gäller för sektioner, detaljer och upp-
ställnings ritningar av samma typ.  

 

A-Modell 

K-Modell VVS-Modell El-Modell 

Ritdef 
x-ref 

Figur 3 Arbetsflödet och information byte i ett CAD-system 
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En ändring på ena ritning innebär att alla andra ritningar som berörs av ändringen måste änd-
ras också, för exempel en bröstnings höjd för ett fönster som ändras innebär en ändring på 
korresponderande fasader, sektioner, uppställningar och detaljer, och detta är det viktigaste 
orsak till att CAD-system är inte längre effektivt speciellt i stora och komplicerade projekt. 
 
Systemet kan användas endast för geometrisk s projekteringen av byggnaden och allt annat 
som analyser och mängdsförtäckningar måste skötas manuellt eller med hjälp av andra mjuk-
varor.        
 

3.3.2. CAD-lagerstandard 
 
CAD-modeller ritas med vektorer i 2D-plan, dessa vektorer/linjer har olika färg, penseltjock-
lek och stil/linjetyp för exempel streckad, punktstreckad etc. Dessa egenskaper sorteras och 
samlas och sammanlagt kallas de för ett CAD-lager (layer). 
 
Lagerindelning är en struktureringsmetod som används i de flesta CAD-system. Genom att 
låta specifika kombinationer av lager vara synliga kan olika typer av ritningar tas fram. Vi-
dare kan information utväxlas mellan parterna genom urval av lager. Med gemensamt över-
enskomna lagernamn förenklas denna process och effektiviteten i kommunikationen ökar. 
(Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Konstruktionsteknik, 2005). 
 
Det finns olika lagerklassningssystem visa är enkla som byggs på bara linjens färg, pensel-
tjocklek och stil, och är mer avancerad system som byggs på vilken byggelement linjen kom-
mer att användas för att rita.  
 
Standarden för namngivning av CAD-lager ges ut på SIS förlag och är en svensk och inter-
nationell standard med namnet SS-ISO 13567. Lagerstandarden utgör ett ramverk i form av 
principer för strukturerad lagerindelning. 
Svensk byggtjänst ger ut en svensk tillämpning av denna lagerstandard som i kortform be-
nämns SB11 CAD-lager (SB-rekommendationer 11 CAD-lager). Denna skrift har bygg- och 
fastighetsbranschen gemensamt tagit fram och syftet med skriften är att ge tydliga anvisning-
ar för hur standarden för benämning av CAD-lager skall tillämpas. 
Strukturen för benämning av CAD-lager bygger på 3 obligatoriska fält. Dessa fält kallas an-

svarig part, element samt presentation. Utöver de obligatoriska fälten förekommer frivilliga 
fält. Varje fält står för olika och skilda begrepp. Varje fält består av ett bestämt antal tecken 
som innehåller koder för klassificering. När kortare koder används fylls positioner som inte 
används ut med bindestreck( - ). 
(Lunds Tekniska Högskola Avdelningen för Konstruktionsteknik, 2005) 
 
Se bilaga A. 
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3.3.3. Ritnings- och modellnumrering 
 
För att för enkel användning och arkivering av olika modeller och ritningar i projektet använ-
der projektören ett numrering system för båda modellfiler ritningsdefinitionsfiler. Det mest 
använda system idag är svensk standard SS 03 22 71 ”Byggritningar-Ritningsnumrering”.  
 
Systemet byggs på följande sätt, ritningsnumret består av tre delar: 

• Ansvarig part  
• Klassificering  
• Numrering  

Tillsammans utgör delarna en unik betäckning för ritningen. (SIS, Swedish Standards 
Institute, 2004) 
 
Beteckningen läggs upp på följande sätt: 
 

Ansvarig part Klassificering Numrering 
Projektörens beteckning Ritnings innehåll Ritningskategori Hus, våning, del 

A- 40. 1- 112 

 
 
För ansvaring part användare man bokstavs beteckning för att hänvisa till ritningens produce-
rande projektör enligt tabellen nedan.  

 
Beteckning Beskrivnings   

A  Arkitekt  
E  El-projektör  
F  Förvaltare  
G  Geotekniker  
I  Inredningsarkitekt  
K  Byggnadskonstruktör  
L  Landskapsarkitekt  
M  Markprojektör  
P  Projekt- och entreprenadgemensamt  
R  VA-projektör  
S  Styr och övervakningsprojektör  
V  VVS projektör, eller ventilationsprojektör när både v- och vs-projektör finns  
W  Vs-projektör, när både v- och vs-projektör finns  

Tabell 1 Betäckningar för projektörer (SIS, Swedish Standards Institute, 2004) 

 
Klassificeringskod i sin tur består av två olika koder, ritnings innehåll och ritningskategori. 
Ritnings innehåll koden utgår ifrån en tabell som redovisare olika grupper baserat på det som 
normalt kan förkomma vid husbyggnad exempelvis rumsbildning med koder från 40-49 och 
bärverk med koder från 20-25. Se bilaga B.  
 
Sen kombineras den med en ritningskategori vilken består av siffror mellan 0-8. Se tabell 2. 
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Kod  Ritningskategori  
0  Sammansatta ritningar  
1  Planritningar  
2  Sektioner (snitt, profiler)  
3  Fasadritningar  
4  Uppställningsritningar  
5  Förteckningsritningar  
6  Detaljritningar  
7  Samordningsritningar  
8  Scheman  

Tabell 2 koder för olika ritningskategori (SIS, Swedish Standards Institute, 2004) 

 
beteckningen består av 2-4 siffror, vanligt vis uppdelas det på följande sätt: 

• Husnummer  
• Våningsnummer 
• Vånings-del eller ritnings skala  

Och ibland använder projektören ett annat system för löpnummer, detta beror på vilken metod 
projektören van att jobba med.  
 
Samma system som används vid ritningsnumrering kan användas för modellfilsnumrering/ -
beteckning. Men här används bokstäver istället för siffror för ritningskategori exempelvis P 
för planritning och D för detaljritning.            
       

Ansvarig part Klassificering Numrering 
Projektörens beteckning Ritnings innehåll Ritningskategori Hus, våning, del 

A- 40. P- 11 
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3.4. BIM-system  

3.4.1. Vad är BIM? 
 
I deras websida Autodesk2 definierar BIM design processen på följande sätt: 
    
Building Information Modeling (BIM) är en intelligent modell - baserad process som ger möj-
ligheten för att skapa och hantera bygg-och infrastrukturprojekt snabbare, mer ekonomiskt 
och med mindre miljöpåverkan. (Autodesk Inc, 2013)  
 
Det vi får av en modell som är skapat med ett BIM-verktyg och som skiljer sig från en vanlig 
3D-modell är en intelligent och datarik 3D-modell som uppfyller följande kriterier: 
 

• Intelligenta: innehåller parametriska motorer som hjälper till att definiera relationer 
mellan olika objekt och hålla förändringar konsekvent och samordnad. 

• Kunskapsbaserade: kan begränsas av saker som SIS-koder, designkriterier och företa-
gets standard. 

• Skalbar: kan plocka ihop väldiga mängder av data från flera källor.  
• Visuella: möjliggör bättre analys, simulering och kommunikation.  

(Autodesk Inc, 2012) 
 

 
Figur 4 redovisar de olika Typ av data ritningar som definierar innehållet av en BIM-modell (Lévy, 2012)    

 

                                                 
2  Autodesk är en värds ledande företag som producerar olika typer av design mjukvaror 
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3.4.2. Parametriska objekt 
 
Med BIM arbetar projektören med endast en modell som skapas av olika 3D-objekt som kal-
las för parametriska objekt. Begreppet parametriska objekt är centralt för att förstå BIM och 
skillnaden mellan traditionella 3D-objekt. 
 
Parametriska BIM-objekt definieras enligt följande: 
 

• Består av geometriska definitioner och tillhörande data och regler. 
 

• Geometri integreras utan överflödig information, och tillåter inga inkonsekvenser. När 
ett objekt visas i 3D, formen kan inte representeras ”internt redundant”, exempelvis 
som flera 2D vyer. En plan och höjd för ett givet objekt måste alltid vara konsekvent. 
Mått får inte manipuleras 

 
• Parametriska regler för ett objekt ändrar automatiskt tillhörande geometrier när de 

sätts in i en byggnadsmodell eller när ändringar görs i anknutet objekt. Till exempel en 
dörr kommer passa automatiskt in i en vägg, en strömbrytare kommer automatiskt lo-
kalisera bredvid rätt sida av dörren, en vägg kommer ändra sin storlek automatiskt för 
att anpassa till ett tak eller undertak, och så vidare. 

 
• Objekt kan definieras på olika nivåer av aggregering, så att vi kan definiera en vägg 

samt dess relaterade komponenter. Objekt kan definieras och hanteras på ett antal hie-
rarkinivåer. Till exempel, om vikten av en vägg delkomponent förändras, bör vikten 
av väggen också förändras. 

 
• Objekt regler kan identifiera när en viss förändring bryter objektets genomförbarhet 

avseende storlek, tillverkningsmöjligheter, och så vidare. 
 

• Objekt har förmågan att länka till eller ta emot, sända eller exportera olika attribut, till 
exempel strukturella material, akustiska data, energi data och liknande, för andra pro-
gram och modeller. 
 

(Chuck Eastman, 2011)  
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3.4.3. BIM-arbetsflödet  
 
Man kan använda BIM vid olika projekterings faser, den enda begränsning för vad projektö-
ren kan använda BIM till är ritnings program/mjukvaran som används och hur mycket det 
klarar av. Olika program erbjuder olika typ av tjänster och designmöjligheter. 
 
Samma princip gäller BIM som för CAD och som det redovisades i de tidigare avsnitt med 
BIM arbetar projektören med en enda modell som skapas av olika 3D-parametriska objekt och 
då upphävs behovet för att skapa även ritningsdefinition-filer eftersom ritningar kan skapas 
och organiseras inom samma modell.  
 
Vid projektets tidigare faser skapar projektören modellen med en låg detaljeringsnivå. Mo-
dellen byggs upp gradvis tills man får fram en modell som kan användas för att generar pro-
duktionsritningar. Med undantag av Konceptuell design projektören ofta arbetar i 2D-miljö 
(Plan- och elevation vyer) och ritar med 3D- parametriska objekten. Det man ser på dataskär-
men är de 2-dementionella representationer av de olika 3D-objekten för just denna 2D-
miljö(Planen eller Elevationen).                  
 
”Dessa objekt är strukturerade enligt en objektstruktur och innehåller för datorn tolknings-
bara parametrar, såsom längd, höjd, area, volym, material, egenskaper, m.m., men även in-
formation om läget och vad objektet representerar.” (Jongeling, 2008) 
 
Fördelen med att arbeta på det här sättet är många men det viktigaste av dem är att projektö-
ren använder mindre tid för att skapa sina handlingar. Detta beror på att projektören kommer 
att behöva mindre tid för att skapa fasader, sektioner samt detaljer jämfört med vad det brukar 
vara med ett CAD-verktyg.      

 
Figur 5: 3D-modellering 
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Figur 5 illustrerar möjligheten som projektören får via 3D-modelering, då kan man snitta i 
princip var som helst inom modellen, vertikalt eller horisontellt och programmet skulle kunna 
automatiskt generar 2D-modeller med olika skalor och detaljeringsnivå. I en tidigare studie 
kunde man redovisa det ungefärliga tid man kan tjäna av att använda 3D-BIM modellering 
jämfört med CAD- modellering i varje projektskede och för de olika aktörerna.    
 

 
Tabell 3 jämförelse mellan CAD och BIM vid olika projektskede (Jongeling, 2008) 

Ur tabellen kan man se att skillnaden under projektets tidigare skede inte så stort. Detta för-
klarar Rogier Jongeling i sin rapport med följande:  
 
”Enligt de intervjuade arkitekterna och teknikkonsulterna är den totala tiden för att ta fram 
underlag i tidiga skeden (System- och Bygglovshandlingar) oförändrad eller något mindre (0 
20 %). Arbetet som fordras med uppbyggnad av en BIM, d.v.s. förse modellen med rätt data 
och definitioner, som behövs för att möjliggöra användning av modellen i senare skede tar 
tid. Tidsvinsten för framtagande av bygghandlingar och rapporter med BIM är dock betydligt 
högre i projekteringens senare del. När modellen väl har konfigureras i det tidiga skedet tjä-
nar aktörerna igen tiden vid framtagning av bygghandlingar, rapporter, m.m.” 
 
 
Kvaliteten på modellen begränsas av mängden av information och data som används för att 
definiera de olika 3D-objkten. Visualiseringen blir mer exakt och visualiseringsvis snyggare 
ju mer data man matar in för att definiera de olika objekten. Dessa informationer och data 
förenklar för projektören att automatiskt kunna producera mängdförteckningar och underlag 
för produktionskalkyl. 
      
Även det rum/utrymmet som skapas av dessa 3D-objekt kan behandlas som ett objekt som har 
sina egna parametrar och definitioner t.ex. rum, area och HVAC3 zoner. En egenskap som är 
mycket effektiv vid produceringen av t.ex. rumsbeskrivningar för då finns det mindre risk för 

                                                 
3 HVAC = (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) på svenska= värme, ventilation och sanitet förkortas 
med (VVS) 
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fel beskrivning och hela processen blir tidsmässigt kortare och mindre komplicerat vid omrit-
ning eller revidering. 
 
Det är inte vanligt att ett enda konsultföretag får utföra samtliga projekteringsdelar (VVS-, 
EL-, Konstruktions-, och arkitekts projektering) på samma projekt. Det finns inte många före-
tag som har resurser för att klara av det heller. Därför vid projektering med hjälp av ett BIM-
verktyg måste de olika konsulterna synkronisera deras BIM modeller/databaser till en central 
BIM modell/databas för samgranskning.  
 

 
Figur 6 BIM-arbetsflöde och relation mellan konsulterna.    

Relationen mellan konsulternas övervakas och samordnas av en projektledare och en modell 
samordnare som tar ansvaret för den centrala modellen. En modell samordnare kommer att ha 
en viktig roll i denna typ av projektorganisation. Den kompetensen som behövas för att ta 
denna roll kan finnas internt hos en av de involverade konsulter eller i beställarens egen orga-
nisation, annars så måste den upphandlas externt. 
 
I en tidigare studie genomfördes av SBUF4  beskrivs modellsamordnares roll mer specifikt(se 
Bilaga C) men den kan sammanfattas med följande: 
 

• kan ha ansvar för IT-manualen  
• kan ha ansvar för att de dokument och övriga instruktioner som upprättas är korrekta  
• skall leda samordningen  
• skall redovisa hur kvalitetssäkring skall ske  

(SBUF, 2011). 
  

                                                 
4 Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling 
med nära 5000 anslutna företag i Sverige. (SBUF, 2009) 
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Men de olika konsulterna behöver underlag från varandra inledningsvis innan de kan upprätta 
deras egna modeller. Konstruktören måste ha tillgång till arkitektens modell för att kunna 
projektera ett lämpligt bärverk för byggnaden och VVS-konsulten måste ha tillgång till EL- 
eller arkitektens modell för att kunna planera exempelvis placeringen av ventilationskanaler 
osv.  

Detta moment är systemets ”flaskhals” eftersom i dagsläget finns det inte en gemensam BIM 
plattform där alla discipliner vill eller kan använda som man gör med CAD. Även inom 
samma disciplin olika företag föredrar att arbeta med olika typer av plattformar/programvaror, 
arkitekterna preferera Revit eller ArchiCad däremot konstruktörerna preferera Tekla Structu-
res. EL och VVS tycker om att projektera med MagiCAD eftersom den kan användas med 
båda CAD- och BIM-projektering.  

Det finns tre metoder för hur man sköter informationsflöde mellan konsulterna i projektet, den 
förste är att samtliga discipliner använder sig av samma plattform för att modellera och även 
sedan utföra kollisionskontroll mellan disciplinernas olika modeller. Denna metod är svårt att 
genomföra i dagsläge efter som dessa program kan vara onödigt dyra för vissa konsultföretag 
att köpa när det finns ett alternativ som billigare och mer anpassa för deras behov och arbets-
metod. En VVS-konsult betraktar Revit som en dyr investering där han kan utnyttja bara ett 
verktyg av tio övriga som han/hon har inget behov av. Även om Autodisk har försökt att 
skapa verktyg som Revit MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) så är det fortfarande ett 
dyrt alternativ jämfört med MagiCAD.  

Den andra metoden är att koppla olika modeller med hjälp av Plugin5 eller ett tilläggsprogram 
som kan skapa en koppling mellan de olika programmen och göra det möjligt att öppna mo-
deller som skapades med andra programvaror. Denna metod är billigare än den tidigare meto-
den och tillåter mer frihet för konsulterna för att välja den verktyg de gillar mest och samtidigt 
dela ut sitt arbete med andra konsulter utan problem. Men problemet är att det inte finns till-
läggsprogram för alla de olika plattformarna och att det blir dyrt i slutet om projektören behö-
ver köpa flera licenser till olika tilläggsprogram. 

Vilket lämnar oss med den sista metoden där informationsflödet sker via filutbyte mellan kon-
sulterna i ett neutral filformat (DWG och IFC) och en kollisionskontroll som utförs i ett ne-
utralt verktyg exempelvis Autodesk Navisworks som i dagsläge finns att hämta kostnadsfritt 
men med mindre funktioner. Denna metod är tidsmässigt ineffektiv jämfört med tidigare me-
toder men är fortfarande snabbare än CAD som vi det redovisat tidigare i detta avsnitt. kollis-
ionskontrollen kan inte utföras direkt, olika discipliner måste skicka deras respektive modeller 
till modellsamordnaren som sätter ihop dessa BIM-modeller till en gemensam modell via ex-
empelvis Naviswoeks.           

    

   

                                                 

5 Ett insticksprogram, plug-in eller tilläggsprogram är ett datorprogram som inte körs fristående utan är ett pro-
gram i programmet, som installeras som en del av ett annat program. Insticksprogrammet tillför det andra pro-
grammet nya egenskaper. (Wikipedia, 2014) 
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3.4.4. Detaljeringsnivå 
 
För att BIM skall fungera och vara lönsamt för konsulten som använder detta system så är det 
viktigt att kunna veta exakt vad är det som skall levereras av projektören. I byggbranschen är 
det vanligt att olika projektörer tar ansvar vid olika projektskede, det är inte alltid samma pro-
jektör som får genomföra hela projektet från start till leverans. Därför vill projektören utföra 
endast det som behövs för att producera underlag för det aktuella skedet. 
 
I dagsläge saknar den svenska byggindustrin några definitiva kravspecifikationer på BIM mo-
deller. Det saknas också regler och juridiska ramverk för detta. SBUF har samarbetet med 
Skanska utvecklat ett förslag på hur detaljerings nivå bör vara. Detta förslag i sin roll har ut-
vecklat av befintliga standarder från andra länder som är baserade på det Amerikanska syste-
met LOD6. Detta system består av 5 olika nivåer 100, 200, 300, 400 och 500 varje nivå kopp-
las till ett vis projektskede. 
 
Projektgruppen som har jobbat fram detta förslag har inom varje nivå listat vilka BIM-nyttor 
som ingår: 
 

• Nivå 100 (förslagshandling, projektering)  
o Energisimulering (optimera energiåtgången i fastigheten)  
o Anbudskalkyler med olika systemval (kostnadsbesparingar)   
o Riskinventering  
o Gestaltning 

 
• Nivå 200 (systemhandling, projektering)  

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

 
• Nivå 300 (bygghandling, produktion)  

o Produktionskalkyl  
o Mängdförteckningar  
o Produktionstidplan  
o Säkerhetsplanering  
o Produktionsförberedelser  
o Kollisionskontroll  
o Koppling mot miljödatabaser  
 

• Nivå 400 (tillverkningshandling, produktion av t.ex. prefabelement)  
o Produktionskalkyl  
o Mängdförteckningar  
o Produktionstidplan  

 

                                                 
6 LOD = Level of detail identifierar hur mycket information är känt/ redovisas om en vis modells element vid en 
given tidpunkt. Denna "Information nivå" växer ju mer projektet kommer närmare spadtaget.  
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• Nivå 500 (relationshandling, förvaltning)  

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

 
(Gustavsson, 2012) 
 
 

 
Figur 7 ur antiken ”Fastställda detaljeringsnivåer kan ge ökad nytta av BIM”  (Nilsson, 2013)   
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3.4.5. Program och IT-verktyg 
 
Det som gör BIM till ett effektivt och attraktivt system för konsulterna är dess kapacitet att 
lagra och hantera data och designen samtidigt. Men BIM är också en komplex IT-verktyg och 
konsulter med mindre IT-kunskap kan ha problem med att utnyttja systemets funktioner. 
Dessa verktyg kräver ofta en utbildning innan projektören kan använda dem på rätt sätt och 
mer effektivt. Omställningsprocessen från CAD till BIM är inte bara frågan om ett program 
byte utan en anpassning på hela projekteringsprocessen till nytt koncept och projekteringsme-
todik, båda företagets ledarskap och personal måste ha noggrann utbildning och planering 
inför övergången från CAD till BIM. Fokusen i detta examensarbete kommer att ligga på 
bland annat på de IT-verktyg som måste inkluderas i utbildnings inledande fas.    
 
BIM är fortfarande under utveckling och det saknas många funktioner som konsulterna behö-
ver för att utföra deras arbete som måste var anpassat till den svenska byggindustrin. Därför 
behöver man komponera olika verktyg och programvara. I detta avsnitt redovisas de program 
och IT-verktyg som kommer att användas i detta examensarbete, och till vilken syfte. 
 

3.4.5.1. Revit Architecture 

 
Autodesk Revit Architecture är en BIM- programvara/system som är anpassat för arkitekter, 
konstruktörer, ingenjörer och entreprenörer. Den tillåter användaren att designa en byggnad 
och dess komponenter i 3D, komplettera och annotera modellen med 2D element samt ger en 
tillgång till byggnadens uppgifter och data för olika byggdelar som skapas av användaren och 
sparas i en databas som är integrerad i modellen. Revit är en 4D BIM kapabel med verktyg för 
att planera och följa upp olika skeden i 
byggnadens livscykel, från idé till kon-
struktion och senare rivning. (Wikipedia, 
2013) 
 
Revits koncept är inte olika från andra 
BIM-verktyg, den utgår från att använda-
ren arbetar ofta i 2D plattform/miljö, och 
istället för att skissa med vektorer placerar 
man komponenter in i modellen och dessa 
komponenter har en tredje dimension(3D). 
 
Det som gör Revit till mer än bara 3D-
design verktyg är att komponenterna/3D-
objekt är i egentligen parametriska objekt, 
och med ”Properties” funktion finns det 
möjlighet att ändra befintliga parametrar 
eller lägga några nya parametrar till objek-
ten.  
 
 
 
 
 
 

Bild 2 Parametrar för en Revit 3D-objekt, en generisk ytter-

vägg.   
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Vid modelleringen använder projektören ofta de färdiga komponenter som programmet erbju-
der exempelvis väggar, dörrar och fönster. Även andra komponenter som används inom andra 
teknikområden som VVS, El och konstruktion är tillgängliga i programmet vilket gör Revit 
tillgängligt för användning av olika konsulter.  
 

 
Bild 3 Olika verktyg och komponenter som Revit tillhandahålla.     

 
 
Navigeringssystem i Revit underlättar för 
användaren att skapa, sortera och hitta 
olika vyer utan några konstigheter. 
 
Som det visas på bild 4 så uppdelas mo-
dellen till olika vyer som sorteras efter 
vyns innehåll. Det finns olika sätt att sor-
tera vyerna på, den kan vara sorterat efter 
discipliner, vy typen eller projektens fas 
som vyn visar. Användaren kan även lägga 
sina egna parametrar till vyerna som kan 
användas sen till sorterings syfte.  
 
Förutom vyerna, hittar användaren föl-
jande funktioner på Projekt Brow-
ser(Revits navigeringsverktyg): 
 

• Schedules/Quantities som används 
vid skapandet av mängdsförteck-
ningar och kalkyler. 

• Sheets som används för skapandet av 
ritningar. 

• Revit Links som används för att han-
tera exporterade och länkande mo-
deller och filer  

• Samt några andra funktioner som används för att hantera modellens innehåll. 
 
Mer information om Revit Architecture och dess tjänster och funktioner hittas i manualer på 
internet exempelvis ”Autodesk Wikihelp” eller i bockar som ”Mastering Revit Architecture”. 
 
 
 
 
 
 

Bild 4 Exempel på Navigeringsverktyg i Revit Architecture  
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3.4.5.2. NTI-tools    
   
NITtools är en add-in7 program till Revit. Den är speciellt framtaget för BIM och tillför till 
Revit en mängd parametrar som är speciellt anpassat för den svenska arbetsmetodiken vid 
byggnadsmodellering och kalkyl, samt underlätta produktion av underlag och handlingar som 
används ofta i svenskabyggindustrien. Utöver det dessa funktioner medföljer ett material-
bibliotek som innehåller många byggkomponenter, produkter och mallar som är anpassat efter 
svenska standarder. (NTI CADcenter, 2011) 
 

 
Bild 5 Några av funktioner och verktyg som NTI-tools tillhandhålla.           

  

                                                 
7 Add-in är en term som används, för att beskriva ett hjälpprogram eller annat program som kan läggas till ett 
primärt program. 
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4. Krav och bearbetning 

I detta kapitel redovisas de olika krav som BIM-manualen måste uppfylla. Manualens struktur 
och innehåll skall bearbetas utifrån de tidigare teorier och förutsättningar som redovisades i 
kapitel 3. 
 

4.1. Leveransspecifikationsmall   
 
Utan leveransspecifikationer är det mycket svårt att arbeta med BIM. Risken för missuppfatt-
ning är stort på grund av att i dagsläget finns det en brist på erfarenheten med att arbeta med 
BIM-verktyg hos båda beställaren och projektören. En beställare som inte har arbetat med 
BIM tidigare kan missuppfatta vad verktygen kan leverera, och en projektör kan över projek-
tera modellen med data och information som beställaren inte har behov av eller helt enkelt 
inte intresserad av att betala för dem.  
 
Därför innan manualen upprättas måste företaget har en leveransspecifikationsmall som är 
flexibel, kan användas för olika typer av byggprojekt och ändras/kompletteras vid behov. 
 
Leveransspecifikationsmallen som skall redovisas i detta examensarbete kommer att utgå från 
modellen som beskrivs i Skanska och SBUF rapporten ”Detaljeringsnivå i BIM”  
(Gustavsson, 2012), se figuren nedan.  
 
Denna modell tar fram de informationer som skall definiera BIM-modellens innehåll och kva-
litet och skall ge en klar bild på hur slutprodukten kommer att ser ut. Se Bilaga D.  
 

 
 

Figur 8 Utdrag från SBUF rapport ”Detaljeringsnivå i BIM”  
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4.2. BIM IT-manualen 
 
Huvudmål av detta examensarbete är att upprätta en IT-manual som skall användas av Nylin 
& Myhrberg för olika typ av projekt. Det är svårt att upprätta en fullständig och färdigutveck-
lad manual, utan målet är att skapa en utgångspunkt som kan bearbetas och kompletteras med 
tiden och den skall också uppdateras vid ändring/uppdaterings av programvaran.  
 
Därför behövs det ett koncept som skall användas för att upprätta och definiera manualens 
innehåll och struktur. För det syftet har olika typer av manualer som används idag i företaget 
studerades för att upprätta en likartad- och bekant manual för alla personal och medarbetare i 
företaget. 
 
Tabellen nedan redovisar de olika delar som manualen kommer att innehålla. De grå marke-
rade fällt innehåller delar som omfattas av detta examensarbete och kommer att redovisas som 
en del av examens slutresultat. Övriga fält är förslag för vidareutveckling och komplettering.               
 
 
 
Manualens olika delar  Innehåll 

Förutsättningar  • Programvaror  

• Filtyper  

• Modelleringsstrategi 

• Analyser  

Generell del • Detaljeringsnivåer 

• Modells mall beskrivning: delen skall innehålla en beskriv-
ning av mallsmodellen och dess uppbyggande, och an-
vändnings metod. Samt beskrivning för Revit- och 
materialbibliotekets version.     

• Modelleringsregler: en beskrivning av modellerings princip 
och reglar, kompletteringar och ändringar skall före-
komma i senare versioner för denna del.      

 
Modelleringsobjekt   • 3D-Objektsbeskrivning: innehåller beskrivning på olika typ 

3D-objekt. Denna del kommer ha en ständig uppdate-
ring av det som är befintligt och komplettering med nya 
objekt.   

• Mängdavtagning och kalkyler: en beskrivning för metoder för 
att utföra mängdavtagning och kalkyler för de olika 3D-
objekten.  
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Kommunikation • Projektserver  

• Centralmodellen 

• Kommunikationsstöd  

• Samordning i 3D  

Exportering  • DWG 

• IFC 

• mm 
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4.3. Användning av parametriska objekt 
 
I avsnitt 3.4.2 definierades vad termen ” Parametriska objekt” innebär och vilka egenskaper 
ett liknande objekt har. I detta avsnitt förklaras varför dessa egenskaper är viktiga för BIM. 
 

4.3.1. Ändrings- och tilläggsmöjligheter          
 
Som det redovisades i avsnitt 3.2.2  informationen och data om olika byggnadsdelar växer och 
utvecklas i båda mängd och kvalitet genom projektets livscykel. Därför är det mycket viktigt 
att utföra ändringar mellan projektets olika faser på dessa byggnadsdelar utan att behöva om-
modellera hela projektet vid varje fas skifte eller vid revidering. 
 
Med hjälp av parametriska objekt kan informations- och datauppdaterings ske med mindre tid 
och besvär i samma modell. Man kan styra objekten/byggnadsdelen egenskaper, utformning 
och utseende genom att ändra några parametrar som definierar egenskaper och geometri. För 
exempel vid programskedet använder projektören generiska väggar (som ytterväggar och in-
nerväggar) som definieras av grundparametrar som: 
 

• Höjd 
• Tjocklek  
• Längd 
• U-värde 
• Homogena Material  
• Och andra parametrar 

vid behov 
 
Vid nästa projekteringsfas 
projektören kommer att ha 
mer information att utgå från 
och det ända han/hon måste 
göra då är att revidera värdet 
på de befintliga parametrar-
na från den tidigare fasen 
samt lägga till extra paramet-
rar vid behov som: 
    

• Littera 
• Brandklass 
• Ljudklass 
• Skiktsfärg 
• mm.  

  Bild 6 Exempel på olika typer av parametrar som definierar en generiskvägg    
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4.3.2. Mängdavtagning och kalkyl  
 
I byggnadsindustrin finns det ett krav på att ta fram metoder för mer exakta kalkyler och 
materials mängdavtagning. Med dagens CAD-system beräkningar sker manuellt, underlaget 
som kalkylator använder i sina beräkningar är dem som produceras av arkitektens och de öv-
riga konsulterna. problemet med denna metod är att det tar långt tid för konsulterna att produ-
cera underlaget, och att även de smalaste felmarginalerna i underlaget kan orsaka stora förlus-
ter på material och tid vid produktion på grund av felberäkningar och revidering av underla-
get.  
 
Ett exempel på detta är dörrförteckningar, en vanlig dörrförteckning innehåller upp till 14 
olika parametrar. I en förskola byggnad där det finns stor variation i rumsfunktioner och krav-
specifikationer finns det olika typer av dörrar med olika slagriktning, brandklass, ljudklass, 
låshus, släplist m.m. Projektören måste ha koll på parametrars kombinationer för varje dörrs 
typ och räkna antalet och se till att ändringar i modellen reflekteras i mängdförteckningen.  
 
Med parametriska objekt blir processen mindre besvärlig och med hjälp av funktionen Sche-
dules och Quantities kan projektören enkelt skapa en mängdsförteckning för samtliga dörrar i 
modellen och gruppera de efter deras parameters kompensation och varje ny kombination får 
sin egen dörrlittera och blir en ny dörr typ osv. 
 
                      

 
     
 

  

Figur 9 ett utdrag ur en dörrförteckning, tabellen illustrerar olika sorts dörrar samt deras definitions para-

metrar. Tabellen skapades manuellt med hjälp av CAD-program.     
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4.3.3. Area- och rumsbeskrivning 
 
En av de vanligaste krav på en modell är möjligheten att kunna ta fram olika typ av areor di-
rekt ur modellen. Olika typ av areor används för olika syfte och resultatet skulle kunna expor-
teras i XML8-format för exempel. 
 
Tack vara parametersfunktionen som är tillgängligt i de olika BIM-verktyg projektören kan 
skapa och programmera olika beräkningsmetoder för areatyper exempelvis: 
 

• BTA bruttoarea= byggnadens utsida yttervägg 
• NTA nettoarea= golvyta 
• BRA Bruksarea= uthyrningsbar yta, mätts mitt i innervägg (max 15cm in), insida ytter-

vägg 
• BOA bostadsarea= kontraktsarea  
• BIA Biarea= gemensamma utrymmen 

 
Samma princip kan användas för att skapa rumsbeskrivningar, skillnaden är att rummet inne-
håller mer parametrar än bara dem parametrar som definierar dess area. Projektören kan bi-
foga andra parametrar till rummet på samma sätt som man gör med 3D-objekt och skapa en 
databas av dem olika rummen för att senare återanvända databasen för att skapa en fullständig 
rumsbeskrivning. I princip kan projektören bifoga en variant av olika parametrar till rummet 
som beskriver rummets funktion, ytskiktsmaterial (golv, undertak och väggar) och även per-
soner eller den personalgruppen som kommer att använda rummet.  
 
 
  

                                                 
8 Extensible Markup Language är ett programmeringsspråk Syftet med XML är att kunna utväxla data mellan 
olika informationssystem. Detta görs genom att skicka data som ren text; text som även kan förstås av männi-
skor. (Wikipedia, 2013) 
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4.4. Modell- och katalogstruktur  
 
För att underlätta tillträdet till olika data och filer i projektet, måste det skapas en enkel och 
logiskt struktur i båda BIM-modellen och projektmappen. I och med att detta är en övergångs 
period från CAD- till BIM-system så är det mer passande att basera strukturen på en som an-
vänds i dagsläget.  
 
Som det redovisat i avsnitt 3.4.3 en BIM-modell kan 
innehålla flera planer, fasader och sektioner och även 
ritningsdefinitioner. Projektören kan använda samma 
system som beskrivs i avsnitt 3.3.3 för att nämna de 
olika ritningarna, planer, fasader, mm. och på det sätt 
slippar projektören extra arbetet vid exporten av 
dessa ritningar och modeller. 
 
Samma princip gäller för katalogstruktur, det är lättare att använda strukturen som används i 
dag i sammanband med CAD-systemet och anpassa den till BIM istället för att skapa en helt 
ny struktur. Strukturen som redovisas i figuren nedan används ofta av projektörer i samband 
med projekt som utförs ibland annat Västergötland och Värmland av båda offentligt- och pri-
vatsektorn. Med mindre tillägg blir denna struktur klar för att användas i sammanband med 
BIM-projektering. 
 

      
 
 
    
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Figur 10 Olika planvyer med beteckningar enligt SIS 

standard SS 03 22 71   

Figur 11 En katalogstruktur som ör anpassat för användning av BIM-system  
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5. Resultat 

Detta kapitel är uppdelat till två underrubriker, IT-manual och Demoprojekt. I den första de-
len redovisas IT-manualen som skapades utifrån konceptet och kraven på kapitel fyra av detta 
examensarbete. I den andra delen redovisas resultatet av IT-manualens tillämpning på demo-
projektet Vårdboende på Strandvägen hus B. 
 

5.1. IT-manualen 
 
En IT-manual är huvudmålet av arbetet, och utifrån de förutsättningar som tidigare redovisa-
des i denna rapport ett dokument med titeln ”Byggnadsinformationsmodellering: IT-manual 
1.0” har upprättats.  
 
Manualen i dess nuvarande version innehåller sex avsnitt med några underrubriker som mots-
varar de dalerna som beskrivs i avsnitt 4.2, samt några bilagor som beskriver visa modelle-
rings metoder som ansågs kräva mer fördjupning.  
 
I Grunden är manualen en samling av olika erfarenheter från olika källor (metoder från olika 
internet forum, Tutorial video samt instruktions böcker och artiklar) som samlas och redovisas 
på ett pedagogiskt dokument som efterliknar andra manualer och IT-dokument som används 
idag på företaget. Manualen redovisar också de metoder som används i dagsläget i företaget, 
dessa metoder förbättrades och justerades för att uppnå ett smidigare arbetsflöde. Sedan redo-
visas de i manualen exempelvis exporterings metoder mellan BIM och CAD där har jag foku-
serad på att förbättra den befintliga lagermallen för att producera godkända CAD un-
derlag/modeller utifrån Revit enligt de olika svenska standarderna som SB11 och POINT.  
 
För att kunna förstå och använda manualen, måste användaren ha grundläggande kunskaper 
om programvaran och modelleringsteknik, en egenskap som många av företagets personal 
har. Komponerat med leveransspecifikationer som beskrivs i avsnitt 4.1 skall projektören 
kunna välja den bästa vägen att ta vid modellering och leverans. 
 
Manualen är inte fullständigt och färdigskriven, användaren skall inte förvänta sig att få svar 
på alla frågor och lösningar på alla tekniska problem. Meningen är att utveckla, uppdatera och 
påbygga manualen efter varje version. Användarna skall själv fylla på nya lösningar och upp-
datera de befintliga, beskriva nya programvaror och verktyg och hur de skall användas. På det 
sättet garanteras det att manualen alltid följer utvecklingen i branschen.  
 
Se Bilaga E. 
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5.2. Vårdboende i Strandvägen hus B 
 
Projekt Strandvägen vårdboende i Motala kommun användes för att testa samtliga metoder 
som redovisades i IT-manualen. Uppdraget var att skapa en bygglovshandling och förfråg-
ningsunderlag (för utförandeentreprenad)för hus B. Detta innebär att bygga om huset för att 
anpassa det till dagens krav på tillgängligheten, energieffektivisera huset och bygga moderna 
vårdboende. Nedan redovisas resultat från IT-manualens test körning som genomfördes i 
samband med detta projekt.         
 

5.2.1. Arbetsflöde 
 
Samtliga projektörer upprättade modeller med olika BIM-verktyg. Modellerna sammansätts 
varje vecka av en modellsamordnare med hjälp av ett program som heter Navisworks. Pro-
grammet fungerar som en öppenplattform där modellsamordnaren kan sammansätta olika 
modeller skapad i olika programvaror. Sedan används modellen för att utföra kollisionskon-
troll. Denna kontroll hjälper till med att upptäcka kollisioner mellan olika byggelement exem-
pelvis mellan el-installationer och ventilations rör. Sedan upprättades en rapport vid varje 
kontroll som redovisade dessa kollisioner och delades ut till samtliga projektörer i projektet 
för att åtgärda dessa kollisioner. 
 
Av arkitekten krävdes det att upprätta 2D-CAD modeller som skall användas av övriga kon-
sulter som underlag för deras modeller och ritningar. Övriga konsulter hade inte tillgång till 
Revit-plattformen9, därför kunde de inte använda min Revit-modell.  
 
Det krävdes också att upprätta 3D-CAD modeller, en modell för varje plan som skulle använ-
das av modellsamordnaren för att upprätta Navisworks-modellen. Trots att Revit modellen är 
kompatibel med Navisworks så valde modellsamordnaren istället att använda 3D CAD-
modeller för sin Navisworks-modell. Samtliga 2D- och 3D-modeller samt PDF-ritningar 
skapades med Revit Architecture.   
 

5.2.2. Tid och resurs effektivitet 
 
Tidsmässigt har projektet totalt krävt 724 timmar, av dessa 724 uppskattas 400 timmar att 
vara tid för ritande/projektering samt producering av Ritdef filer i olika format. Jämfört med 
andra projekt som utfördes med CAD-system så ligger detta projekt nästan jämnt dessa pro-
jekt, med fördel till projekt som producerat med CAD. Men detta resultat är påverkat av att i 
detta projekt fans det faktorer som på verkade projekterings tid exempelvis felmätning på be-
fintligt hus och ändring i designen vid olika tillfällen. Resultatet jämfördes också med ett an-
nat projekt, en ny produktion av ny skola som ritades med Revit Architecture och skillnaden 
var mycket stort det senare projektet krävdes endast 90 timmar för att producera bygglovs-
handlingar och förfrågningsunderlag.  
 
Skillnaden mellan dessa projekt är entreprenadformen som ledde till att modellera med olika 
LOD-nivåer, Strandvägen modelleras med LOD-400 direkt från början medan skolan model-
lerades stegvis från LOD-100 till -300. Samt att det fanns mindre felmarginal i det senare pro-
jektet. 

                                                 
9 Revit plattformen omfattar olika programvaror som kan användes av de olika disciplinerna(A, K, E och VVS) 
och samtliga modellerna som skapas med dessa programvaror sparas i RVT-filformat.      
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Figur 12 Planlösning för plan 1 i boendeavdelning i Strandvägen 
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6. Analys och diskussion   

Nedan redovisas några underrubriker som innehåller en analys följs av en diskussion om rap-
portens metod, utförande och resultat. Samt diskutera de olika problem och svårigheter som 
påträffades under utförandet av detta examensarbete och ge min egen förklaring och tolkning 
till varför resultat blev som det redovisade ovan och hur man skall utveckla detta arbete se-
nare. 
 

6.1. Metod och utförande  
 
Olika metoder har använts under detta examens arbete för att samla in data och kunskap om 
ämnet. Den metoden som var mest givande till detta examensarbete är Deltagande observat-
ions metod. Med hjälp av min position i företaget och direkt kontakt med andra projektörer 
och arkitekter, kunde jag på ett enklare sätt få fram olika synpunkter, tidigare problem som de 
hade mötte i ett tidigt arbete eller önskemål till den nya IT-manualen. Utförandet där emot tog 
det längre tid än vad det var planerat från början. Arbetet behövde tre extra månader för att 
utföras och göra klar en presenterbar IT-manual som jag kunde lämna över till företaget för 
granskning.  
 
Deltagande observation var mer givande och pålitlig, men den förbrukade mer tid. Eftersom 
det inte fanns några ordnade intervjuer eller enkäter för att samla olika synpunkter och öns-
kemål om vad IT-manualen skall innehålla. Anledning att jag inte valde att köra med inter-
vjuer eller enkäter är att undvika att låsa in mig i ett resultat som styrs och påverkas av dessa 
intervjuer/enkäter.  
 
I stället valde jag att observera arbetet i sitt naturliga flöde och låta företagets personal kom på 
förslag om innehållet vid olika tillfälle. Dessa tillfällen visade sig att uppstå då de själv får 
problem med att utföra ett visst projekteringsmoment i verkliga projekt. Det var just därför 
deras input var så viktiga, de kom utifrån erfarenhet av verkliga projekt som utfördes i Sve-
rige. Det brukar vara problem där det inte finns några uppenbara lösningar till dem och ofta 
har det med hur den svenskabyggindustrin sätt att genomföra projekteringen.  
 
Samtidigt har jag själv antagit projektörens roll genom att föra upp modelleringen av demo-
projektet vilken var den andra delen av deltagande observationen. Under den delen försökte 
jag att hitta lösningar på samtliga problem, både de som påpekades till mig av personalen på 
företaget och de som jag upptäckte själv. Fördelen var att jag upptäckte många brister på sy-
stemet(plattformen Revit) som jag hade missat i annat fall. Nackdelen var att tiden som kräv-
des för att lösa dessa problem var extremt lång i relationen till den planerade tiden för att ut-
föra examensarbetet. Anledningen var som jag nämnt tidigare att det fanns inga uppenbara 
lösningar, jag hittade inga lösningar varken i traditionella litteraturer eller olika internetkällor 
som jag kunde använda.                
 
Det fanns många Amerikanska, Tyska och Danska manualer och exemplar för olika typer av 
projekt och hus som gav en viktig inblick på hur de löst viktiga frågor. Dessa referenser har 
hjälpt mig att strukturera min egen IT-manual, men många lösningar som redovisades i dessa 
manualer skulle inte fungera här i Sverige. Därför var det viktigt att hitta lösningar som passar 
vårt arbetsflöde och krav. I kapitel 4 redovisades dessa krav och principen till hur man skall 
bearbeta dem.  
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6.2. BIM, Koncept och verklighet 
 
BIM koncept och arbetsmetodik som redovisades i kapitel 3.4. och som är illustrerade i figu-
rerna 4 och 6 ser den vid första blicken ut som en självklarhet och som den enda logiskt me-
tod vilken man bör utföra projekteringen med. Men så är inte verkligheten.  
 
Det största problem som måste lösas för att kunna utnyttja BIM-systemet i den svenska byg-
gindustrin är ett tekniskt problem. Det är behoven för en gemensam plattform där projektören 
(exempelvis arkitekten) kan skapa sina modeller samt tillåter andra projektörer (exempelvis 
konstruktörer och VVS-konsulter) att hämta data och information samt komplettera dessa 
modeller med deras egna modeller utan att behöva använda samma programvara.  
 
En arkitekt som använder Revit för att producera sin modell kan ha problem med att samar-
beta med en konstruktör som använder Tekla eller en som använder 2D-CAD som är allmänt 
omtyckt bland olika konsulter. Även bland arkitekter används det olika modelleringsverktyg 
exempelvis Autodesk Architecture, ArchiCAD och Bentley Microstation. Alla dessa verktyg 
samarbetar inte väl med varandra. Ett problem som jag mötte vid projekteringen av Vårdbo-
ende i Strandvägen då ingen av de övriga konsulter hade möjligheten att öppna modeller som 
skapades med Revit Architecture. Detta ledde till att jag behövde exportera planer, fasader 
och sektioner och 3D-modeller till en DWG format innan jag kunde skicka de till övriga kon-
sulterna. Detta minskade effektiviteten av BIM och mer tid spenderades på exportering och 
förberedning av CAD-modeller. 
 
Det fanns även en kompatibilitets problem mellan plattformens olika versioner, äldre version-
er kan inte tolka objekt från tidigare versioner. Detta är ett problem som finns i samtliga platt-
formar som testades under studien. 
 
IFC (Industry Foundation Classes) är en filformat som lovar en lösning till detta problem ge-
nom att erbjuda en neutral och öppet plattform som tillåter olika projektörer som använder 
olika verktyg att utbyta data utan hinder eller problem. Men IFC är inte färdigutvecklat än och 
många upplever svårigheter och tekniska problemet vid import och export av IFC-filer så som 
förändring av 3D-objektens geometri eller förändring av koordinatsystemen inom modellen. 
Vid projektet Strandvägen hade jag med IFC-filer, problem var att en av konsulterna som 
skulle projektera handikapps dusch och WC för boendelägenheter använder programmet Ar-
chiCAD för att skapa deras objekt (3D ritade handfat, WC-stolar och andra tillbehör) och ex-
porterar de till IFC innan vi kan använda de i vår Revit modell. Vid import till Revit modellen 
behandlades dessa objekt av Revit som unika och självständiga objekt även när man kopie-
rade de så skapas det en ny familj för varje objekt. Detta ledde till en stor ökning i modellens 
data storlek från 40 MB till 107 MB. Revit modellen bliv svår att hantera(starta, spara och 
justera). Tillsammans med projektledaren fattade vi beslut om att inte använda dessa objekt i 
detta skede av projektet och istället använda objekt som liknar dem och skapade de i Revit för 
tillfället. 
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Koncepten som beskrivs i kapitel 3.4 går inte att uppfylla i dagsläget i sin helhet istället måste 
man anpassa det till situationen som beskrivs tidigare. Tillsvidare måste arbetsflödet utföras 
enligt följande figur. 

 
Figur 13 BIM- arbetsflödet i dagsläge  

I stället för en central modell som där alla konsulter synkronisera deras respektive modeller 
blir det två modeller, en BIM-modell där själva projektering och modellering utföras, sedan 
exporteras till olika modeller (plan, fasad eller sektion) i en filformat som samtliga konsulter 
kan öppna med deras egna plattformar. Detta innebär att stora mängder av data kommer att 
förloras vid exporten och mottagaren av dessa filer kommer inte att märka någon skillnad i 
kvalitén. Ibland är det tvärtom, en modell som skapas i RVT och sedan exporteras till DWG 
kan få sämre kvalitet jämfört men modell som skapas i DWG från början.  
 
Alla dessa omständigheter leder till att man kan ifrågasätta effektiviteten av BIM. Men åt 
andra sidan kom jag fram till följande resultat:  
 
”Livet blir enklare för projektörer när de använder BIM eller rättare sagt ”en kombination av 
3D-modellering och BIM” speciellt vid idé och förslagsskede.” 
 
Detta var ett oväntat resultat med hänsyn till data som jag redovisade i början av denna rap-
port. I tabell 3 som redovisar ett resultat av en tidigare studie som utfördes av Rogier 
Jongeling, resultatet antyder på att en projektör som använder BIM vid projektets startskede 
vinner inget eller minimalt(tidsmässigt) max 20 % vid användning av BIM istället för CAD(2 
dimensionell CAD). Faktum är att det är mycket mer effektivt än bara 20 %, ett resultat som 
jag kunde bekräfta med ett projekt som utfördes i företaget Nylin & Myhrberg GI AB av mig. 
Uppdraget var att bearbeta ett förslag och studier för möjligheten att bygga 80 hotellrum på en 
begränsad area. Detta projekt var inte en del av mitt examensarbete och jag hade inte planerat 
att använder den, men jag har utnyttjat IT-manualen från detta examensarbetets resultat vid 
utförandet av detta projekt. Det var beräknat att detta projekt skulle behöva mellan 50 och 80 
timmar vid användning av CAD. Men med användning av BIM förkortades tiden till 32 tim-
mar istället en minskning med 60 %.  
 
Frågan är: 
 
”Vad var det som ledde till att man fick så låga siffror i den tidigare studien av Rogier 
Jongeling?”  

A-
DWG/IFC 

modell

VVS-
modell

Övriga 
Kosulter

K-
modell

A-BIM modell
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Efter en närmare granskning på Rogier Jongeling studie så kunde jag identifiera skillnaden: 
arkitekter som medverkade i den tidigare studien hade projekterat med hög detaljeringsnivå 
redan från projektets tidigare faser:  
 
”Arbetet som fordras med uppbyggnad av en BIM, d.v.s. förse modellen med rätt data och 
definitioner, som behövs för att möjliggöra användning av modellen i senare skede tar tid.” 
(Jongeling, 2008)              
 
Där hade de fel, för om man använder LOD systemen som beskrivs i avsnitt 3.4.4 slipper pro-
jektören då att lägga tid på onödiga detaljer och definitioner i modellen vid de tidigare ske-
dena av projektet. Exempelvis istället för att definiera en ytterväggs samtliga komponenter vid 
förslagshandling så definierar projektören endast objektens typ och grundläggande egenskaper 
så som funktion(yttervägg eller innervägg) och geometri(höjd och tjocklek). På detta sätt spa-
rar man tid utan att kompromissa i kvalitén eller förlänga tiden för att utföra definitioner som 
kan utföras vid senare skeden, för då följer man projektets utveckling steg för steg och kom-
plettera modellen med data och definitioner när dem blir aktuella i de olika skedena. Detta 
bekräftades igen med projektet av en ny skola som nämndes i avsnitt 5.2.2. LOD-systemet 
används där från början och nivån utökades stegvis i projektets samtliga faser.      
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6.3. Klyftan mellan byggindustrin och mjukvaranstillverkare                  
 
Det andra problemet som BIM-användaren möter vid projekteringen är skillnaden mellan 
byggindustrins olika standarder och projekteringsmetoder och mjukvaranstillverkare som har 
sin egen vision om hur utförandet och presentationen av handlingar skall ske. 
 
Mjukvaranstillverkare som i detta fall är Autodisk ink. har en vision där byggindustrin ska gå 
över till ett helt digitaliserat projekterings- och tillverkningsprocess även om programmet gör 
det möjligt att skriva ut ritningar av exempelvis planer, fasader osv. Men detta accepteras inte 
av samtliga aktörer i byggindustrin.  
 
Resultatet är ett verktyg (Revit Architecture) som inte uppfyller användarens krav och behov 
och jag ska använda två exempel som demonstrera detta: 
 
Första exemplet har jag nämnt tidigare och detta är utskrivning av ritningar. I CAD när pro-
jektören vill skriva ut en ritning så skapar han/hon en ritningsdefinition-fil(Ritdef) och länka 
modellen till den och från Ritdef-filen kontrollerar projektören hur mycket av modellen som 
visas, i vilken skala visas den och vad är det som skall visas, utan att påverka ursprungsmo-
dellen. Trots att detta system är manuellt och kräver mycket tid så är det flexibelt då projektö-
ren kan skapa oändligt antal ritningar av samma modell.  
 
I Revit som är ett BIM verktyg har man både modell som i detta fall kallas för ”vy” och Rit-
def i samma fil vilken i teorin skulle ha gjort processen enklare att använda men verkligheten 
är att projektören kan inte använda samma vy i mer än en Ritdef. Detta innebär att om projek-
tören behöver visa samma plan lösning med två olika skalor så måste han/hon skapa två vyer 
med olika namn och visnings inställningar för att kunna göra det. Flexibiliteten i detta fall är 
begränsade samt man får mer än en källa till samma information vilket inte är en förbättring 
utan en försämring till fungerande koncept Det är därför jag var tvungen att göra det möjligt 
att kategorisera de olika vyerna i Revit modellen för att underlätta referens processen till rit-
ningar och uppdelning av dessa vyer. 
 
 
Det andra exemplet är mängdförteckning och för att var mer specifik dörrmängdförteckning. I 
avsnitt 4.3.2. förklarade jag hur med parametriska objekt kan projektören baka in stora mäng-
der av information och data i ett objekt/en familj, men trots det så är det inte alltid lika lätt i 
verkligheten som i teori. När det gäller dörrar så finns det ett enda problem och det är att pro-
jektören inte kan få dörrar att rapportera i vilken sida den är upphängd (vänster-/högerhängt). 
Vilket är problematiskt eftersom denna information är mycket viktig för dörrfabrikanter som 
inte har tillgång till planritning och som behöver denna information för att kunna tillverka rätt 
dörr till rätt rum.  
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7. Slutsats 

I detta examensarbete har undersökts möjligheten att använda ett BIM baserat system och ett 
arbetsflöde för att skapa ritningar och modeller för ett byggprojekt. I denna rapport har jag 
argumenterat för att BIM är ett mer effektivt och ekonomiskt system än CAD, trots att i dags-
läget finns det många faktorer som bidra till att systemet är inte projektörens förstaval. I rap-
porten redovisades också två olika arbetsflöden. Den första beskriver teoretiskt hur BIM-
modellering bör utföras, och den andra beskriver vad som är möjligt i praktiken utifrån de 
förutsättningarna som råder i dagsläget.    
 
Syftet med detta examensarbete var att hjälpa företaget Nylin & Myhrberg GI AB att skapa 
och beskriva ett arbetsflöde där ett BIM baserad system är det huvud verktyg som ska använ-
das för att skapa modeller/ritningar och handlingar. Samt lösa de tekniska problem som hind-
rar projektören att använda BIM på ett effektivt sätt, och minska mängden resurser som even-
tuellt kommer att användes för att skapa modeller/ritningar med hjälp av ett CAD baserat- 
system och arbetsflöde.  
 
Resultatet var två dokument, den första är en IT-manual som skall användes av projektörerna i 
företaget vid modellering med BIM via Revit Architecture. Manualen är ofullständig och be-
gränsade till att beskriva viktiga modelleringsmoment. Meningen är att manualen skall hållas 
uppdaterad och kompletteras ständigt av projektörer i företaget med erfarenheter och kunskap 
från andra projekt. Den andra dokument är en mall som skall användas leveransspecifikation-
er. Syftet är att använda detta dokument för att beskriva modellens detaljeringsnivå, familjer 
som ingår i modellen och arbetsflödet i projekten.                   
 
Följande slutsatser kan dras från denna forskning: 
 
• Detta är mycket effektivare tidsmässigt och mer ekonomiskt att använda BIM redan i 

de tidigare faserna i ett byggprojekt genom att använda en modellerings strategi 
(LOD-system) där detaljeringsnivå gradvis utökas från fas till fas.  
 

• Kommunikationen mellan projektören och de övriga konsulter i projektet är BIM-
systemets svaghet. I dags läge finns det inte en färdigutvecklad plattform där olika 
konsulter kan utforska varandras modeller och ritningar utan att behöva köra samma 
typ av programvaran. Om samtliga konsulter använder samma program-
vara/plattform då är BIM 100 % effektiv.  

 
Detta leder till att projektören måste anpassa sitt arbetsflöde och lägga till ett extra 
steg/arbetsmoment i datautdelningsprocess. Projektören måste exportera sina mo-
deller till en öppenplattform(DWG/IFC) innan han/hon kan dela ut dem till andra 
konsulter.       

 
• BIM-system kan användas i alla typer av projekt oavsett typ eller storlek. Detta 

kunde bevisas genom att använda systemet i olika projekt. 
 
• En IT-manual är ett ofrånkomligt krav vid modellerings med BIM, och på grund av 

den ständig utveckling inom BIM så krävs det också en ständig utveckling på den IT-
manualen som användes av projektören i projektet.                       
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Dessa resultat tyder på att det finns ett behov för ett närmare samarbete mellan byggindustrin 
och programvarans tillverkare/leverantör exempelvis Autodesk. Byggindustrin måste genom-
föra en ändring och modernisering av deras lagverk och sätt att utföra projekteringsprocess. 
Åt andra sidan IT-verktyget måste anpassa till användarens behov. Användaren(arkitekt, kon-
struktör, etc.) genom studier likna den måste specificera vilka problem de möter och kräva 
eller föreslå en lösning till dem av deras programvara tillverkare/leverantör.  
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1. Inledning 
 

Detta dokument är en IT-manual som används i sammaband med BIM (Byggnadsin-
formationsmodellering) för konsultsföretaget Nylin & Myhrberg G Israelsson AB 
och deras medarbetare. 
 
Syftet med denna manual är att underlätta för arkitekter och projektörer att upprätta 
olika typ av arkitekthandlingar via modelleringsprogramet Revit architecture. Samt 
överföra tidigare erfarenheter och beprövade metoder genom att konstant uppdatera 
den. Därför denna manual är inte fullständig och innehåller inte alla lösningar utan 
kommer varje version att kompletteras med dem senaste lösningar.               
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2. Tillämpligheter och förutsättningar 
 

2.1. Tillämpligheter  
 
BIM-IT manual redovisar olika verktyg och projekteringsmetoder som kommer att 
användas internt av arkitekter och projektörer i företaget Nylin & Myhrberg Arkitek-
ter GI AB och dess medarbetare. Manualet inte är ett juridiskdokument, projektören 
får använda denna manual på sitt eget ansvar. 
 
Denna manual kommer inte alltid att erbjuda en steg för steg beskrivningar för an-
vändningen av programvaran, utan bara anvisningar om olika metoder och koncept 
som skall förbättra kvaliteten på de producerade materieal. Därför ett grundläggande 
kunskap om programvarans och dess användning är ett nödvändigt krav för att kunna 
använda denna manual. 
      
De olika metoder som redovisas i denna manual är alternativ för projektören att välja 
mellan. Projektören styrs i sin val av metoder med de leveransspecifikationer som 
bestäms i ett sparat dokument mellan beställaren och konsulten/projektören. 
 
Detta dokument ska uppdateras och korrigeras utifrån tidigare erfarenheter och änd-
ringar i programvaran.  
 
 
I detta avsnitt redovisas de olika förutsättningar vid vilka denna manual skall använ-
das. Detta avsnitt kommer att innehålla fyra delar som kan kompletteras och ändras i 
manualens senare versioner, dessa delar är:      
 
o Programvara 
o Filtyp 
o Modelleringsstrategi   
o Analyser 
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2.2. Programvara 
 

I denna del redovisas primära- samt sekundära programvaror som används vid pro-
jektering av olika typ byggprojekt. Primära programvaror sammanfattar program 
som används för modell- och handlinsproduktion. Sekundära programvaror är dessa 
som användas för att förbättrar kvaliteten på de producerade materialen i primära 
programvaror och förenkla produktions- och samgranskningsprocess.  

 

2.2.1. Primära programvaror 
 
 
Program  Version  Beskrivning  
Revit Architecture 2013 Autodesk Revit Architecture är en BIM- program-

vara/system som är anpassat för arkitekter, konstruktö-
rer, ingenjörer och entreprenörer. Den tillåter använda-
ren att designa en byggnad och dess komponenter i 3D, 
komplitera och annotera modellen med 2D element samt 
ger en tillgång till byggnadens uppgifter och data för 
olika byggdelar som skapas av användaren och sparas i 
en inbyggd databas. Revit är en 4D BIM kapabel med 
verktyg för att planera och följa upp olika skeden i 
byggnadens livscykel, från idé till konstruktion och se-
nare rivning. 

Revit Structure 2013 Autodesk Revit Structure är motsvarigheten till Revit 
architecture för byggkonstruktörer och fungerar på 
samma sätt med identiska användargränssnitt. Program-
met underlättar för användaren att utföra sin konstrukt-
ions modellering i en BIM-miljö. 
 
OBS: båda Revit Architecture och – Structure ingår i 
programmet  Autodesk Building Design Suite  
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2.2.2. Sekundär programvara 
 
  
Program  Version  Beskrivning  
NTI-tools  2013 Är en add-in program till Revit. Den är speciellt framta-

get för BIM och tillför till Revit en mängd parametrar 
som är specialet anpassat för den svenska arbetsmetodi-
ken vid byggnadsmodellering och kalkyl, samt under-
lätta produktion av underlag och handlingar som an-
vänds ofta i svenskabyggindustrien. Utöver det dessa 
funktioner medföljer ett materialbibliotek som innehållar 
många byggkomponenter, produkter och mallar som är 
anpassat efter svenska standarder. 
 

Rename Revit PDF 
DWG 

2013 Verktyget används vid exportering av modeller och rit-
ningar från Revit till DWG eller PDF format. Detta 
verktyg kommer att ändra de exporterade filer så att de 
stämmar med namnet från Revit modellen som annars 
inkluderar modell-/ritningstyp i betäckningen i samman-
band med exportprocessen.  
 
Se bilaga D    

 



BIM IT Manual   6 (45) 
Version: 1.0 
Senast uppdetering: 2015-01-05 
 
 

2.3. Filtyp  
 
 

Filtyp Beskrivning 
. RVT Revit modellfiler innehåller projektet samtliga vyer, ritningar, mängd förtek-

ningar och databaser. Innhållet av dessa filer kan endast öppnas med en 
Autodesk Building Design Suite program. RVT-filer kan innehålla andra typ 
av filer från andra system som DWG, och även importerade JPAG och PDF 
filer mm. 
      

. RFA Revit familjefiler innehåller ett viss byggelement eller en objekt/produkt. 
Varje fil innehåller ett specifikt objekt ofta utformad i 3D och har olika pa-
rametrar som definierar objektet geometri och funktion. Kan endast öppnas 
med en Revit relaterad i Autodesk Building Design Suite program 
      

. RFT Revit mallfil är projekt- eller en arbetsmetodanpassade mallar som skapas av 
användaren för att göra arbetsflödet snabbare och smidigare. Syftet med mal-
lar är att kunna återanvända de för olika projekt av olika användare. En mall-
fil innehåller olika typ av materials bibliotek och byggelementer samt vyer 
och ritningar i olika standard. 
 

. DWG Standardfilformat för CAD-modeller som skapas av AutoCAD eller vid ex-
porten av Revit vyer och ritningar.  
 

 
OBS: filer skapad av senare versioner av Revit kan inte öppnas i äldre versioner. 
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2.4. Modelleringsstrategi  
 

Olika Modelleringsstrategi kan innebära olika åtgärdar. I detta avsnitt redovisas de 
Modelleringsstrategi som kan användas med hjälp av denna manual.  

 
Strategi Beskrivning  
Fullständig BIM-modellering 
 

Med denna metod används Revit som båda en, modelle-
ringsverktyg, granskning- och kontrollsverktyg samt ett 
kommunikationsverktyg för samtliga konsulter. För arkitek-
tens del detta innebär en fullständig BIM-modellering genom 
projektet olika skede. Projektören skall möjliggöra inmatning 
och uthämtning av data med olika behörigheter för olika 
konsulter.  
      

BIM-modellering för  
arkitekter 

Med denna metod används Revit för att modellera och pro-
ducera arkitektshandlingar. Projektören upprättar en fullstän-
dig BIM-modell med olika detaljerings nivåer beroende på 
projektensskede. En projektspecifik samgransknings metod 
mellan de olika konsulterna måste bestämmas för att under-
lätta data- informationsutbytet.  
 

 
OBS: det är viktigt att bestämma distribution- och granskningsmetod tidigt i pro-
jekten och att beskriva det i leveransspecifikationer. 
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2.5. Analyser  
 

Denna del reserveras för komplettering i senare versioner av manualet.  
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3. Generella beskrivningar 
 

3.1. Detaljeringsnivå      
 

Olika projekts skede får olika detaljerings nivå som klassas från 100-500 där 100 är 
den lägste nivån. Utöver projekts skede projektören ska också ta hänsyn till leverans-
specifikationer i sitt val av nivån, projektören skall använda det nivån som ligger 
närmast till beställarens leveransspecifikationer och utföra kompletteringar där de 
behövs.  
 
Nedan är en allmän beskrivning för de olika nivåerna, och en mer specificerad be-
skrivning för de olika byggdelar medföljer i 3D-Objektsbeskrivningar.                
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Nivån  Projekts skede  Användnings område  Modell-mall  Beskrivning  

100 • Förslagshandling 
• projektering 

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

NMGI_100.rte Modellen i denna nivå innehåller en generell beskrivning av byggnadens utseende och funktion. 
Modellen innehåller en beskrivning av volym, rumsfunktion och ingåande system. Inga krav på 
en beskrivning eller redovisning av de ingående BIM-/3D-opjekten i modellen. Objekten som 
användas i denna nivå skall innehålla bara de parametrar som är nödvändiga för att styra objek-
tens geometri.    
       

200 • Systemhandling 
• Projektering  

• Kalkyl  
• Tidplan  
• Säkerhetsplanering  
• Riskinventering  
• Produktionsförberedelser  
• Kollisionskontroll  
• Koppling mot miljödatabaser  
 

NMGI_100.rte Mer detaljerad modell med preliminär beskrivning av ingående byggelementen. Nivån skall an-
vändas vid upprättning av bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag. Modellen i denna nivå 
kommer att fastställa byggnadens utseende utvändigt och invändigt, samt beskriva i detaljer 
byggdelensfunktion och utseende. Detta innebär en beskrivning eller redovisning av de ingående 
BIM-/3D-opjekten rum och system i byggnaden är ett krav vid den nivån.  
 
Modellen skall vara förberedd för att utföra olika typ av kalkyler, mängdförtekningar och ana-
lyser. Därför projektören skall skapa 3D-opjekt med olika parametrar för att definiera dess geo-
metriska- och fysiska egenskaper och dess funktioner m.m. Typ och antalet parametrar som skall 
användas i dem olika 3D-objekten för att utföra dessa kalkyler, mängdförtekningar och analyser 
skall bestäms med hjälp av beställarens i leveransspecifikationer. 
 
Visualisering av dessa detaljer och presentationsmetod bestäms också med av beställaren i leve-
ransspecifikationer. 
   

300 • Bygghandling 
• Produktion  

• Produktionskalkyl  
• Mängdförteckningar  
• Produktionstidplan  
• Säkerhetsplanering  
• Produktionsförberedelser  
• Kollisionskontroll  
• Koppling mot miljödatabaser  
 

NMGI_300.rte Modeller i den nivån skall användas för att utföra bygget olika moment. Ritningar och detaljer i 
den nivån måste tala för arbetaren på byggplatsen hur olika byggdelar skall byggas och vilka 
material ingår i bygget/byggdelarna. Ofta är det själva entreprenören som är beställaren och de-
taljeringsnivå når sin pik vid detta skede, och det finns inga gränser för hur detaljerad projektören 
kan sin modell. Därför är det viktigt att tillsammans med entreprenören bestämma vad som skall 
visas i modellen och vilka parametrar som skall användas vid skapandet av de olika 3D-objekten. 
 
I detta nivån kopplas 3D-objekten mot produkter från verkliga fabrikanter och visa deras miljö-
klassning och analyser från olika databaser med hjälp av ”Identity data” parametrar som gör det 
möjligt att koppla dessa informationer och data till 3D-objekten. 
      

400 • Tillverkningshandling  
• Produktion 

• Produktionskalkyl  
• Mängdförteckningar  
• Produktionstidplan  
 

NMGI_300.rte För arkitektens del detaljer som visas i detta nivån skiljer sig inte i kvalitet från den tidigare ni-
vån. Det är produktions syfte som gör att nivån kan innehålla mer detaljer och data om byggele-
mentens konstruktionsmetod och uppbyggande. Men ofta förkommer detta detaljer i samman-
band med bygghandlingar. Därför är det inte nödvändigt att skapa en ny modell och istället kom-
plettera den tidigare modellen när det behövs. 
     

500 • Relationshandling  
• Förvaltning  

• Förvaltningsmodell  
• Kontroll över ytor och dess funktion  
• Energiåtgång  
• Vad är inbyggt i fastigheten  
• Koppling mot miljödatabaser  
 

NMGI_300.rte I princip vid detta nivån skall projektören redovisa det som existerar på verklighet efter bygget är 
färdigt utfört och vad som förbliv slut resultatet. Samma sak gäller för detta nivån som i det tidi-
gare projektören behöver inte skapa ny modell utan använda modellen från den tidigare nivå och 
komplettera den anpassa den efter beställarens behov och krav.         
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Bild 1: standard innehåll i Revit Architecture modell.  

3.2. Modell mallar   
 

I denna del redovisas de olika modell mallar som användas i sammanband med 
denna manual. Mallarna är i princip lika, men det som skiljer dem är typen av vyer 
och ritningar som varje mall innehåller. En allmän beskrivning av dessa mallar och 
en definition för det konceptet som dessa mallar är byggt efter, följs med detaljerade 
beskrivningar på dem olika mallarna kommer att redovisas i de följande delavsnitten.    
 

3.2.1. Allmän beskrivning och koncept 
 

Revit Architecture har en standard modell innehåll som uppdelas till olika grup-
per(Views, Legends, Schedules/Quantities, Sheets, Families, Groups och Revit 
Links) som det vissa i bilden nedan. 
 
Av dessa grupper är det möjligt 
att kontrollera och organisera 
endast Views och Sheets med 
hjälp av Browser Organization.  
 
Detta gör att projektören kan 
kontrollera sortering och klass-
ningen av vyernas och ritning-
arnas innehåll genom att till-
lägga en ”Project Parameter” till 
varje grupp i form av en 
”Constraints” parameter. Pro-
jektören kan skapa hur många 
parametrar som helst för att se-
dan använda de för att organi-
sera vyerna genom att skapa en 
ny ”Project Organization” som 
projektören kan anpassa efter 
sitt behov och arbetsmetod.  

 
 
 
projektören kan använda mallarna som följer med den manualen eller skapa sin egen 
mall med egen ”Project Organization” genom att följa stegarna i Bilaga A. 
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Ritningsvy

Arbetsvy

Vytyp Plan

Plan 1

Plan 1-100
Plan 1-50 del 

1

Plan 2

Plan 1-100

Figur 1: Exempel på vysortering och struktur 

Vyerna i dessa mallar är uppdelat till två kategorier: 
 
• Arbetsvyer: det är alla vyer (Planer, Fasader, Sektioner) som skall användas för 

att rita/modellera olika byggelement i projektet. Allt arbete (modellering, revide-
ring och visualisering) skall ske i Arbetsvyer. Dessa vyer kommer också att inne-
hålla annoteringar, beskrivningar och detaljanvisningar.      

• Ritningsvyer: dessa vyer är duplikater av Arbetsvyer som används senare för att 
skapa ritningar (Sheets) med olika skala. Utifrån varje Arbetsvy kan projektören 
skapa flera Ritningsvyer som visar olika delar av den originella Arbetsvyn med 
olika skala eller beskrivningar.  

 
 
Varje mall kommer att innehålla en Projektstartsida som innehåller projektets in-
formation, historik och information om de olika konsulterna som är involverade i 
projektet. Denna info/data lagras med hjälp av ”Project parameters” liknar de som 
används för vysortering. Syftet med startsida är att projektören skall kunna lagra och 
styra projektsinformation från ett och samma ställe och sedan åter använda de för ex-
empel i ritningar och tabeller. Detta kommer att spara tid för projektören vid skapan-
det av ritningsstämpel exempelvis. Se bilaga B.  

 
Arbetsvyer har ett unikt namn/nummer anpassat efter beställarenskrav (leveransspe-
cifikationer). Svensk standard SS 03 22 71 ”Byggritningar-Ritningsnumrering” 
kommer att användas som standard i mallen med mindre avvikelse som är nödvändig 
för att göra modellen klar för exportering till CAD vid behov.  
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Figur 2: Arbetsvyers numrering 

Figur 3: Ritningsnumrering 

Betäckningen läggs upp på följande sätt: 
 

Ansvarig part Klassificering Numrering 
Projektörens beteckning Vynsinnehåll Vynskategori Hus, våning, del 

_ A- 40. P- 11 

 
 

              
 
 
 
 
 

Samma princip gäller för ritningar (Sheets), ritningens innehåll medföljer automatisk 
efter ritnings nummer.  
 

Ansvarig part Klassificering Numrering 
Projektörens beteckning Ritnings innehåll Ritningskategori Hus, våning, del 

_ A- 40. 1- 112 
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3.2.2. NMGI_100 
 

Mallen används i sammanband med detaljeringsnivåerna 100 och 200, vid projektets 
start faser (Förstudie och Projektering) eller vid upprättning av bygglovs- och för-
frågningsunderlag.  Det är rekommenderat att använda NIT-materials bibliotek i 
samband med den mallen.    
 
Mallen innehåller följande delar: 
 

Kategori   Beskrivning   
Planer  
 

Arbetsvyer: Samtliga ingående planer i projektet. 
 
Ritningsvyer: Samtliga ingående planer i projektet i 
skala 1-100. 
 

Fasader  Arbetsvyer: Samtliga ingående fasader i projektet. 
 
Ritningsvyer: Samtliga ingående fasader i projektet 
i skala 1-100. 
 

Sektioner  Arbetsvyer: Minst en huvudsektion, om inget annat 
anges av leveransspecifikationer. Detaljerings nivå 
enligt leveransspecifikationer. 
  
Ritningsvyer: Samtliga ingående sektioner i pro-
jektet i skala 1-100. 
 

Uppställningar  Ej aktuella, om inget annat anges leveransspecifi-
kationer 
 

Detaljer  Ej aktuella, om inget annat anges leveransspecifi-
kationer 
 

Förteckningar  Rum och Area: skapas vid behov enligt leverans-
specifikationer. 
 
Vyförteckning: samtliga ingående Arbetsvyer i pro-
jektet 
 
Ritningsförteckning: samtliga ingående ritningar i 
projektet enligt leveransspecifikationer.   
  
 

Ritningar Samtliga ritningar skapas med A3 eller A1 format 
med skala 1-100 förutom översiktsplaner och ny-
byggnads karta som anpassas efter projektets stor-
lek om inget annat anges leveransspecifikationer. 
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3.2.3. NMGI_300 
 

Mallen användas i sammanband med detaljeringsnivåerna 300 och 500, vid pro-
jektets genomförande- och förvaltningsfas. Det är rekommenderat att använda NIT-
materials bibliotek i samband med den mallen.  
 
Mallen innehåller följande delar: 
 

Kategori   Beskrivning   
Planer  
 

Arbetsvyer: Samtliga ingående planer i projektet. 
 
Ritningsvyer: Samtliga ingående planer i projektet i 
olika skala exempelvis 1-100, 1-50 osv. I vissa fall 
kan projektören skapa ritningsvyer som visar en 
viss begränsad area för att sedan använda den i upp-
ställningsritning, se modelleringsregler.     
 

Fasader/ vertikala 
vyer   

Arbetsvyer: Samtliga ingående fasader i projektet. 
 
Ritningsvyer: Samtliga ingående fasader i projektet 
i skala 1-100. Samt vertikala vyer som projektören 
skapar för att visa en viss begränsad area för att 
sedan använda den i uppställningsritning, se mo-
delleringsregler.     
 

Sektioner  Arbetsvyer: Olika huvud sektioner i olika ställen 
med olika detaljerings nivå, båda antalet sektioner 
och deras detaljer bestäms utifrån beställarens leve-
ransspecifikationer.    
  
Ritningsvyer: Samtliga ingående huvudsektioner i 
projektet i skala 1-100.  
 

Uppställningar  Olika typ av uppställningar som visar olika 3D-
objekt, rum typer eller system, ofta i skala 1-50. 
Dessa uppställningar består av kombination av 
planvyer, vertikala vyer, materials förteckningar 
och ”Legends” som samlas ihop och organiseras av 
projektören i en ritning ”Sheet”. för mer informat-
ion läs under modellerings reglar och respektive 
3D-objekt. 
    

Detaljer  Detaljer båda horisontella och vertikala skapas i 1-
20 eller 1-10 skala för att visa olika delar av olika 
byggelement och förklarar dess utförande. Dessa 
detaljer skapas som Ritningsvyer där all detaljer 
och annoteringar skapas i dessa vyer. Se modelle-
ringsregler.        
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Förteckningar  Rum och Area: Skapas vid behov enligt leverans-
specifikationer. 
Materialförteckning: olika materialförteckningar 
används vid skapande av uppställningar som det 
beskrivs ovan. 
 
Vyförteckning: Samtliga ingående Arbetsvyer i 
projektet 
 
Ritningsförteckning: samtliga ingående ritningar i 
projektet enligt leveransspecifikationer.   
  
 

Ritningar Samtliga ritningar skapas med A3 eller A1 format 
med olika skala enligt leveransspecifikationer. 
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3.3. Modelleringsregler 
 

I denna del beskrivs olika regler som projektören bör följa för att kunna säkerställa 
ett strukturerat och organiserad modellering genom projektets olika faser. Samt un-
derlätta för övriga medarbetare och konsulter att följa projektet och kunna förstå mo-
dellen och dess olika delar och innehåll. 
 

3.3.1. Filbeteckning 
 

Revit modell skall betecknas genom att använda samma princip som används för att 
beteckna CAD-modeller som beskrivs i svensk standard SS 03 22 71 ”Byggritningar-

Ritningsnumrering”. Men eftersom Revit modeller innehåller flera typer av vyer och 
planer med olika kategorier, så måste beteckningsmetoden anpassa till detta.  
 
Beteckningen skall innehålla information som gör det lätt att identifiera filen och 
dess innehåll. Beteckningen skall läggs upp på följande sätt: 

 
Projekts ID  Klassificering Numrering 

Projektets/uppdragsnummer Projektörens beteck-
ning 

Projekts fas Hus/fastighetsnummer 

xxxxxx_ A- 01- 122.09 

 
       
• Projektören får helst använda ett uppdragsnummer istället för projektets namn 

om inget annat anges i leveransspecifikationer. 
• Vid renovering/ombyggnad (där det finns befintliga byggnader) skall projektö-

ren skapa två Revit modeller, en för blivande- och den andra för befintligtutse-
ende. Projektören skall använda (00-) för befintliga och (01-) för blivande. För 
mer om projekts fas se avsnitt 3.3.2. 

 

3.3.2. Projekts fas 
 

För att undvika komplikationer med att använda det inbyggda fassystem ”Phases” i 
Revit, rekommenderas det att skapa olika modeller för olika faser. 
 
Vid renoverings-/ombyggnadsprojekt (där det finns befintliga byggnader) krävs det 
av projektören att redovisa de befintliga och blivande utseende. I teorin är det mycket 
enklare att använda det inbyggda systemet ”Phases” och arbeta i samma modell. Men 
tyvärr funkar alla 3D-objekten inte väl med detta system. Exempelvis projektören 
kan inte riva en del av yttertaket och modellera om det, hela taket är ett ända objekt 
och en uppdelning måste ske innan projektören kan riva en del av den. Denna upp-
delning och ändring påverkar det befintliga taket och ändrar dess struktur. Samma 
sak gäller för bjälklag och hålltagningar m.m.  
 
Därför är det för tillfället enklare att skapa två modeller en för befintligt- och en för 
blivande utseende.  
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Projektören börjar först med att modellera de befintliga byggdeler och sedan låser 
och spar man denna modell, sedan spara en kopia av den med ett nytt namn som det 
beskrivs i det tidigare avsnittet. I den nya modellen utför man alla rivningar, om-
byggnation och nybyggnation. Efter relationshandling om inget annat anges i leve-
ransspecifikationer levererar projektören endast den nya modellen som vid detta 
skede är det befintliga utseendet. 
 
Rivningsplan upprättas i den blivande modellen då projektören kan se samtliga faser 
befintliga och blivande. Projektören skall skapa nya planvyer för detta syfte döpa om 
de och ge de unik numrering enligt leveransspecifikationer. Projektören får använda 
standard fasfilter i mallarna NMGI_100 och NMGI_300 eller skapa egna fasfilter om 
det behövs.     

 
 

3.3.3. Koordinat och orientering 
 

Det är mycket viktigt att bestämma koordinatsystemet i ett BIM-projekt, utan ett de-
lat koordinatsystem system blir det svårt för konsulterna att sammarbeta när alla de-
ras underlag ligger i olika positioner. En arkitekt kan arbeta med internt koordinatsy-
stem tills han får ett verkligt koordinatsystem sedan anpassa sin modell till de 
nya/verkliga koordinater. Men det är alltid bäst att sätta dessa koordinater och låsa 
redan från början.  
 
Det finns olika metoder och scenario för inmatning av ett koordinatsystem och med 
dem får projektören olika åtgärder som följas. Oavsett vilka metod projektören väljer 
gäller att följande koncept måste följas vid inmatning av koordinater i modellen: 
 
Koncept   Förklaring    
Projekts baspunkt placeras 
vid utgångspunkt.   

 
 
Projekts baspunkt bör alltid placeras vid mo-
dellens utgångspunkt (Startup Location). Det är 
starkt rekommenderat att vid denna punkt place-
ras en av byggnadens hörnor så att hela byggna-
den ligger i de positiva delarna av axlarna X och 
Y, eller korsning av modullinjerna A och 1 som 
det vissas nedan.  
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Projekts baspunkt skall alltid 
vara låst (Clipped) 

Vid låst Projekts baspunkt binder projektören 
hela modellen och dess innehåll till denna punkt. 
Att flytta denna punkt i denna status motsvarar 
användning av kommandon (Relocate Project). 
  

Survey Point skall motsvara 
en verklig punkt i koordi-
natsystemet 

 
Survey Point skall innehålla koordinaten till 
känd fixpunkt eller punkt i ett geodetiskt refe-
renssystem exempelvis SWEREF 99.  
Projektören skall först låsa upp punkten, sedan 
mata in punktens data(koordinat och höjd). 
Punkten kommer att flyttas automatiskt till dessa 
koordinater och då kan projektören låsa punkten 
igen. Vid detta läge kan projektören flytta till-
backa punkten och placera den i relation till Pro-
jekts baspunkt utan att den inmatade koordinaten 
ändras, istället får Projekts baspunkt en ny koor-
dinat.  
 
OBS: Projekts baspunkt flyttas inte från ut-
gångspunkt (0,0). Det som händer är att den för 
en definition på dess koordinat.  
       

Endast Situationsplan oriente-
ras mot verklig Nord    

Revit modellen innhåller två norr riktningar 
samtliga planvyer skall orienteras mot 
projektsnord ”Project North”. Men vyer som 
redovisar hela byggplatsen som detaljplan, 
situationsplan eller Nybyggnadskarta skall 
orienteras mot verklig nord ”True North” 
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Följande punkter redovisar koordinatsystemet olika imatnings metoder och scenario: 
 

3.3.3.1. Acquire Coordinates 
 
Vid den metoden måste projektören ha tillgång till ett CAD- eller Revit-fil som inne-
håller byggplatsens data (Site data) så som ett koordinat system, fixpunkter och 
byggnadens placering i referens till dessa punkter. Koordinatsystemet i denna fil 
skall vara basen till koordinatsystemet i den huvudsaklig Revit modellen. Projektören 
skall länka CAD- eller Revit-filen till den huvudsaklig Revit modellen eller arkitek-
tens modell, sedan funktionen ”Acquire Coordinates” skall användas för att hämta 
data från ”Site” filen. Men först måste projektören manuellt placera den, flytta och 
rotera CAD-filen för att vara i korrekt positionering med byggnadens modell. När 
länken är på plats och låst, kommer arkitekten hämta koordinaterna från filen. 

 

3.3.3.2. Publish Coordinates  
 

Scenario används där Revit modellen kommer att fungera som koordinatsystemets 
utgångspunkt. Med denna metod modifieras de länkade filerna via huvudsakliga Re-
vit modellen. För en Revit länk modifieringen innebär omorientering av projektets 
True North och Projekts baspunkt omdefinieras utifrån den huvudsaklig Revit mo-
dellen. För en CAD-länk, kommer den delade koordinatsystem uppdatera UCS i 
CAD-filen. 
 
 

3.3.3.3. Användning av Projekts baspunkt och Survey Point 
 

Om projektören saknar ”Site” fil, då skall Projekts baspunkt (PBP) och Survey Point 
användas för att definiera ett koordinatsystem som det redovisat i tabellen ovan. Om 
ej annat anges i leveransspecifikationer projektören skall använda följande koordina-
ter till PBP:  
 
X=50000 
Y=50000 
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3.3.4. Synligt intervall i planvyer 
 
Varje planvy har en egenskap som kallas View Range (det synliga området). Detta 
område styrs av olika horisontella planer med syftet att styra objektetens synlighet 
och visualisering i vyn. De horisontella plan är Top, Cut Plane, och Bottom. De övre 
och nedre plan (Top och Bottom) utgör det översta och nedersta delen av vyn inter-
vall. Cut Plane är ett plan som bestämmer på vilken höjd byggelement/3D-objekten i 
vyn skärs. Dessa 3 plan definiera primära området av det synliga intervallet. 
 
View depth som bestäms av ytterligare ett plan (Offset) utanför det primära området. 
Projektören kan ställa in nivån för vy djup för att visa element under Bottom Plan. Se 
figur 4 
 
     

 
            

 
 
         

 
  

Figur 4 källa: knowledge.autodesk.com  
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3.3.5. Detaljer och annotering  
 

Samtliga detaljer och annoteringar skall utföras i Ritningsvyer, eftersom det är dessa 
vyer som kommer att användas för att skapa ritningar (Sheets). Projektören skall vara 
uppmärksam på att detaljer som skapas i ena ritning kopieras inte automatisk till 
vyns duplikat. Därför bör projektören undvika att skapa detaljer eller annoteringar i 
Arbetsvyer om möjligt, annars får projektören rita färdigt sina detaljer innan skapa 
Ritningsvyerna vilket rekommenderas iallafall. 
 

3.3.6. Uppställningsritningar 
 

Revit Architecture har ett verktyg som kallas ”Legend” som är avsett för att skapa 
uppställningsritningar. Verktyget tillåter projektören att skapa elevations- och plan-
vyer för alla 3D-objekts familjer som är laddat i projektet. Nackdelen är att detta 
verktyg inte tillåter projektören att tillägga taggar med dynamisktext som innehåller 
objektens parametrar/egenskaper.  
 
Projektören för istället skapa elevations- och planvyer för varje objektstyp för att se-
dan lägga taggar med dynamisktext. Varje vy skall betecknas på följande sätt enligt 
exemplet nedan. 
 

Förkortning av ritningstyp  Objektets/vyns beteckning/littera  
Upst- ID1 

 
Det är viktiget projektören uppdatera dessa vyer vid justering och förflytning av ob-
jekt så att vyns synliga intervall visar endast objekten som projektören vill visa. pro-
jektören skall släcka markeringar i arbets- och ritningsvyer eftersom det är onödigt 
att visa de i några ritningar och är inte relevanta för övriga konsulter.      
 
Denna metod kan även användas för att upprätta olika rums uppställningar t.ex. 
köks- och wc-uppställningar.    
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4. Modelleringsobjekt  
 

Under detta avsnitt redovisas olika modelleringsobjekt (3D- eller 2D-
parametriskaobjekt) som projektören kan använda vid olika projekt. Syftet är att re-
dovisa och föra vidare erfarenheten av att använda olika beprövade modelleringsob-
jekt. Därför detta avsnitt kommer att uppdateras och modifieras ständigt vid varje ny 
version av detta manualen. 
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4.1. Ytter- och inner- dörrar 
 

Objektsbeskrivning  
 

Ytter- och innerdörrar, olika design och olika funkt-
ioner men innehåller samma typ av information och 
egenskaper. 
 

Egenskaper och 
imatningsdata  

• Littera  
• Antal högerhängta dörrar  
• Antal vänsterhängta dörrar  
• Sort 
• Bredd 
• Höjd 
• Ljudproduktion 
• Karmdjup 
• Tröskel 
• Släplist 
• Låshus 
• Behör 
• Trycke  
• Slutbleck 
• Övrigt  
  

Littera   • YD = ytterdörrar 
• ID = innerdörrar 
• SD = ståldörrar 
• TD = tamburdörrar 
Litterabeteckningen kompletteras med unikt num-
mer t.ex. YD1, YD2 osv.  
 

Sortering  Dörrar skall sorteras efter deras utformning och 
utseende exempelvis: 
 
• Enkeldörr  
• Pardörr 
• Skjutdörr 
• Glasdörr 
• M.m. 
Varje sort skall ha sin egen alfabetisk beteckning. 
  

Mängdförteckning  Mängdförteckning upprättas i tabell format som 
innehåller data och information om egensakerna 
som beskrivdes ovan.. 
Se figuren nedan. 
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Rekommendationer  Det är rekommenderat att köra NTI-tools 
”Door Tool” för att kunna räkna ut antalet 
vänster-/ högerhängda dörrar. Detta verk-
tyg kommer att lägga till några delade pa-
rametrar ”Shared Parameters” till dörrarna 
som används i projektet. För mer info. Se NTI-tools 
manualer. 
   
NTI-tools erbjuder olika standard dörrar familjer av 
båda inner- och ytterdörrar som används ofta i den 
svenska byggindustrin. Det är rekommenderat att 
använda dessa familjer vid projektering. Vid behov 
av andra typer av dörrar projektören kan använda 
dessa familjer som grund för den nya familjen och 
genomföra den önskade modifiering. 
 
OBS: NTI-tools (Door Tool) fungerar även med 
andrar familjer som är inte producerat av NTI. 
 
   
 

Mall • NMGI_300.rte innehåller färdiga 
mängdsförtknings ritningar och tabeller. 

• A1_Dörrförteckning.rfa innehåller en färdig 
ritningsmall i A1 storlek ( lika den som används 
i NMGI_300).  

 
OBS: ifall dörrfamiljen inte innhållar prametrar 
som motsvarar de tidigare redovisade egenskaper 
ska projektören lägga till dessa parametrar i 
dörrfamiljen manualet genom att använda de delade 
parametrar ”Sheard Parameters” i filen NMGI.txt 
eller genom att skapa sin egen delade prametrar och 
lägga de i en ny txt.fil. 
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Figur 5: Exempel på dörrs mängdförteckning i tabellformat.  
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4.2. Fönster  
 
 

Objektsbeskrivning  
 

Projektören kan använda stort sortiment av olika 
standard fönster som finns i mallfilerna eller i NTI-
biblioteket eller andra bibliotek projektören väljer 
att använda i sitt projekt.  
 
Projektören kan även skapa sitt eget fönster design 
efter sitt behov. Det är viktigt att tillägga de egen-
skaperna som redovisas nedan plus parametrar som 
definierar utformning av den nya fönsterfamiljen.    
    

Egenskaper och 
inmatningsdata  

• Littera  
• Antal högerhängda fönster (används vid behov) 
• Antal vänsterhängda fönster (används vid be-

hov) 
• Bredd 
• Höjd 
• Bröstning 
• Ljudproduktion (används vid behov) 
• Brandklass (används vid behov) 
• Övrigt  
  

Littera   • F = fönster 
 
Litterabeteckningen kompletteras med unikt num-
mer t.ex. F1, F2 osv.  
  

Sortering  Dörrar skall sorteras efter deras utformning och 
utseende exempelvis: 
 
• Öppningsbar 
• Fast  
• Sidohängt  
• M.m.   
 

Mängdaförteckning  Mängdförteckning upprättas i uppställnings format 
som skall innehålla data och information om egen-
skaperna som beskrivs ovan. 
 

Rekommendationer  Det är rekommenderat att köra NTI-tools 
”Window Tool” för att kunna räkna ut 
antalet fönster samt vänster-/ högerhängda 
fönster. Detta verktyg kommer att lägga 
till några delade parametrar ”Shared Parameters” 
till fönstern som används i projektet som projektö-
ren kan sedan använda för att skapa taggar med 



BIM IT Manual   29 (45) 
Version: 1.0 
Senast uppdetering: 2015-01-05 
 
 

dynamisktext med objektets data. För mer info. Se 
NTI-tools manualer. 
   
NTI-tools erbjuder olika standard fönster familjer 
som används ofta i den svenska byggindustrin. Det 
är rekommenderat att använda dessa familjer vid 
projektering. Vid behov av andra typ fönster pro-
jektören får använda dessa familjer som grund för 
den nya familjen och genomföra den önskade modi-
fiering 
 
OBS: NTI-tools (Window Tool) fungerar även med 
andra familjer som är inte producerat av NTI. 
 

Mallar • Uppställningslittera - fönster.rfa innehåller en 
färdig tagg med dynamisktext, som används för 
att upprätta beskrivningar och litrering av olika 
fönster. Det är möjligt att modifera detta tagg 
och lägga till flera parametrar.  

 
OBS: ifall fönsterfamiljen inte innhåller parametrar 
som motsvarar de tidigare redovisade egenskaper 
projektören ska lägga till dessa parametrar i 
fönsterfamiljens manual genom att använda de 
delade parametrar ”Sheard Parameters” i filen 
NMGI.txt eller genom att skapa sin egen delade 
parametrar och lägga de i en ny txt.fil. 
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4.3. Väggar 
 

Objektsbeskrivning  
 

Väggar (båda inner- och ytterväggar) har olika 
egenskaper beroende på till vilken syfte projektören 
skall använda väggarna till. Exempelvis design 
syfte, analytiskt syfte eller kalkyl syfte. 
 
Väggar besår av en eller flera lager av material. 
Materialets olika egenskaper (fysiska- och este-
tiskaegenskaper) styr tillsammans väggens egen-
skaper.      
 
Nedan redovisas egenskaper för väggar med design 
syfte.     
  
      

Egenskaper och 
imatningsdata  

• Littera  
• Bredd (styrs av de ingående materialen i väg-

gen)   
• Höjd 
• Konstruktionstyp (bärande/icke bärande)  
• Ljudproduktion  
• Brandklass 
• Övrigt  
  

Littera   • IV = innervägg 
• YV = yttervägg 
 
Litterabeteckningen kompletteras med unikt num-
mer t.ex. IV1, IV2 osv.  

  
Typförteckning  Mängdförteckning upprättas i uppställnings format. 

Uppställningen skall redovisa en horisontell sektion 
av de olika väggar som ingår i projektet. Sektioner 
visar de ingående material i väggkonstruktionen. 
 
I arkitekts handlingar redovisas det ingen mängd-
förteckning för väggar förutom i planritningar.   

 
Rekommendationer • Projektören bör undvika att skapa väggar som 

har mer än en våningshöjd. 
 

• Projektören bör dela upp väggar där de korsas 
med andra väggar. På det sätt blir det lättare att 
ändra, sortera, riva eller litterera väggarna. 
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• Väggkonstruktionen och ingående materialet 
modelleras beroende på vilken detaljeringsnivå 
projektören använder. Vid senare projektskede 
skall projektören specificera samtliga material 
som ingår i konstruktionen.      
 

Mallar NMGI_100 och 300 innehållar standard gineriska-
väggar som består av ett ospecificerat material som 
endast kan beskriva om väggen är bärande eller 
icke bärande.  
 
Utifrån dessa familjer får projektören skapa nya 
väggtyper med olika material vid senare projekt-
skede.     
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5. Kommunikation 
 

Denna del reserveras för komplettering i senare versioner av manualen. 
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6. Exportering  
 
Vid sammarbetet med andra konsulter som inte använder Revit systemet måste pro-
jektören kunna exportera sina ritningar utan att försämra kvaliteten på arbetet och hur 
det redovisas. I detta kapitel skall redovisas de vanligaste exporteringsmetoder.  
 
OBS: Denna del kommer att kompletteras i senare versioner av manualet.    
           

6.1. DWG 
 
DWG filer är standard filformat som används i sammanband med CAD-system som i 
sin tur är det mest använda system i den svenskabyggindustrin. Revit tillåter projekt-
ören att exportera olika typ vyer och ritningar till DWG. 
 
Revit konverterar de olika 3D-objekt i modellen till flera 2D-vektorn med olika lager 
och färger. Varje 3D-familj kan få två lager, en för ”Projection” då hela eller del av 
objektets illustreras från utsidans perspektiv, och den andra för ”Cut” då objektet il-
lustreras i genomskärnings perspektiv. Till exempel ett fönster kan få ett lager i en 
fasadsvy (Projection lager) och en annan lager i planvy (Cut lager). 
 
Det är rekommenderat att projektören granskar dessa lager via DWG export setup 
och kontrollerar att det stämmer med kraven från leveransspecifikationer. Projektö-
ren kan utföra det genom att ändra lager manuellt eller genom att importera en 
lagarmall med ett förberett lager egenskaper exempelvis BH90 eller SB11. För att få 
steg för steg beskrivning se bilaga C.  
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Bilaga  
 
• Bilaga A: Skapa Project Organization med Project Parameter 
• Bilaga B: Exempel på projekts startsida 
• Bilaga C: DWG export 
• Bilaga D: Rename Revit PDF och DWG                  
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Mange         Project Parameter         Add 

 
 

 

 

Bilaga A 
Skapa Project Organization med  

Project Parameter  
 
 

 
 

• Först börjar vi med att skapa ”Project Parameter” för vyer genom att trycka på: 
 
 
 
 
 
 

  

Bild 2 
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Välja till vilken grupp 
parametern skall läggas 
till.  

Ge parametern ett namn och 
egenskaper som det redovisat i 
bilden. 

”Instance” ger projektören möjligheten 
att ge olika vyer/ritningar olika värde 
direkt i Properties ruta  

• I dialogrutan ”Parameter Properties” väljer projektören att skapa en ny ”Project Pa-
rameter” eller välja från en befintlig ”Shared parameter”. Sedan ger projektören pa-
rameterns egenskaper som det redovisas i bilden nedan.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
     

Exempel på en ”Project parameter” som an-
vänds för att sortera olika vyer.   
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View         User Interface         Project Organization      New 

Exempel hierarkin och gruppering egenskaper. 

• Efter att projektören har skapat sina parametrar fortsätter han med att skapa en ”Pro-
ject Organization” en för vyerna och en annan för ritningar genom att trycka på: 
 

 
 
 

• Projektören ger den nya sorteringsmetoden ett namn och går vidare med att välja 
grupperings och hierarkin i det nya systemet efter olika parametrar som man kan 
välja mellan exempelvis vy-familj och typ, vy-namn eller disciplin. Bland de olika 
alternativen hittas den parmetern (Project parameter) som skapades i det tidigare ste-
get.  
 
 
 

    

           
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Och slut resultat blir enligt exemplen ovan är att olika vyer kan få olika sorteringsbe-

nämningar. Vyer som har en gemensam sorteringsbenämning samlas under samma 
grupp och detsamma gäller för ritningar. På detta sätt kan projektören samla vyer 
med samma exempelvis ritnings skala, ritnings innehåll, användnings syfte m.m. un-
der en grupp.  
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Bilaga B 

Exempel på projekts startsida 
    

 
 
Innan projektören sparar och stänger av modellen bör han öppna startsidan 
och stänga alla andra öppna vyer och ritningar genom att trycka på ”Close 
Hidden” i View tappen. Sedan fyller projektören i relevanta data och histo-
rik i startsidan, sparar och stänger av modellen. Nästa gång modellen öppnas 
kommer startsidan visas först med den informationen av de senaste händel-
serna. 
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Bilaga C 

DWG exports metoder  
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Export          CAD Formats         DWG 

• Tryck på:  
 
 
 
 
• Fönsterrutan DWG export kommer att startas. 
• Starta med att välja lager mallen eller tryck på knappen för att redigera/skapa en ny 

mall. 
 

  
 

• Om projektören väljer att redigera lager mallen skall följande steg följas: 
 

1. Välja från befintlig mall för att redigera eller tryck på knapp vid (2) som det re-
dovisas nedan för att skapa en ny mall. 

2. Projektören kan senare ladda upp en förbered mall eller en mall från tidigare pro-
jekt genom att trycka på menyn vid (3) och sidan väljer ”Load settings from 
file...”  

3. Projektören kan även välja att modifiera mallen manuellet genom att fördela ett 
lagernamn/-beteckning och färgkod till dem olika familjer i fälten 4,5,6 och 7. Se 
bilden nedan.    
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• Projektören kan sedan välja vilka vyer eller ritningar som skall exporteras från me-

nyn vid (1) i som det vissa i bilden nedan.  
• Projektören kan spara sin selektion genom att skapa ett ny ”Set” genom att trycka på 

knappen vid (2) och sedan trycka på (3).   
• För att gå vidare tryck på ”Next” vid (4). 
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• Nu är det dags att bestämma vart och i vilket format dem exporterade filer skall spa-
ras. På menyn vid (1) skall projektören välja filtypen till ”AutoCAD 2000 DWG 
Files” för att undvika komplikationer med senare versioner av AutoCAD. 

 
• På menyn vid (2) skall projektören välja ”Automatic – Long”  

 
• I dagsläget är det svårt att hålla båda exporterade Modeller och Ritdeffar uppdaterade 

utan att genomföra några utgärdar på filerna efter export, vilket gör processen väldigt 
långsam. Därför är det rekommenderat att projektören exproterar endast modellerna 
till Modell mappen och sedan länka dem till förberedda ritningsfiler i Ritdef mappen. 
På det sätt behöver projektören bara uppdatera Ritdeffens status efter varje export.        

 

 
 
 
 
• Den exporterade filen får ett namn som innehåller Revits filsnamn, vyns typ sedan 

vy-beteckning. Genom att lägga ett understreck tecken framför vy-beteckning som 
det redovisades i avsnitt 3.2.1. och köra programmet Rename Revit PDF DWG för-
kortas DWG-filsnamn till vy-beteckning med understrecket framför den. Se bilaga D 
för mer om programmet Rename Revit PDF DWG.    
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Bilaga D 

Rename Revit PDF och DWG 
 

 
Denna bilaga är ett utdrag ur NTI-manualen ”Automatisk omdöpning av ritningar 
(pdf) och modellfiler (dwg)” som följer med programmet Rename Revit PDF DWG. 
Följande text är hämtat från sidan 3 i manualen.    
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Programmet Rename PDF & DWG byter automatiskt namn på PDF-ritningar och 
DWG-filer i en mapp. 
 
Starta NTI_RenameRevitPDF_DWG.exe 
Välj önskad mapp och klicka på ”Rename”. 
 

 
 
PDF-ritningarnas namn byts till endast ritnummer och DWG-ritningarna till önskat 
filnamn. 
Exempel: 
 

 
 
Observera: 
 
Endast PDF-filer med ett namn som innehåller ” – Sheet – ” byter namn. Endast 
DWG-filer med understreck ”_” byter namn. 
 
Det får inte finnas PDF-, eller DWG-filer med det namn som programmet ska byta 
till i mappen. I dessa fall byts ej namnet ut.  


