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Förord  
 
I stora delar av Europa pågår diskussioner om bygg- och fastighetssektorns produkti-
vitet och produktkvaliteter. I Norden finns en stor medvetenhet om att man, i likhet 
med andra industrier, kan förbättra effektiviteten genom utnyttjande av ICT-stöd. I 
Sverige har under senare år många ledande företag kommit långt i sina egna arbeten 
för att förbättra företagets konkurrenskraft. Utifrån sektorns fragmenterade struktur 
krävs även en samverkan mellan olika aktörer för att påverka slutprodukternas pro-
duktivitet och kvalitet. I denna rapport kartläggs branschgemensamma arbeten i Fin-
land, Danmark och Norge avseende ICT-frågor som sedan millenniumskiftet sam-
manlagt omsatt mellan 300 – 500 MSkr. Förhoppningen är att detta arbete ska ge för-
ståelse och underlag för både vidare svenska och nordiska samarbeten.     
 
Någon granskning av programmens projektarbeten och dess kvalitet har inte gjorts. 
Istället har jämförelser gjorts på en översiktlig nivå som omfattar bl.a. bakgrund, mål-
sättningar, huvudområden, resultat, upplägg, finansiering etc.. De danska och norska 
arbetena har också redovisats på projektnivå medan de finska aktiviteterna, på grund 
av sin stora omfattning, endast behandlats som projektrubriker.  
 
Vår insamling avslutades i juni 2008 varför material och resultat som presenterats ef-
ter det inte medtagits.  
 
I arbetsmetodiken ligger att arbetsgruppens deltagare utifrån sina respektive egna er-
farenheter göra värderingar och kommentarer. Vi vill poängtera att arbetsgruppen är 
väl medvetna om att fakta kan tolkas på annat sätt än vad som gjorts i rapporten och 
ser fram emot en diskussion kring arbetet. 
 
Vi vill tacka Industrigruppen ICT2008 samt Svenska Byggbranschens Utvecklings-
fond för deras finansiering av arbetet. 
 
 
Jönköping den 9 september 2008 
 
 
 
 
Ronny Andersson 
 
 
Bo-Christer Björk 
 
 
Anders Ekholm 
 
 
Peter Johansson  
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FoU-program inom ICT för bygg- och fastighetssek-
torn i Finland, Danmark och Norge  

Bakgrund 
Sverige har varit ledande avseende forskning samt bransch- och företagsmässig an-
vändning av IT i bygg- och fastighetssektorn. Sedan avslutningen av ITBoF 2002 har 
svenska aktiviteter inom området dock varit mycket begränsade samtidigt som den 
internationella utvecklingen accelererat under samma tid.  
 
Även våra Nordiska grannländer är fortsatt mycket aktiva i denna utveckling, inte 
minst Finland som anses tillhöra de internationellt ledande inom byggandets informa-
tionsteknologi. I våra grannländer genomförs eller har nyligen bl.a. genomförts pro-
gram som:  

• RTA, RATAS, Vera, och ProIT i Finland.  
• Det Digitale Byggeri i Danmark  
• Building Smart i Norge  

 
Gemensamt för de Finska, Danska och Norska aktiviteterna är att offentliga aktörer 
varit aktiva som kravställare, alt. finansiärer, vilket är naturligt eftersom dessa domi-
nerar bygg- och fastighetssektorn.  

Benchmarkingstudie 
Studien är finansierad av Industrigruppen ICT 2008 samt Svenska Byggbranschens 
Utvecklingsfond, SBUF. Projektet bedrevs i form av en jämförande studie med syfte 
att: 

• Sammanställa och informera om inriktning och innehåll i aktuella nordiska 
ICT-program som underlag för svenska arbeten samt 

 
• Ta fram faktaunderlag för forskningsfinansiärer, Boverket och offentliga be-

ställare inom fastighet och förvaltning, avseende betydelsen av de offentliga 
aktörernas satsning på ICT.  

 
Arbetet har utförts i en arbetsgrupp under ledning av Ronny Andersson. Arbetet har 
utförts som en begränsad studie av rapporter, webbsidor och enstaka intervjuer med 
nyckelpersoner. Arbetet innehåller först en jämförande karakterisering av byggsektorn 
i aktuella länder och sedan redovisas en analys av Nordiska utvecklingsprogram med 
offentligt stöd i 

• Finland, av Bo-Christer Björk. 
• Danmark, av Anders Ekholm, 
• Norge, av Peter Johansson, 

 
Ronny Andersson är Adj. professor i Konstruktionsteknik, Lunds universitet, LTH 
och chef Marknadsutveckling Cementa AB, Bo-Christer Björk är Professor vid 
HANKEN Svenska Handelshögskolan, Institutionen för företagsledning och organisa-
tion i Helsingfors, Anders Ekholm är Professor i Projekteringsmetodik, Lunds univer-
sitet, LTH och Peter Johansson är lektor vid Jönköpings Tekniska Högskola. 
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Jämförande karakterisering av bygg- och fastighets-
sektorn i Finland, Danmark, Norge samt Sverige  

 

Bakgrund och metodik 
Byggsektorn består av många olika segment där kundstruktur, produkter, aktörsstruk-
tur, koppling till drift och underhåll samt komplexitet är olika. Bygg- och fastighets-
sektorn är traditionellt också geografiskt olika både regionalt och nationellt. Dvs de 
institutionella, affärsmässiga och geografiska ramarna är olika. Detta måste beaktas 
när man utreder, diskuterar och uttalar sig om sektorn. Vid en kartläggning av olika 
ICT-utvecklingsprogram är det därför viktigt att känna strukturer, traditioner mm för 
att kunna dra relevanta slutsatser. 
 
Uppgiften att göra en jämförande karakterisering av olika länder är en mycket stor 
uppgift. I detta projekt avgränsade vi oss till några övergripande frågor som arbets-
gruppen bedömde som väsentliga. Arbetet genomfördes därför med två olika metodi-
ker beroende av fråga. I rapporten beskrivs programmens organisation och resultat 
utifrån material som arbetsgruppen kunde tillgå via webben eller via kontakter med 
enskilda nyckelpersoner. Det studerade materialet avser främst publicerade rapporter 
och intervjuuppgifter. Arbetsgruppen har också i vissa fall bidragit med egna analyser 
och bedömningar av resultaten. I frågor om strukturella skillnader mellan länderna 
t.ex. avseende vad som byggs, så bedömdes det i detta projekt enbart rymmas insam-
ling och utvärdering av jämförbar statistik med de olika begränsningar som det inne-
bär.  
 
De strukturella frågor som behandlades var; 

• Innovationsprocess 
• ICT mognad och hårdvara 
• Vad byggs 
• Byggherrar i länderna 
• Arkitekter och teknikkonsulter i länderna 
• Övriga aktörers olika nationella roll 

 
 
Tre frågor behandlades också som inledning till de nationella genomgångarna. Dessa 
frågor redovisas därför löpande i de nationella genomgångarna liksom i rapportens 
sammanfattande reflektioner. Dessa frågor var; 

• Forskningsutförare i olika länder inkl. institutens roll 
• Definition av Bygginformationsmodell (BIM) 
• Mandat från de nationella offentliga beställarna.  
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Innovationsprocessen 
Det finns många olika definitioner på Innovationer men de är nästan alltid nära den 
som redovisas i figur 11; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Innovationsprocessen. Notera att det inte finns någon linjäritet, tidsskala 
eller resursbehov inbyggd i figuren utan denna visar bara vilka delar som normalt 
måste till för lyckade innovationer. Notera också att uppkomsten av en innovation, 
dvs ideén, inte heller uttrycks i figuren (3).   
 
 
En del forskare2 skiljer mellan två olika sorters innovationer, dels de som benämns 
Science, Technology and Innovation (STI) och som baserar sig på strukturerad, veten-
skaplig FoU, dels de som benämns Doing, Using and Interacting (DUI) och som ba-
serar sig på praktisk erfarenhetsbaserade kunskap. Strategierna, och kombinationer av 
dem, är dock olika vanligt förekommande i olika sektorer, t.ex. i sådana som genom-
går kontinuerliga snabba förändringar eller i s.k. ”mogna” branscher. Förenklat så in-
dikerar forskarnas arbete att företag och samhälle som kombinerar båda strategierna är 
mest framgångsrika. Man kan fråga sig om inte samma borde gälla för bygg- och fas-
tighetssektorn som helhet? 
 
Forskningsfinansiären TEKES i Finland förs ofta fram som speciellt framgångsrik i 
att stötta nationella innovationsprocesser. I Sverige har Vinnova en liknande nationell 
roll och ihop med Formas har de nyligen deklarerat sin ambition att samverka för att 
finansiera innovationsprocesserna inom byggsektorn. En generell modell för detta 
framgår av figur 23.   
 
Förutom 4-5 åriga program så prioriterar Tekes sedan kort tid också större långsikti-
gare centra (SHOK) som ska behandla företagens nytta på 5-10 års sikt. 

                                                 
1 Kommunikation Åke Skarendahl, Byggsektorn Innovations centrum, 2008-04. se även www.bic.nu. 
2 Jensen M B, Johnson B, Lorentz E, Lundvall B Å; Forms of knowledge and modes of innovation. 
Elsevier, Science Direct, Research Policy 36 (2007) 680-693. 
3 Kommunikation Åke Skarendahl, Byggsektorn Innovations centrum, 2008-04. se även www.bic.nu. 
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Figur 2. En generell bild över finansieringsstruktur för innovationer beroende på om 
det är bransch- eller företagsfrågor (3).    
 
Det är arbetsgruppens bedömning att; 

• synen på, och finansieringen av, innovationsprocessen är likartad i alla de nor-
diska länderna. TEKES prioriterar numera dock centra som ska spegla företa-
gens behov på 5-10 års sikt. 

• Det är fördelaktigt för ett företag och en sektor att kombinera en vetenskaplig 
och en praktisk erfarenhetsbaserad innovations strategi. 

 

ICT mognad och hårdvara 
I en nyligen genomförd kartläggning av IFC kompatibla bygginformationsmodeller4 
framgår att alla de nordiska länderna är långt framme när det gäller tillgänglig hårdva-
ra samt användning av ICT, figur 3. Det som skiljer länderna åt är främst användning-
en av BIM respektive IFC som överföringsformat som framgår av figur 4.  
 

 
 
Figur 3. Användning av olika tekniker hos olika nordiska aktörer vid projektering (4).  

                                                 
4 Kiviniemi Arto, Tarandi V, Karlshöj J, Karud O J; Review of the Development and Implementation 
of IFC comptible BIM. EraBuild 2007, Sintef. 
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Figur 4. Användning av olika tekniker i de olika länderna vid projektering (4).  
 
 
Interoperabilitet kräver standardiserad kommunikation mellan olika aktörer. Ett indi-
rekt mått på infrastrukturen för detta är aktuell bredbandsuppkoppling. I en aktuell 
internationell jämförelse över bredbandsuppkopplingarna i 30 länder5 kommer alla de 
nordiska länderna ungefär likartat ut på plats 3 - 9.  
 

 
 
 
Figur 5. Bredbandsuppkoppling i 30 olika länder (5).  
                                                 
5 The Information Technology & Innovation Foundation, ITIF, May 2008, se även www.itif.org. 
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Det är arbetsgruppens bedömning att; 

• användningen av ICT samt tillgången till hårdvara är de nordiska länderna re-
lativt likartade. Det som skiljer torde vara en längre etablerad branschsystema-
tik, med hög användning av BIM i Sverige medan man i våra grannländer un-
der senare år satsat på överföringsformatet IFC i betydligt större omfattning än 
vi.  

 

Vad byggs 
Statistik från Euroconstruct6 avseende nybyggnad 2006 visar att Danmark, Norge och 
Finland bygger relativt likartat och vardera för 126 -133 MdSkr. Motsvarande statistik 
för Sverige avviker kraftigt från den statistik som Konjunkturinstitutets anger. Nedan i 
Tabell 1 redovisas Konjunkturinstitutets svenska siffror7. 
 
 
Tabell 1.  Nybyggnation 2006 i miljarder SKR. (6, 7).  
 
  Danmark 

(Euroconstruct)
Sverige 

(KI) 
Norge 

(Euroconstruct)
Finland 

(Euroconstruct) 
Bostäder  54 57 54 50

Övriga hus 42 84 66 54

Anläggningar  30 46 38 30

Totalt ny-
byggnad 
(MdSkr) 

126 188 158 133

 
 
Det är arbetsgruppens bedömning att  

• hur mycket som byggs och vad som byggs är likartat i de nordiska länderna. 
 

Byggherrar i länderna 
I de nordiska länderna finns olika nationella kommersiella databaser avseende bygg-
projekt. En undersökning8 av vad som byggts 2007 sorterat på respektive byggherre 
har därför gjorts.  

                                                 
6 Euroconstruct. 
7 Konjunkturläget, Mars 2008, Konjunkturinstitutet. 
8 Industrifakta, 2008-05-30. 
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Tabell 2. Sammanställning av samtliga byggherrar efter deras projekts kostnader år 
2007. ICT2008 arbetar med bebyggelse varför Banverk samt Vägverk har ej tagits 
med. (8). I rubikhuvudet för varje land anges också hur stor andel av landets 
byggherrar totalt som de 5 största står för. Notera att denna uppgiften inte är känd i 
Danmark. 
 
  Sverige 

(5 största <2 %) 
Norge 

(5 största <1%)
Danmark 

* 
Finland 

(5 största ca 14 %)
1 Borealis Elkem Lund Gruppenv YIT 

2 Skanska Statsbygg SG Nord ISS Proko Infra 

3 Stockholm stad Statoil Odder kommune Jyväskylän Energia 
4 Steen&Ström REC Scan Wafer Höpfner Hartela 

5 NCC Europlan Eng. Pronova NCC 

6 JM Bergen kommun Själsö Gruppen Sponda 

7 Norrmalm 43 Statnett Reka Gruppen Helsingin 

8 Peab Lyse Gas Slots- og Egendoms-
styrelsen 

VVO 

9 KIFAB Posten Dong Energy Kiienteistö-Tapiola 

10 Akademiska hus Entra Eiendom Carlsberg Gustav Paulig 

 
Motsvarande gjordes också för bostäder 2007 (8). 
 
 
Tabell 3. Sammanställning av samtliga byggherrar för bostäder  efter deras projekts 
kostnader år 2007 (8). I rubikhuvudet för varje land anges också hur stor andel av 
landets byggherrar totalt som de 10 största står för. Notera att denna uppgiften inte 
är känd i Danmark. 
  Sverige 

(5 största 26 %) 
Norge 

(5 största 9 %) 
Danmark 

* 
Finland 

(5 största 33 %) 
1 JM JM Lund Gruppen YIT 

2 Skanska Selvaagbygg Höpfner NCC 

3 Stockholm stad Molde kommune Sjaelsö Gruppen VVO 

4 NCC Grefsen Eiendom Lind&Risör Avara 
5 Peab Skanska Svanen Gruppen Skanska 

6 Veidekke Lundekroken Kuben Boplan Alfred Palmberg 

7 HSB Sula kommune Nordkranen Helsingin 

8 Derome Ökern Torgvei HD Ejendomme Sato 

9 Riksbyggen Hagan Eindome Flintholm Lemcon 

10 Uppsala kommun Veidekke Fredriksberg SRV Asunnot 
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Som information var Senaatti (Senat Fastigheter)9 i Finland under 2007 byggherre för 
261 MEuro medan Statsbygg10 i Norge samma år var byggherre för projekt motsva-
rande 3049 MNkr. I jämförelse med svenska byggherrar motsvarar det storleksmässigt 
plats 3 - 4 i Sverige (exklusive Vägverk och Banverk). 
 
Det är arbetsgruppens bedömning avseende byggherrar att; 

• Byggherrarna totalt är mycket fragmenterade. Det gäller även Senaatti och 
Statsbygg, som enligt redovisningen senare driver utvecklingen i Finland re-
spektive Norge. Senaatti samt Statsbygg är i storlek likvärdiga de största 
svenska byggherrarna 

 
• Byggherrarna för bostäder är stora och strukturerade i Sverige och Finland och 

utgörs bl.a. av entreprenörsbolagen. Varken Senaatti eller Statsbygg är bland 
de 20 största ”bostadsbyggherrarna” i respektive land. 

 

Arkitekter och teknikkonsulter i länderna 
I projektet fanns inte medel för att göra samma kartläggning av övriga aktörer 2007 
som gjordes för Byggherrarna. För arkitekter och teknikkonsulter användes därför 
STD sammanställning11 över de 100 största arkitekt-, industri samt teknikkonsultföre-
tagen i respektive land. En hypotes för projektet att ju mer strukturerad en aktörsgrupp 
är, dvs ju större andel större företag, desto större relativt inflytande har gruppen.    
 

Arkitekter 
 
Tabell 4. Sammanställning av arkitektstrukturen 2006  i de nordiska länderna (9).  
 
Arkitekter Danmark Sverige Norge Finland 
Totalt antalet anställda för 
renodlade arkitektföretag 
bland de 100 största kon-
sultföretagen 

2331 1403 
 

1046 653 
 

De 5 största arkitekt före-
tagens antal anställda i %, 
av ovanstående 

35 % 56 % 32 % 28 % 

 
En utvärdering av Tabell 4 visar att arkitekter numerärt är få förutom i Danmark. I 
både Norge eller Finland har alla arkitektkontor färre än 100 anställda. I Danmark och 
Sverige har de största arkitektkontoren mer än 200-300 anställda. 
 

                                                 
9 Hämtat 2008-08-10 från www.senaatti.fi 
10 Hämtat 2008-08-10 från www.statsbygg.no 
11 Branschöversikten, November 2006, STD, se även www.std.se. 
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Teknikkonsulter 
 
Tabell 5. Sammanställning av strukturen för teknikkonsulter 2006  i de nordiska 
länderna (9). 
 
Teknikkonsulter Danmark Sverige Norge Finland 
Totalt antalet anställda för 
teknikkonsulter bland de 
100 största konsultföreta-
gen 

14268 23789 
 

6589 15003 
 

De 5 största teknikkon-
sultföretagens antal an-
ställda i %, av ovanståen-
de 

80 % 54 % 52 % 60 % 

Exempel på nordiska bo-
lag bland de 5 största bo-
lagen. 

Ramböll 
COWI 

Carl Bro 

ÅF 
SWECO 

WSP 
Ramböll 

(Carl Bro) 

Multiconsult 
Ramböll 
COWI 

SWECO 

SWECO 
Ramböll 

 
En utvärdering av Tabell 5 visar att de större teknikkonsulterna jobbar nordiskt. I 
Danmark har man en mycket strukturerad teknikkonsultsektor, dvs de större företagen 
”är” marknaden. De större företagen leds från Danmark eller Sverige. 
 

Övriga aktörers olika nationella roll 
I projektet fanns inte medel för att göra samma kartläggning av övriga aktörer 2007 
som gjordes för Byggherrarna. Med offentlig statistik kan man istället till låg kostnad 
få en uppfattning om antalet anställda i respektive lands företag. En skillnad mellan 
länderna finns dock eftersom de svenska s.k. SNI-koderna är 5-siffriga mot övriga 
länders 4-siffriga. Detta bedöms dock inte påverka resultaten i stort.  
 
En hypotes för projektet har varit att ju högre andel större företag en aktörsgrupp har 
desto större relativt inflytande har gruppen. I denna jämförelse, statistik finns alltså 
enbart kopplat till antalet anställda, har därför för 2006 identifierats; 
 

• Det totala antalet anställda hos varje aktörsgrupp i varje land 
• Det totala antalet anställda för de 5 största företagen i varje grupp. 

 
Ett mått på aktörsgruppens strukturering (eller motsatt fragmentering) är det procent-
tal som de 5 största företagen står för av det totala antalet anställda. I specifika fall har 
resultat stämts av mot annan tillgänglig statistik. 
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Entreprenörer 
 
Tabell 6. Sammanställning av strukturen 2006 hos entreprenörerna i de nordiska 
länderna (8).  
 
Entreprenörer Danmark Sverige Norge Finland 
Totalt antalet anställda 39578 74473 68063 79662 

 
De 5 största företagens 
antal anställda i %, avrun-
dat värde 

25 % 25 % 5 % 20 % 

Exempel på nordiska bo-
lag bland de 5 största bo-
lagen. 

Skanska 
NCC 

Skanska 
NCC 
JM 

Peab 
 

Veidekke 
Peab 
JM 

YIT 
NCC 

Skanska 
Peab 

 
En utvärdering av Tabell 6 visar att de större entreprenörerna jobbar nordiskt. Med 
beaktande av det stora antalet egenföretagare så är entreprenadsektorn dominerad av 
de större, främst svenska, entreprenörsföretagen. 
 

Fastighetsägare 
 
Tabell 7. Sammanställning av strukturen 2006  hos fastighetsägarna i de nordiska 
länderna (8).  
 
Fastighetsägare Danmark Sverige Norge Finland 
Totalt antalet anställda 60087 84959 

 
86663 31254 

 
De 5 största företagens 
antal anställda i %, avrun-
dat värde 

< 5 % < 5 % < 5 % 10 % 

 
Utifrån gjorda jämförelser på webben är de största fastighetsägarna genom sitt ägda 
fastighetsbestånd mycket stora. En utvärdering av Tabell 7 visar dock att fastighets-
ägarna visserligen är stora företag men normalt enbart nationella och då en del av en 
mycket fragmenterad sektor.  
 
Som jämförelse äger och förvaltar den största finska offentliga fastighetsägaren Sena-
atti12 ca 8,2 miljoner m2 medan Statsbygg13 i Norge har 2,3 miljoner m2. Som jämfö-
relse kan nämnas att svenska offentliga bolag som Akademiska hus14 respektive 
MKB15 under samma period (2007) hade 3,2 miljoner m2 respektive 1,6 miljoner m2. 
 
                                                 
12 Hämtat 2008-08-10 från www.senaatti.fi 
13 Hämtat 2008-08-10 från www.statsbygg.no 
14 Hämtat 2008-10-08 från www.akademiskahus.se 
15 Hämtat 2008-028-10 från www.mkbfastighet.se 
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Förvaltare 
 
Tabell 8. Sammanställning av strukturen 2006 hos förvaltarna i de nordiska länderna 
(8).  
 
Förvaltare Danmark Sverige Norge Finland 
Totalt antalet anställda 7937 10493 

 
14297 17938 

 
De 5 största företagens 
antal anställda i %, avrun-
dat värde 

35 % 25 % 5 % 5 % 

En utvärdering av tabell 8 visar att förvaltarna i Danmark utgörs av större företag lik-
som att förvaltarna i Sverige är på väg att bli detsamma. 

 

Materialleverantörer 
 
Statistiskt är materialleverantörerna svåra att karakterisera eftersom de bl.a. finns i 
många olika koder i den använda statistiken, det kan röra sig om upp till 30-35 olika 
sökkoder varför detta urvalet har betydelse för materialindustrins storlek. Generellt i 
samtliga de undersökta nordiska länderna (8) utgör dock de 5 största materialleveran-
törerna oftast 15 – 20 % av det totala antalet anställda av de nordiska ländernas mate-
rialleverantörer.  
 
 
Det är arbetsgruppens bedömning avseende aktörernas olika nationella roll att; 

• Entreprenörerna och tekniska konsulter samt delvis materialleverantörerna är 
nordiska. 

• Fastighetsägarna är alla nationella och utom i Finland mycket fragmenterade. 
• I Danmark dominerar de stora tekniska konsulter samt arkitekterna även om 

både förvaltare och entreprenörer också har stort inflytande. 
• I Sverige dominerar de stora entreprenörer, även som byggherrar för bostäder, 

även om de tekniska konsulterna och förvaltarna också har stort inflytande. 
• Norska aktörerna är generellt mindre än i övriga nordiska länder och ofta ock-

så fragmenterade, undantaget materialleverantörerna. 
• I Finland dominerar de stora byggherrarna/fastighetsägarna och entreprenörer-

na, liksom de tekniska konsulterna och materialleverantörerna.  
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Finska utvecklingsprogram inom ICT  
 

Introduktion 
 
Att effektivt kunna ta i bruk ICT i byggsektorn förutsätter aktiviteter i alla faser i den 
långa innovationskedjan från grundforskning till att en teknologi är i vid produktiv 
användning i företagen. Den teknologi som varit central i Finland är byggproduktmo-
dellstekniken (som de allra senaste åren kallats BIM). Listan nedan visar en möjlig 
uppdelning av processen som är typisk för just BIM-tekniken. Det går ganska väl att 
placera in olika aktiviteter i Finland i denna lista. 
 

• Utbildning av experter som kan delta i forskning och utveckling (doktorandut-
bildning) 

 
• Grundforskning 

 
• Tillämpad forskning 

 
• Definition av strategier, roadmaps 

 
• Utveckling av programvara 

 
• Standardisering 

 
• Information och utbildning 

 
• Ibruktagande i företag 

 
I ett historiskt perspektiv kan vi i Finland identifiera stora branschövergripande sats-
ningar på IT för bygg- och fastighetssektorn ända sedan mitten av 1980-talet. De olika 
programmen har haft olika typer av målsättning och finansiering och tyngdpunkten 
har varierat mellan doktorandutbildning och grundforskning till stöd för konkret 
ibruktagande av IT-teknologi i företagen. 
 
 

Aktörer 
 
De centrala aktörerna som i Finland medverkar i forskning, utveckling och standardi-
seringsarbete rörande IT i bygg- och fastighetssektorn är: 
 



19 

 

Forskningsfinansiärer 
 

TEKES – Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer 
 
TEKES16 är den men myndighet genom vilken en mycket stor del av det statliga stö-
det till industriellt FoU, både till de tekniska högskolorna och till industrin, kanalise-
ras. År 2007 beviljade TEKES sammanlagt 469 miljoner Euro till 3600 projekt. TE-
KES har genom åren finansierat stora program på specifika områden, varav flera 
stycken inom bygg- och fastighetssektorn. För närvarande är trenden mot tvärdiscipli-
nära program och enstaka större centra vilket har gjort det svårare att få finansiering 
för byggsidan. 
 

SITRA 
 
SITRA17 är en statlig fond som grundades 1967 för att fira Finlands självständighets 
50-års jubileum. SITRA har under det senaste decenniet kraftigt stött FoU som syftar 
till att öka de finska företagen innovationskraft, exempelvis inom biomedicin. SITRA 
kan ge bidrag, lån och göra direkta placeringar i företag. 
 

Finlands Akademi 
 
Finlands Akademi18 är underställt undervisningsministeriet och är det organ som fi-
nansierar grundforskning. Årligen beviljas ca 260 miljoner Euro. Akademin har fyra 
forskningsråd varav rådet för Naturvetenskap och Teknik är det i detta sammanhang 
viktiga. 
 
Akademin delar ut forskningsbidrag, dels genom generella utlysningar, dels genom 
program. Innan KITARA-programmet hade Finlands Akademi inte haft ett enda pro-
gram som var riktat specifikt till byggsektorn. Eftersom forskare på IT inom bygg- 
och fastighetssektorn var tvungna att tävla med alla tekniksektorer och naturvetenskap 
var det mycket svårt att få ansökningar beviljade. 
 

Undervisningsministeriet 
 
Undervisningsministeriet sköter om grundfinansieringen till universiteten. I tillägg 
finansierar ministeriet sedan mitten av 1990-talet också sk. nationella doktorandsko-
lor, som tryggar en 4-årig lönefinansiering för en betydande del av de ca 1500 dokto-
rer som årligen dimitteras i Finland. 
 
 
                                                 
16 www.tekes.fi 
17 www.sitra.fi 
18 www.aka.fi 
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Forskningsorganisationer 
 

VTT – Statens tekniska forskningscentral 
 
VTT är Norra Europas största forskningsorganisation, med ca 2700 anställda och en 
årlig omsättning på 230 miljoner Euro. VTT var tidigare organiserad i avdelningar 
som servade olika industrigrenar (elektronik, skogsindustri, byggsektorn) men har ny-
ligen omstrukturerats till en matrisorganisation. Man kan i alla fall grovt räkna med 
att ca 500 anställda är involverade i FoU relaterad till bygg- och fastighetssektorn. 
Andelen av VTTs finansiering som kommer direkt från staten har stadigt minskat och 
är för närvarande ca 33 %. VTT är därför mycket beroende av extern forskningsfinan-
siering där de centrala källorna för närvarande är EU och TEKES samt industrin. Of-
tast förutsätter TEKES-finansering även delfinansiering från företag. 
 
VTT har sedan början av 1980-talet haft en internationellt mycket högklassig forsk-
ningsgrupp inom IT inom bygg- och fastighet. 
 

Tekniska Högskolor samt Universitet 
 
Av de tekniska högskolorna är det bara Helsingfors och Tammerfors som har bygg-
nads- och arkitektavdelningar (Uleåborg lades ned i en omstrukturering i slutet av 
1990-talet). Trots påtryckningar från industrin har byggavdelningen i Helsingfors inte 
grundat några tjänster direkt relaterade till IT inom bygg- och fastighet. Tammerfors 
har däremot sedan omstruktureringen haft en biträdande professur i IT i fastighetsför-
valtning och sedan 2006 en donationsprofessur inom IT i bygg- och fastighet. Den 
senare tillkom efter en medelsinsamling från industrin där Byggingenjörsförbundet 
(RIL) var mycket aktiv. 
 
Under senare år har staten direkt stöttat doktorander inom bl.a. ICT i bygg- och fas-
tighet. Förutom de tekniska högskolorna bedrivs dessa studier på Svenska Handels-
högskolan, Åbo Handelshögskola samt Uleåborg Universitet.  
 
Pga av den svaga situationen beträffande tjänster på professorsnivå hade det fram till 
starten på doktorandskolan KIRSU inte just utbildats doktorer inom området i Fin-
land, utan flera duktiga finska ICT forskare inom bygg- och fastighet hade doktorerat 
utomlands. Likaså har nivån på forskningen i de tekniska högskolorna varit låg och de 
internationella nätverken svaga. 
 
 

Branschorganisationer 
 

Bygginformationsstiftelsen, RTS 
 
Bygginformationsstiftelsen är en icke-vinstgivande organisation grundad 1942. Mot-
svarar ganska långt Byggtjänst tidigare branschroll i Sverige. Har deltagit i en lång 
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rad av FoU projekt och spelar en viktig roll i byggIT sammanhang genom att en bety-
dande del av bygg- och fastighetssektorns standardiseringsverksamhet försiggår inom 
RTS. 
 

Byggnadsingenjörsförbundet, RIL  
 
Finlands byggnadsingenjörers19 (Väg och Vattenbyggare) förbund. Har bla aktivt 
medverkat till grundandet av en donationsprofessur i byggIT vid Tammerfors tekniska 
högskola. 
 

Byggnadsindustrins intresseorganisation, RT 
 
RT20 är en huvudorganisation för byggbranschens företag med 2000 medlemsföretag. 
Deltar i finansiering och organisation av projekt/program, bla. det nyligen genomför-
da ProIT projektet. 
 
 

Byggföretag 
 

Senaatti 
 
På 1990-talet omorganiserades den statliga byggförvaltningen till ett antal bolag varav 
Senaatti21 är den viktigaste i detta sammanhang.  Senaatti förvaltar för närvarande ca      
11 200 byggnader på sammanlagt 8,2 millioner kvadratmeter. Bla ingår alla universi-
tetens byggnader i portföljen. Senaatti kan som en stor byggherre påverka utveckling-
en på ICT inom bygg- och fastighetssektorn genom att ställa tekniska krav på de före-
tag den anlitar i sina projekt. 
 
Senaattis arbete följs noga av flera andra finska byggherrar. 
 

De stora byggentreprenörerna 
 
De stora byggentreprenörerna, inklusive de svenskägda NCC Oy samt Skanska Oy, 
har alltid varit aktiva vid finansieringen av aktuella forskningsprogram och genom 
eget utvecklingsarbete. 
 

Övriga näringslivet 
 

                                                 
19 www.ril.fi 
20 www.rakennusteollisuus.fi 
21 www.senaatti.fi 
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Engagemanget från övriga näringslivet har många gånger varit kopplat till engagerade 
personer och företag mer än till aktörer. Materialleverantörer som t.ex. Rautarukki 
(numera Rukki), Parma (jfr Strängbetong), Lohja Rudus (jfr Betongindustri resp. Fär-
dig Betong) har varit aktiva. 
 
 

Företag som specialiserat sig på att utveckla avancerade IT-
applikationer för byggsektorn 
 
Denna grupp rymmer såväl små IT-konsulter (Exempelvis Solibri, Enterprixe) som 
byggkonsulter som för eget bruk utvecklat egna lösningar. Flera av dessa lösningar 
baserar sig på BIM-teknik. Alla har fått omfattande stöd från exempelvis TEKES för 
utvecklingsarbetet, speciellt via Vera-programmet. 
 

Solibri 
 
Solibri22 är ett litet IT-programföretag som gjort en stor mångårig satsning på en 
nischprodukt, ett IFC-baserat program som kan kontrollera den interna konsistensen i 
en produktmodell (interference checking) samt huruvida modellen uppfyller kraven i 
exempelvis byggbestämmelserna. Produkten heter Solibri Model Checker. Företagets 
rötter är i en Nokia spin-off från 1980-talet. Pga att marknaden för denna typ av pro-
gramvara är global, har företaget etablerat ett kontor i Arizona, USA. Solibri’s för-
säljning är till ungefär 50 % utomlands och lika mycket i Finland. Trenden är mot en 
ökande andel konsultering till nyckelkunder, snarare än enbart försäljning av licenser. 
 
 

                                                 
22 www.solibri.com 
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Figur 6 . Model Checker är en avancerad BIM-tillämpning från Solibri. 
 
 

Enterprixe 
 
Enterprix23 är ett mjukvaruföretag som etablerades år 2000 och som erbjuder en pro-
duktmodellerare som ASP-tjänst, dvs. via nätet. Bolaget är finsk-svenskt med. Tyréns 
och Sweco som delägare tillsammans med den finska fonden SITRA. Bolaget har för 
närvarande 6 anställda och försäljningen är koncentrerad nästan enbart till Finland. 
Under senare år har företaget haft en relativt stor andel konsultering till nyckelkunder. 
 
 

Tekla 
 
Tekla24 är ett medelstort IT-konsultbolag som ursprungligen erbjöd mjukvara för kon-
struktionsberäkningar mm. Tekla är grundat redan 1969 och har 400 anställda. Före-
taget har sedan 1990-talet varit världsledande gällande integrerade 3-D modeller av 
bärande konstruktioner (TEKLA Struktures). Nämnas kan att TEKLA modellerings-
verktyg användes vid den konstruktionstekniska planeringen av olympiska stadion i 
Beijing. Under de senaste åren har deras BIM lösning för ”Construction Manage-
ment” inkluderande ”preconstruction”, ”construction planning” samt ”site manage-
ment” fått stor uppmärksamhet i finska byggprojekt.  
 

                                                 
23 www.enterprix.com 
24 www.tekla.com 
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Buildercom 
 
Buildercom25 är ett IT-konsultföretag baserat i Jyväskylä som erbjuder programvara 
främst till entreprenörer. Buildercom köpte 2002 upp Raksanet, det finska dotterbola-
get till svenska ECI-net. Genom Raksanet har Buildercom den största marknadsande-
len i Finland rörande APS-tjänster för dokumenthanteringen i byggprojekt. 
 
 
 

 
Figur 7. Dokumenthanteringssystemet Raksanet är marknadsledande i Finland, och 
användes bla vid byggandet av den stora bussterminalen i Helsingfors. 

 

Olof Granlund 
 
Olof Granlund26 är ett av Finlands ledande VVS-konsultföretag. Under den stora de-
pressionen i början på 1990-talet, då många företag närmast koncentrerade sig på att 
skära kostnader startade Granlund en långsiktig IT-satsning för att skapa unika servi-
cekoncept med exempelvis BIM som en hörnsten. De använder således egenutveckla-
de lösningar. 
 
 

                                                 
25 www.buildercom.fi 
26 www.granlund.fi 
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Figur 8. VVS-konsultföretaget Olof Granlund har sedan mitten på 1990-talet gjort en 
strategisk satsning på IT-stöd för sin egen konsultverksamhet, bl.a. 
energiberäkningsverktyget RIUSKA.  
 
 
Övriga innovativa finska företag som kan nämnas inkluderar Tocoman27, Progman28 
(MagiCad) och Eurostep29. 
 
 

Aktiviteter 
 

RATAS-programmet (1985-1999) 
 
Före programmets start hade ett antal företag, branschföreningar och VTT startat en 
förening kallad RACAD (Byggbranschens CAD-användare) som bla försökte starta 
ett projekt att standardisera struktureringen av information på sk. lager i CAD-system. 
Initiativet var några år före sin tid, men det skrinlades pga de mer ambitiösa mål som 
uppställdes i RATAS-projektet (Enkovaara et al 1988). 
 

                                                 
27 www.tocoman.com 
28 www.progman.fi 
29 www.eurostep.com 
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RATAS-projektet var ett ambitiöst projekt som 1985 initierades av ett antal centrala 
intressenter för att driva på utvecklingen av en effektiviserad och mer integrerad IT-
användning inom bygg- och fastighetssektorn. 
 
Projektet drevs officiellt av Bygginformationsstiftelsen, RTS, som en kommittee, men 
alla viktiga intressenter var representerade. Arbetet var till sin natur ganska mycket 
”roadmapping”, med ett antal konkreta rapporter men instruktioner togs även fram. I 
projektet identifierades visionen att utnyttja en standardiserad objekt-orienterad pro-
duktmodell som integrerande plattform för byggsektorns olika IT-tillämpningar. Pro-
jektet har indirekt haft en stor påverkan på den senare i Finland och bidrog även till att 
det i Finland utvecklades en internationellt ledande know-how på området. 
  
Själva RATAS-projektet genomfördes av ett stort konsortium med experter från VTT 
och företag i två faser. I finansiering deltog bla de fyra största byggentreprenörerna 
och TEKES. Den första fasen var en förstudie där man slog fast målen för fyra delstu-
dier som genomfördes i skede 2. Av delstudierna var de intressantaste; 
 

• användningen av en byggproduktmodell som integrationsmedel och 
 

• utvecklande av en branschgemensam IT-baserad informationstjänst.  
 
Båda dessa visioner var långt före sin tid och har haft ett stort inflytande på den senare 
utvecklingen i Finland. Framförallt två aspekter är viktiga att betona; 
 

• att man mycket tidigt identifierade produktmodellstekniken som helt central, 
 

• att det uppstod både internationellt framstående kompetens ihop med ett starkt 
nationellt nätverk av företag och personer som samarbetade. 
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Figur 9.  Redan i RATAS-programmet identifierade man i Finland 
produktmodellstekniken som ett centralt  tema för fortsatt FoU.  
 
 

VTT:s program ”RTA, Information and Automation Systems in 
Construction” (1988-91) 
 
VTT har tidvis för sina strategiska satsningar använt internfinansierade program som 
syftar till kompetensutveckling. RTA-programmet, som genomfördes 1988-91 kon-
centrerade sig på IT inom bygg- och fastighet. Detta program finansierades internt av 
VTT till 70 % av programmet medan resten av finansieringen kom från industrin och 
TEKES. Volymen på programmet var 29 forskarår. Tyngdpunken låg i utveckling av 
prototyper för att undersöka tillämpbarheten av ny IT-teknologi i byggsektorn. Del-
projekten berörde bla produktmodellering, expertsystem och robotik. Flera av fors-
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karna som deltog i programmet har senare haft framstående internationella karriärer 
(Lauri Koskela, Bo-Christer Björk, Matti Hannus, Kalle Kähkönen). 
 
 

 
 
 
 
Figur 10. ”Islands of Automation” är en bild som i olika versioner symboliserat den 
diskussion som i Finland alltsedan mitten på 1980-talet förts om användningen inom 
bygg- och fastighetssektorn.  
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Den stora depressionen (1991-1995) 
 
Finland drabbades under den första hälften av 1990-talet av en djup depression, föran-
ledd av den sk. bankkrisen som tidsmässigt sammanföll med att landets östhandel näs-
tan nollställdes pga Sovjetunionens sönderfall. Under den värsta depressionen var ar-
betslösheten uppe i 17-18 % och detta påverkade kraftigt byggbranschen där voly-
merna gick ned kraftigt. Speciellt kraftigt drabbades arkitektbyråerna där stora ner-
dragningar genomfördes. Detta påverkade också FoU verksamheten eftersom det inte 
fanns industripengar för finansiering. Samtida utvecklades Internet, vilket som känt 
har fått vittgående konsekvenser på all företagsverksamhet. 
 

TEKES Vera-program (1997-2002) 
 
I tidigare skeden hade TEKES varit en passiv part som främst hade deltagit som delfi-
nansiär i projekt som antingen industrin eller VTT hade drivit. Detta ändrades när 
TEKES generella strategi vid denna tidpunkt ändrades till att igångsätta stora bransch-
specifika FoU-program. Vera-programmet30 var en mycket stor satsning av TEKES 
för att höja nivån på IT-användningen i bygg- och fastighetssektorn. De flesta projek-
ten var företagsspecifika men VTT var involverad i ett flertal projekt. Det speciella 
med programmet var att TEKES förutsatte att man i projekten byggde på den interna-
tionella IFC-standarden där den var relevant. Därmed kan även de flesta företagspro-
jekten karakteriseras som FoU-projekt. Delvis som ett resultat av Vera-programmets 
finansiering har också det finska engagemanget i IAI-organisationen alltid varit 
mycket betydande. 
 
Veras delprojekt karakteriserades i följande grupper; 
 

1. Software Products 
2. Service Products 
3. Process Development 
4. Basic Technologies and Know-how 
5. Surveys and Reports 

 
Den totala budgeten var 46,7 M€ av vilket 22,2 M€ kom från TEKES och resten från 
företagen. Den stora majoriteten av projekten (113 st) utfördes av enskilda företag 
som utveckling av nya tillämpningar och metoder, eller ibruktagande av ICT. Därtill 
kom några mer branschgemensamma projekt samt projekt utförda av VTT. Av den 
totala budgeten användes 87 % till företagsprojekt. Den genomsnittliga projektstorle-
ken var 290 K€.  
 
Rubrikerna för Vera-programmets alla delprojekt återfinns i BILAGA 1. 
 
På projektets kvarvarande hemsida karakteriseras de viktigaste huvudresultaten som; 
 

• Wide Adoption of Product Model Concept as a Part of AEC/FM Industry’s 
Processes and Strategy 

                                                 
30 www.cic.vtt.fi/vera 
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• International Networks 
• New Software Products 

 
På samma hemsida listas också identifierade större problem och utvecklingsbehov: 
 

• Activation of Facility Owners 
• Continuous Development of Product Model Based Software and Processes 
• Increased Efficiency in Dissemination of the Results 
• Development of AEC/FM Education. 

 
Speciellt viktigt var den mycket explicita kopplingen till utvecklingen av den interna-
tionella byggproduktmodellstandarden IFC. Detta skedde på två olika sätt. Å ena si-
dan stödde Vera direkt det finska engagemanget i själva standardiseringsarbetet. 
Nämnas kan att VTT-forskaren Arto Kiviniemi i några år hade en central roll i IAI 
(organisation som utvecklar IFC). Å andra sidan förutsatte TEKES att man i allt pro-
duktutvecklingsarbete med anknytning till CAD eller integration skulle bygga på IFC-
standarden. Detta har lett till att några finska företag (exempelvis Solibri och Gran-
lund) är internationellt ledande på sina områden. 

  
Figur 11. TEKES satsade i Vera-programmet hårt på att stödja utvecklandet av IFC-
standarden och att ge finska programvaruföretag en chans att utveckla IFC-
kompatibla tillämpningar. 
 
En mycket viktig sak med Vera-programmet var att alla branschens centrala experter 
regelbundet samlades till de kostnadsfria seminarier som Vera ordnade. 
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ProIT 
 
Målet för ProIT31 projektet (2002-2005) var att fastslå konkreta instruktioner för en 
produktmodellbaserad planerings- och byggprocess. Initiativtagare till projektet var 
Byggnadsindustrins intresseorganisation, RT. ProIT-projektet var ett av projekten i 
TEKES Program Sara. I ett mycket långt tidsperspektiv kan man se ProIT som en ef-
terföljare till RATAS-projektet. 
 

 

 
Figur 12. Illustration av byggproduktmodellskonceptet från ProIT projektet (15). 
 
 

                                                 
31 http://virtual.vtt.fi/virtual/proj6/proit_eng/indexe.htm 



32 

Finlands Akademis KITARA-program (2005-2009) 
 
Traditionellt har byggbranschen fått dåligt med finansiering från Finlands Akademi. 
Detta har berott på att det på de tekniska högskolornas byggavdelningar inte har fun-
nits en tradition att publicera sig i internationella refereegranskade journaler, vilket 
har gjort att det har varit svårt att konkurrera om forskningsbidrag i de generella ut-
lysningarna, där all teknik och naturvetenskap konkurrerar sinsemellan. Bla av denna 
orsak definierade Akademin för perioden 2005-2009 ett nytt forskningsprogram som 
inriktades mot IT-tillämpningar i den traditionella tillverkningsindustrin samt bygg- 
och fastighetssektorn. Tanken har därvid varit att stärka specifikt grundforskningen 
och också doktorandutbildningen på området. Programmet omfattar 15 projekt, med 
en total finansieringsvolym på 8 miljoner Euro. Akademins andel är 5,4 MEuro, TE-
KES 2 MEuro och omgivningsministeriets 0,4 MEuro.  8 av de 15 projekten är inom 
bygg- och fastighetssektorn. 
 

 
 
Figur 13. I KITARA-programmets projekt har man bla studerat psykologiska faktorer 
som påverkar ibruktagandet av ny teknologi i bygg- och fastighetsprojekt, i fallet ovan 
EDM-system (Hjelt 2006). 
 
Projektens pengar kompletterar delvis doktorandskolan KIRSU (se nedan) eftersom 
en betydande del av medlen går till att finansiera doktorander. 
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Undervisningsministeriets doktorandskola för bygg- och fastighet, 
KIRSU (2005- ) 
 
För att få mer fart på produktionen av doktorer har undervisningsministeriet sedan 
mitten på 1990-talet börjat rikta en betydande finansiering till nationella doktorand-
skolor, där man försöker erbjuda doktorander bättre kurser genom att samla en till-
räckligt stor kritisk massa av deltagande enheter. Finansieringen används till att ge 
lönefinansiering i upp till 4 år för duktiga doktorander, men även till organiserandet 
av kurser, utländska gästföreläsare mm. Mycket riktigt har doktorsproduktionen tre-
dubblats på 15 år, vilket i dagsläget nästan lett till en överproduktion. 
 
KIRSU32 är en doktorandskola för bygg- och fastighetssektorn med ca 20 fullt finan-
sierade doktorander och ytterligare ca 50 doktorander med annan finansiering. KIRSU 
kom till genom att man 2007 slog samman de två tidigare doktorandskolorna för 
bygg- och fastighetssektorn (KIITO 2003) respektive byggsektorns IT. I praktiken har 
det sedan 2005 funnits 6 heltidsplatser finansierade för doktorander inom ICT i bygg- 
och fastighetssektorn. 
 
Inför nästa finansieringsperiod finns planer att söka finansiering för en ännu mer om-
fattande skola med ca 30-40 fullt finansierade platser. 
 
De gemensamma doktorandkurserna som ordnats har främst varit kurser i vetenskap-
lig metod eller gemensamma seminarier, några egentliga substanskurser har inte ord-
nats pga att doktorandernas teman skiljer sig väldigt kraftigt åt. 
 

 
Figur 14. ByggIT. Doktorander och lärare från Finland besöker Salford University i 
oktober 2007. 
 
 

Senat Fastigheters (Senaatti) krav rörande IT-användning 
 
Senaatti, den största offentliga byggherreorganisationen har sedan flera år tillbaka ut-
färdat instruktioner till de konsulter och byggföretag från vilka Senaatti upphandlar 

                                                 
32 http://kirsu.tkk.fi/en/ 
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projekt, rörande användningen av CAD-teknik och i vilket format CAD-modeller bör 
levereras. Sedan hösten 2007 kräver Senaatti explicit användning av IFC-formatet vid 
projektering. Det är skäl att betona att det inte ingår i Senaattis stadgeenliga uppgifter 
att utveckla byggbranschen i Finland i allmänhet utan kravspecifikationerna har gjorts 
utgående ur Senaattis affärsroll/egenintresse.  
 
Senaattis kravspecifikation togs fram i ett projekt där VTT var konsult. Arbetet tog 
vara på alla de erfarenheter som Senaatti gjort i ett antal tidigare pilotprojekt med 
BIM-teknik. I tillägg deltog IT-företag med avancerad BIM-kunskap typ Solibri i ar-
betet. Eftersom anvisningarna ännu varit i kraft en mycket kort tid återstår det att se 
hurudan effekt de får. 
 
 

 
Figur 15. Senaattis krav33 på sina leverantörer att använda BIM-teknik. 
 
 

                                                 
33 http://www.senaatti.fi/document.asp?siteID=2&docID=517. 
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Övrigt 
 
De centrala aktiviteterna i Finland inom bygg- och fastighetssektorn visas i följande 
Tabell 1. För RATAS och RTA baserar sig uppskattningen på ungefärlig volym i ar-
betstid och dagens årskostnader för forskare. För KITARA-programmets del har bara 
projekten riktade till bygg- och fastighetssektorn medtagits. 
 
Tabell 9. Översikt över centrala program inom byggICT i Finland sedan 1985. Notera 
att offentlig finansiering är exklusive VTT:s egenfinansiering. 
 
 
TID 

 
NAMN 

 
CENTRALA AKTÖ-
RER

 
AKTIVITENS  
TYP

 
OFFENTLIG 
FINANIERING

1985-88 RATAS VTT, Företag, 
Bygginformations- 
Stiftelsen 
TEKES 

Strategiarbete  
≈ 1 M€ 

1988-91 RTA VTT 
TEKES 

Grundforskning ≈ 3 M€ 

1992-95 ”Depres-
sio-nen” 

 
 
 

  

1997-
2002 

Vera TEKES, bygg-
företag, VTT, IT-
konsulter 
 

Tillämpad forskning, 
Utveckling, 
Standardisering 

 
22 M€ 

2002-
2005 

ProIT Bransch- 
organisationer,  
IT-konsulter, TE-
KES 
 

Standardisering,  
skolning 

 
< 1 M€ 

2001- IFC-krav Senaatti 
 

Standardisering < 1 M€ 

2005-
2009 

KITARA VTT, Tekniska hög-
skolorna, Finlands 
Akademi, TEKES 

Grundforskning  
≈ 4,5 M€ 

2005- KIRSU Tekniska högsko-
lorna 
Undervisnings-
ministeriet 

Doktorandutbildning  
≈ 0,2 M€/år 

Under 
planering 
 

SHOK TEKES, Företag Upprättandet av  
strategiska FoU  
konsortier 

> 10 M€ 
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En viktig utveckling i Finland är att TEKES håller på att grunda sk. strategiska centra 
för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK). I det första skedet beslöts om inrät-
tande av fem centra för: 

• energi och miljö  
• metallprodukter och maskinbyggnad  
• skogsklustret 
• hälsa och välfärd 
• data- och kommunikationsindustri och -service  

Centren grundas i samarbete av universitet, forskningsinstitut och företag. Som det 
första av centren har Skogsklustret inlett sin verksamhet i mars 2007. Företagen inom 
skogsklustret grundade tillsammans med VTT, Skogsforskningsinstitutet och fyra 
universitet centret. Statsmakten lovar att i framtiden kanalisera en ökande andel av 
den statliga FoU finansieringen (via Finlands Akademi, TEKES mm.) till centren. 
Grovt talet räknar man med att statens andel av finansieringen skall vara ca 50 %. 
Man antar att statmaktens finansiering till centren år 2010 kommer att uppgå till ca 
200 MEuro. Centren kommer att jobba mer långsiktigt än TEKES program, som alltid 
är tidsbundna och oftast på 4-5 år. 
 
Den forskning som skall utföras inom ett center bör svara på företagens behov inom 
ca 5-10 år.  
 
Bygg- och fastighetsbranschens intresseföreningar och företag har under den senaste 
tiden kraftigt lobbat för att den byggda miljön kunde få ett eget center. En bakgrund 
till detta är den ändring i TEKES policy som inträffade ca 2004-2005, där TEKES 
gick bort från att allokera medel per grundindustri (dvs. bygg- och fastighet fick en 
viss kvot) mot mer konkurrensutsatt finansiering som baserade sig på teknologier, typ 
ICT-stöd. Efter några ”goda år” med stora bygg- och fastighetsrelaterade program så-
som Vera och Sara har bygg- och fastighetssektorn haft svårt att hävda sig i ansök-
ningsrundorna. Därför anser många av sektorns aktörer att det skulle vara av stor vikt 
att få ett SHOK-centra. Det är helt givet att om man lyckas få ett, så kommer bruket 
av ICT att vara ett centralt tema. 
 
En nordisk utredning om IFC kompatibel BIM genomfördes av SINTEF, VTT, Ram-
böll samt Eurostep under 2008 (Kieviniemi et al 2008) på uppdrag av Erabuild34. 
Rapporten innehåller en nulägesbeskrivning och rekommendationer för erforderlig 
framtida utveckling och användning.  
 
Genom åren har förespråkare för BIM återfunnits bl.a. hos projektörer och byggher-
rar. Under de senaste åren har dock entreprenörerna i Finland snabbt börjat utnyttja 
fördelarna för sin arbetsplatsplanering, t.ex. visualisering, kollisionskontroll, inköp, 
materialhantering mm. Ett exempel är Skanska Oy som i flerbostadshusprojektet 

                                                 
34 www.formas.se eller www.bic.nu 
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Reimantorni i Esbo35 använde BIM i full skala. Genom en 3D modell som i tiden de-
lades upp i 15 minuters intervall kunde Skanska spara in 5 arbetsdagar per månad36.     
 
 

Reflektioner på finska utvecklingsprogram inom ICT 
 
Finland var internationellt genom RATAS-projektet mycket tidigt ute gällande 
branschgemensamma satsningar på IT inom bygg- och fastighetssektorn. Detta har 
också haft konsekvenser för speciellt kompetensutvecklingen. Finska forskare, speci-
ellt från VTT, har varit internationellt mycket synliga och mycket aktiva i bla EU-
projekt. Det finska deltagandet i IFC-standardiseringen har varit mycket aktivt. Finska 
programvaruföretag, exempelvis TEKLA, Solibri, har försökt etablera sig på världs-
marknaden.  
 

 
Figur 16. De centrala finska satsningarna grupperade enligt rapportens generella 
karakterisering. I bilden är en tänkt tidskala neråt.. 
 
 
På hemmaplan har ett antal företag testat avancerad ICT-teknik och nu börjar tiden 
vara mogen för ett större genombrott för exempelvis BIM-tekniken. Man har även 
försökt stödja denna utveckling genom utfärdandet av standarder och guidelines (Pro-
IT, Senaattis krav på sina leverantörer). 
 
En stor fördel i hela denna utveckling har varit landets storlek, som har gjort det möj-
ligt för experter från forskning att hela tiden vara i kontakt med branschens centrala 
representanter. Detta är inte möjligt i stora länder som England, Tyskland, USA. 
 
TEKES som innovationsfinansiär har under hela tiden jobbat med bygg- och fastighet 
och seriöst stöttat sektorns ICT-innovationer i olika större program. Denna stöttning 
är en förutsättning för den internationellt mycket höga nivå som man har inom områ-

                                                 
35 www.skanska.se. Årsredovisning 2007, sidan 31. 
36 ”Finsk byggeprofessor advarer: Digitalt byggeri kraever penge og tid”, Intervju med Arto Kiviniemi i 
Ingenjören, sidan 17, 25 januari 2008. 
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det i Finland. Även om en hel del av satsningen varit riktat till näringslivet så har även 
det arbetet varit FoU-inriktat eftersom TEKES krävt en koppling till IFC.   
 
I nuläget har TEKES dock ändrat arbetssätt till generella program samt större centra 
(SHOK) som arbetar med företagens behov på 5-10 år. Detta har gjort det betydligt 
svårare att få statliga medel för bygg- och fastighetssektorn. Det pågår dock arbete för 
att etablera ett SHOK-centra inom bygg- och fastighet, som då också kommer att in-
nehålla ICT för bygg- och fastighetssektorn. 
 
Totalt bedöms den finska staten under de senaste 10 åren totalt ha satsat 25-30 MEuro 
på ICT för bygg- och fastighetssektorn. 
 
Efter 20 års omfattande utveckling har man i Finland en mycket hög teoretisk kunskap 
inom ICT, spridd på många personer/företag. Däremot har bygg- och fastighetssek-
torn haft svårt att få finansiering för doktorander varför de finska ICT-doktoranderna 
hittills oftast varit utbildade utomlands. Nyligen har dock Finlands Akademi gjort en 
riktad satsning på doktorander inom bygg- och fastighet inom en större, löpande fors-
karskola. Totalt bedöms därför 14 sådana ICT-doktorandprojekt pågå i Finland.   
 
VTT är ett stort forskningsinstitut med ca 500 anställda inom bygg. VTT har internt 
prioriterat ICT-frågor och i olika omgångar använt en del av sina interna medel till 
området. I t.ex. RTA stöttade VTT på det sättet själva ca 20 forskarår. VTT har fort-
satt ca 33 % statlig finansiering, dock med ökade krav på medfinansiering från när-
ingslivet. Genom TEKES nerdragna satsningar (i väntan på SHOK) verkar därför om-
fattningen på VTT:s arbete också ha dragits ner något. 
 
Finland har varit drivande i arbetet med produktmodeller som under senare år ersatts 
av BIM. Inriktningen mot objektorientering togs egentligen redan 1985 och sedan har 
varit en ledstjärna för deras utveckling sedan dess. För utomstående kan det verka 
som att den stora, kontinuerliga statliga grundfinansieringen och inriktningen på FoU 
kan ha gett ”autonom” inverkan. 
 
Dominerande aktörer verkar byggherrar, entreprenörer samt software-företagen ha 
varit. Tidigt insåg man att den framtida tekniken kommer att kräva internationella 
programvaruföretag37. Därför satsade man i Vera-programmet på sådana finska före-
tag vilket även ger finsk industri internationella konkurrensfördelar. Man har också 
lyckats etablera ett flertal internationellt aktiva sådana företag. I övrigt verkar materi-
alföretagen också ha varit aktiva genom företag som Rautarukki, Parma, Lohja Rudus 
m.fl. 
 
Arbete har bedrivits i delprojekt som till skillnad mot granskningen i Danmark och 
Norge, pga sin omfattning och språk inte granskats. Jämförelsen görs därför på upp-
lägg, struktur etc.  Av det arbete som granskats verkar dock teknik och system domi-
nera, det är oklart i vilken mån som man har diskuterat aktörernas affärsmodeller.  
 

                                                 
37 Kiviniemi Arto. “There is still no rival to Finnish product modelling know-how”. Sidan 8, ProIT 
News, jan. 2006. 
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BIM kan ännu inte sägas ha fått sitt genombrott utan fortfarande återstår en del hinder. 
Dock kommer teknikens användbarhet att tydligt visas utifrån de BIM-krav som Se-
naatti nu ställer i sina projekt. 
 
Ett språng i användningen av BIM verkar nyligen ha tagits genom den nytta och lön-
samhet som entreprenörerna i Finland påvisat. Detta speglar sig också i nya program-
varor samt konsultarbeten hos flera av softwareföretagen.  
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Det danska utvecklingsprogrammet ”Det Digitale 
Byggeri” 
 

Bakgrund 
Det finns en tradition för offentligt engagemang i den danska byggsektorn. Under 
1990-talet förekom åtskilliga initiativ med syfte att utveckla produktivitet och kvalitet 
i byggandet, bl.a.:  

• PPB – Proces- og Produktudvikling i byggeriet 1994 med stöd till experiment-
byggande38 

• Projekt Renovering 1994-1998 omfattande ca 100 renoveringsprojekt med ut-
veckling av produkter för renovering39.  

• Projekt Nye Samarbejdsformer med 9 experimentprojekt med fokus på nya 
samarbetsformer40  

• Projekt Hus ett 10-årigt utvecklingsprogram för att stärka byggherrerollen och 
öka industrialiseringen41 

Initiativ med särskilt fokus på IT-utvecklingen inleddes 1987 då byggsektorns organi-
sationer tog initiativ till bildande av utvecklingsprogrammet ”Dataudveksling i bygge-
sektoren” 42. Flera koordinerade projekt genomfördes under åren 1988 till 1995:  

• CAD-användning (lagerstruktur, datautväxling, manualer mm.)  
• EDI (e-handel, varuinformation, specifikationer)  
• Digitalisering av data (GIS, BBR, scanning mm.)  
• IT-kultur och praktik  
• Referencearkitektur (CAD-struktur, datamodeller mm.)  
• Internationella relationer  

Projekten bidrog var för sig till grunderna för den fortsatta utvecklingen, men den sto-
ra integrerade lösningen förblev en vision. 
 
I den s.k. Taskforcerapporten ”Byggeriets fremtid – fra tradition til innovation” från 
december 2000 från By- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet diskuteras bran-
schens kvalitetsbrister och konkreta förslag att främja branschens produktivitet, kvali-
tet och innovationsförmåga samt att förse samhället med billigare och bättre byggna-
der. I rapporten förklaras att regeringen avser överväga ett initiativ att främja IT-
utvecklingen i byggandet.  
 
Mot denna bakgrund gav Erhvervsfremmestyrelsen en grupp experter representerande 
olika delar av byggsektorn uppdraget att klargöra den roll det offentliga skulle kunna 
spela för att främja byggandets IT-utveckling. Den offentliga sektorn har en väsentlig 
roll genom att den finansierar ca 5043 % av byggandet i Danmark utöver annat offent-

                                                 
38 “Bygge/Bolig – en erhvervsanalyse” av Erhvervsfremmestyrelsen 
39 ”Projekt Renovering – 5 års eftersyn” av Erhvervs- og Boligstyrelsen og Socialministeriet 
40 ”Projekt Nye Samarbejdsformer – slutrapport” av Erhvervs- og Boligstyrelsen 
41 http://www.ebst.dk/projekthus/0/1/0. 
42 detdigitalebyggeri.dk/dokumenter/Baggrunden_for_DDB.doc 
43 Sidan 4 i 
http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,62/ 
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ligt stöd för byggandet. Expertgruppen föreslog i rapporten “Det Digitale Byggeri” 44 
från 2001 att ett initiativ skulle övervägas med syfte att bidra till att skapa en digitali-
serad informations- och produktionsprocess i byggandet. Man poängterade behovet av 
samspel och fungerande gränssnitt mellan byggandets parter och klargörande av frå-
gor om ändringar i organisation och ledning i byggandet som kan vara nödvändiga för 
att införa nya IT-baserade teknologier.  
 
I januari 2002 presenterade den nya ”Fogh Rasmussen”-regeringen sitt program 
”Vækst med vilje” där initiativet ”Det Digitale Byggeri” lanserades. Projektet plane-
rades att löpa under 3 år med en samlad finansiering på 40 mDkr, varav 20 mDkr i 
offentliga medel, 10 mDkr från fonden Realdania och 10 mDkr från medverkande 
parter i näringslivet. Det Digitale Byggeri ingår även i regeringens satsning på framti-
da bostadspolitik ”Vækst og fornyelse på boligmarkedet”. 
 
Som underlag för beslut om projektstart uppdrogs åt konsultfirman Tage Dræbye att 
utarbeta en utförlig analys av IT-användningen i byggandet, med kartläggning av bar-
riärer och standardiseringsnivåer, genomgång av utländska initiativ och värdering av 
väsentliga insatser, vilket presenterades i rapporten ”Implementering af Det Digitale 
Byggeri”45.  
 
Hösten 2003 formuleras slutligen i ” Staten som bygherre - vækst og effektivisering i 
byggeriet” huvuddragen i en ny statlig byggherrepolitik som innebär att staten skall 
medverka till nödvändiga förändringsprocesser genom aktivt kravställande inom fyra 
insatsområden: 
 

• Ökat bruk av nya upphandlings- och samarbetsformer 
• Arkitekturkrav baserade på ny industrialisering 
• Gemensamma krav på IT-användning i byggandet 
• Gemensamma krav på nyckeltal och benchmarking.  

 
Utifrån detta ska statens krav på IT-användning i byggkontrakt avse:  
 

• Digital upphandling och digitala anbud med beskrivande mängdförteckningar 
• Digital 3D-projektering i byggandet 
• Gemensamma projektnätverk  
• Digitala leveranser av drifts- och underhållsdata för förvaltningen46.  

 
Projektet Det Digitale Byggeri avsågs genomföras under åren 2003-2006, men kom 
att förlängas till mitten av 2007. Projektets mål presenterades i Strateginotatet47 och 
följande beskrivning baseras på detta dokument. 

                                                 
44 ”Det digitale byggeri – rapport fra en arbejdsgruppe oktober 2001” av Erhvervsministeriet 
45 Implementering af Det Digitale byggeri, Erhvervs- og Boligstyrelsen Februari 2003, 
http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,cat_view/gid,68/ 
46 Staten som bygherre- vækst of effektivisering i byggeriet, Version 1.0 maj 2002, Erhvervs- og 
Boligstyrelsen, http://www.oem.dk/publikationer/html/bygherre/index.htm 
47 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,140/ 
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Syftet med Det Digitale Byggeri 
Projektet Det Digitale Byggeri hade inte som syfte att utveckla nya teknologiska lös-
ningar. Analyserna som föregick beslutet om programmet pekade på att barriärerna 
som står i vägen för användning av IT i byggsektorn snarare är kulturella än teknolo-
giska48. Det handlar om att implementera existerande teknologi och att skapa grund-
läggande standarder för kommunikation mellan parterna. Fokus skulle därför i första 
hand riktas mot lärande och tillämpning av redan tillgänglig teknologi. Detta förklarar 
också varför satsningen inte lanserades som ett forskningsprogram. 

Objektorientering 
Det Digitale Byggeri skall arbeta för lösningar som är omedelbart tillämpliga, men 
även hållbara på längre sikt. Därför förutsattes att man skulle ha den objektorienterade 
teknologin som riktmärke i utvecklingsarbetet.  Man önskade att samtliga processer 
från det inledande valet av CAD-program, dimensioneringsprogram, mängdberäk-
ning, e-handelsportaler till fastighetsförvaltning skulle digitaliseras. Standarder som 
kan bidra till att detta främjas skulle användas, bl.a. IFC. 

Strategi 
”Det Digitale Byggeri” består av en rad sammanhängande insatsområden och stödjan-
de aktiviteter. Upphandling av arbetet med olika delar startade i maj 2003. Ambitio-
nen var att  arbeta i kontakt med den internationella utvecklingen dels genom att beak-
ta internationell erfarenhet vid utseende av konsortier för genomförandet, dels genom 
att Erhvervs- og Boiligstyrelsen själva aktivt deltar i ett europeiskt nätverk av offent-
liga myndigheter engagerade i motsvarande utvecklingsprogram. 

Insatsområden 
Insatserna avsåg inledningsvis tre prioriterade områden: 
• Bygherrekrav: Med bakgrund i utvecklingsprojekt skall utvecklas byggherrekrav 

avseende digital informationshantering.  
• Det Digitale Fundament: Bristande standarder och avsaknad av konsistent klassi-

ficering utgör en väsentlig barriär för digitalisering av den danska byggsektorn. 
Ett initiativ riktas därför mot detta.  

• Bedst i Byggeriet: Man avser utveckla en metod att värdera effekten av IT-
investeringar i byggsektorn. Det skall sammanställas en rad exempel på Best Prac-
tice i detta avseende.  

 
Under arbetets gång utökades projektet i olika avseenden. Ett nytt insatsområde Digi-
tal Planläggning etablerades sent i programmet 2006. Kompletterande arbeten gjordes 
också inom Digital Konvergens (DiKon), Den Digitale Produktkatalogen (DDP), 
Kravkonfiguratorn mm. Dessa behandlas i senare delar av texten. 

Byggherrekrav 
De statliga byggherrarna skall inledningsvis ställa krav på tillämpning av digital in-
formationshantering. Därefter förväntas offentligt stödda och kommunala byggherrar 
följa efter. Fyra specifika insatsområden har valts för upphandling av preciserade krav 

                                                 
48 Implementering af Det Digitale byggeri, Erhvervs- og Boligstyrelsen Februari 2003, 
http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,cat_view/gid,68/ 
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med den gemensamma nämnaren att fokus skall ligga på redan tillgänglig teknologi 
vars utbredning i synnerhet hindras av kulturella barriärer: 
 

• Digital upphandling med beskrivande mängdförteckningar.  
• 3D visualisering/simulering vid projektering av nya byggnader.  
• Projektnätverk för alla parter i byggprojekt.  
• Digital leverans av relevant information för drift och underhåll.  

 
Man formulerade önskemål om:  
 

• Analyser av för- och nackdelar, hinder, omkostnader, ansvar etc.  
• Deltagande i utvärderingar av det framtagna materialet i två konkreta byggpro-

jekt i statlig regi.  
• En slutrapport som kunde ge underlag för regler för insatsområdet vid statligt 

byggande. 

Det Digitale Fundament 
Dansk byggsektor saknar gemensamma standarder för informationshantering t.ex. 
klassifikation för beskrivning av byggnadsverk. Detta är en avgörande barriär för digi-
talisering. Uppdraget att utarbeta en strategi för detta område lades på föreningen bips 
(byggeri - informationsteknologi - produktivitet – samarbejde) vars medlemmar repre-
senterar hela den danska byggsektorn, med tyngdpunkt på konsultföretagen. Arbetet 
med Det Digitale Fundament indelades i fyra huvudområden: 
 

• Klassifikation 
• 3D-arbetsmetod 
• Logistik och process 
• Bygningsdelskort 

Bedst i Byggeriet 
Det saknas dokumentation av effekten av IT-investeringar i byggandet. Syftet är att 
utveckla metoder och verktyg att värdera goda exempel på IT-implementering i byg-
gandet. Det engelska ”Construction best practice” nämns som exempel på liknande 
initiativ. 

Organisation 
Insatsområdena i Det Digitale Byggeri har samlats i en nätverksstruktur med syfte att 
skapa synergi mellan områden och aktörer. Nätverket innefattar en projektstyrelse 
(råd), ett lärandenätverk, ett sekretariat (Erhvervs- og Boligstyrelsen, EBST49) och en 
utvärderare samt konsortier som svarar för de olika utvecklingsinsatserna, se Figur 17. 

Projektrådet 
Projektrådet fungerar som en styrelse för hele initiativet. Projektrådet har en rådgi-
vande funktion till Erhvervs- og Byggestyrelsen avseende mål och genomförande. 
Projektrådet i Det Digitale Byggeri utgörs av: 
 

Vicedirektør Jesper Rasmussen (formand) – Erhvervs- og Boligstyrelsen 

                                                 
49 Den 27. august 2004 skiftede Erhvervs- og Boligstyrelsen navn til Erhvervs- og Byggestyrelsen.  
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Direktør Lars Ole Hansen - SFoU 
Fondschef Hans Peter Svendler Nielsen - Fonden Realdania  
Direktør Michael H. Nielsen - Dansk Byggeri 
Fuldmægtig Peter Holsøe – Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling  
Adm. Direktør Palle Adamsen - Lejerbo 
Direktør Christian Lerche - Dansk Industri 
Professor Jan Bröchner - Chalmers University 
Teknisk Direktør Jørgen Steen Knudsen - Gentofte Kommune 
Sekretariatschef Gunde Odgaard – BAT 
Direktør Bent Frank – Forsvarets Bygningstjeneste 
Professor Kristian Kreiner – Handelshøjskolen i København 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 17. Organisation av Det Digitale Byggeri50. 

Utvärdering 
Aktiviteterna i Det Digitale Byggeri har utvärderats löpande genom en extern konsult. 
Den slutliga utvärderingen har sammanställts i slutrapporten Procesevaluering Det 
Digitale Byggeri 2004-2007.51.  

Sekretariat 
Sekretariatet utarbetar anbudsunderlag, genomför prekvalificering av organisationer 
och konsortier, bistår vid bedömningar och vid etablerande av lärandenätverk. Sekre-
tariatet har ansvar för att medel används i överensstämmelse med Finanslovens ramar. 
Sekretariatsfunktionen upprätthålls av Erhvervs- og Byggestyrelsen i samarbete med 
Fonden Realdania. 

                                                 
50 Det Digitale Byggeri. Erhvervs- og boligstyrelsen. 
http://www.ebst.dk/file/3771/detdigitalebyggeri.pdf 
51Koch K, Stissing Jensen J. och Haugen T. (2007) Slutrapport. Processevaluering Det Digitale Byggeri 
2004-2007. Gain 3. 
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Konsortier 
Arbetet inom de olika insatsområdena upphandlades i konkurrens mellan konsortier 
som bildades särskilt för genomförandet. Konsortierna är: 

• Det Digitale Fundament: Föreningen bips 
• Byggherrekrav – Digitalt förfrågningsunderlag: BANK konsortiet (Balslev 

Rådgivende Ingeniører, KHR AS arkitekter, Norconsult og Arkitektskolen 
Aarhus i samarbejde med Teknologisk Institut) 

• Bygherrekrav – 3D modeller: B3D konsortiet (Rambøll, Arkitema, NCC og 
Aalborg Universitet) 

• Bygherrekrav – Projektnätverk: ProjektWeb Konsortiet (Niras, Teknologisk 
Institut, Byggeriets IT, NCC, Backbone Digital Systems, Rambøll samt Jen-
sen+Jørgensen+Wohlfeldt Arkitekter) 

• Bygherrekrav – Digital leverans: DACaPo konsortiet (COWI, Danmarks 
Radio, Pihl og Aalborg Universitet)  

• Bedst i Byggeriet: BIT-konsortiet (Carl Bro, COWI, Rambøll, Hoffmann, MT 
Højgaard, NCC, Skanska, Arkitektskolen Aarhus, BYG.DTU og Statens 
Byggeforskningsinstitut). 

Lärandenätverk 
Lärandenätverkets syfte är att skapa synergi mellan aktörerna inom de olika insatsom-
rådena. Målgrupperna i nätverket är: 

• Projektdeltagare i konsortier och i case-företag. 
• Personer i företag och institutioner som arbetar aktivt med utvecklingsprojekt. 
• Personer i byggföretag, organisationer samt myndigheter, som har interesse av 

digital utveckling av byggandet. 
 
Nätverket arbetar med insatsområden i form av: 

• Processdialoger i form av seminarier, workshops och diskussionsforum 
• Resultatförmedling via nyhetsbrev, arbetsrapporter och seminarier 
• Nätverk med publicering av dokument och dialogforum, bla. med webbredak-

tör. 
 
Lärandenätverket har som uppgift att föra ut resultaten av projektet.  Programsekreta-
riatet organiserar ett stort antal workshops med branschintressenter. Man skapar en 
webbplats där samtliga dokument av intresse om DDB publiceras och man organiserar 
ett diskussionsforum. 

Implementeringsnätverket 
Efter avslutandet av programmet Det Digitale Byggeri år 2006 fortsattes Lärande-
nätverkets informationsaktiviteter av Implementeringsnätverket. Dess syfte var att 
föra ut principerna från Det Digitale Byggeri i branschens företag och byggandets 
vardag genom att förmedla kraven på digitalisering till branschens aktörer och att ko-
ordinera utbildningsaktiviteterna i samband med implementeringen under perioden 
2006 till 2008.  

Implementeringsnätverket består av följande centrala organisationer inom byggandet:  
• Bygherreforeningen 
• Danska Arkitektföretag 
• Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
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• Dansk Byggeri 
• TEKNIQ 
• BAT-Kartellen 

Implementeringsnätverket har en budget på 30 mdkr och finansieras av: 
• Den Europæiske Socialfond  
• Realdania  
• Uddannelsesfonde  och andre fonde  
• Organisationerne bag Netværket  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Organisation av Implementeringsnätverket för Det Digitale Byggeri.  

Implementeringsnätverket är organiserat i en styrgrupp med representanter från re-
spektive organisationer och ett sekretariat som ansvarar för aktiviteterna och genom-
förandet, se Figur 18. Implementeringsnätverket har en hemsida med information om 
verksamheten52. Uppdraget innefattar följande aktiviteter: 

1. Upplysning till branschen om Det Digitale Byggeri genom seminarer och mö-
ten.  

2. Utveckling av undervisningsmaterial och verktyg för branschen så att man kan 
leva upp till kraven i Det Digitale Byggeri.  

3. Stöd till branschens utbildningssystem för att implementera utbildning om Det 
Digitale Byggeri. 

4. Stöd till företag att uppgradera sin kunskap och att implementera kraven från 
Det Digitale Byggeri.  

5. Man koordinerar och synliggör kunskaper, erfarenheter, behov och resurser 
avseende Det Digitale Byggeri.  

6. Man utvecklar, administrerar och underhåller platsen 
www.detdigitalebyggeri.dk  

Implementeringsnetværket finansieras av Den Europæiske Socialfond och Fonden 
RealDania. Implementeringsnetværket har med stöd från Den Europæiske Socialfond 

                                                 
52 http://detdigitalebyggeri.dk/content/view/288/637/ 
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utdelat ekonomiskt stöd till utbildningssektorn och företagen för olika aktiviteter un-
der 2007 med syfte att utveckla kurser och praxis.  

Resultat från Det Digitale Byggeri 

Byggherrekrav  

Områden 
Utarbetandet av byggherrekrav har genomförts av fyra konsortier. Kraven behandlar 
följande områden53: 

• Digitalt förfrågningsunderlag (BANK-konsortiet)  
• 3D modeller (B3D-konsortiet)  
• Projektnätverk (PWK-konsortiet)  
• Digital leverans (DaCaPo-konsortiet). 

Digitalt förfrågningsunderlag 
Byggherrekraven för Digitalt förfrågningsunderlag (udbud) har utarbetats för Ehr-
vervs- og Byggestyrelsen av BANK-konsortiet (Digitalt udbud  
Vejledning til bygherrekrav digitalt udbud –- revision 2 (juni 2005) 54. Byggherrekra-
ven avser krav på:  

• utarbetande av en beskrivande mängdförteckning 
• digital leverans av mängder ur 3D-cad modeller, 
• anbudsförfrågan och anbudsgivning i elektroniskt format 

 
De statliga byggherrarna skall tillämpa kraven medan konsulterna skall uppfylla kra-
ven.  
 
Allmänt krävs att konsulter skall projektera med verktyg som stöder utarbetande av en 
digital objektorienterad modell som möjliggör automatisk mängdberäkning. Konsul-
ten ansvarar för att mängderna i förfrågningsunderlaget är korrekta.  
Entreprenören övertar ansvaret före undertecknande av entreprenadkontrakt. Den be-
skrivande mängdförteckningen skall ange prisbärande element på byggdelstypnivå 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19. Successiv bestämning av klasser och dessas relationer55.  
                                                 
53 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,140/ 
54 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,73/ 
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vars summa skall vara lika med anbudssumman. Exempel på vyer som var för sig 
möjliggör komplett beräkning av kostnader ges i Figur 19.  
 
En beskrivande mängdförteckning är en lista som för varje post anger mängd med 
kortfattat krav på utförande samt med angivna referenser till beskrivningar och rit-
ningar. En motsvarighet till denna ”prissatta mängdförteckning” är vanlig i Svenska 
Vägverkets upphandlingar där entreprenören garanterar ett pris på angivna mängder 
och får sedan avdrag alt. merintäkter beroende på faktisk mängd, dvs beställaren an-
svarar för mängderna.  
 
Kraven är anpassade till två nivåer på den totala entreprenadsumman. Vid entrepre-
nadsumma mellan 3-40 mDkr är kraven huvudsakligen att man i beskrivningar och 
mängdförteckningar tillämpar gällande standarder och Dansk Bygge Klassifikation. 
Vid entreprenadsumma över 40 mDkr tillkommer att mängdavtagning skall kunna 
göras från en byggnadsmodell.  
 
Vid utförandeentreprenader skall både förfrågningsunderlag och anbud lämnas i elek-
troniskt format. Förfrågningsunderlaget skall vara tillgängligt och anbud skall kunna 
lämnas via Internet. Projektdata skall utarbetas i sådan form att det kan användas av 
efterföljande aktörer i processerna. 

Byggherrekrav 3D Modeller 
Kravspecifikation för byggherrekrav rörande 3D modeller har utarbetats av B3D-
konsortiet (Bygherrekrav 3D-modeller Kravspecifikation Version 2, 6.september 
2005) 56. Syftet med byggherrekraven avseende 3D är dels att skapa fördelar för 
byggherren dels att säkra en bred implementering av 3D i branschen. Byggherrekra-
ven avser statligt nybyggande men förväntas också påverka ombyggnadsprojekt, stör-
re renoveringsprojekt och tillbyggnad av befintliga byggnader.  
 
Kravspecifikationen behandlar byggherrekrav vid användningen av 3D modeller i 
samband med konsulttjänster. Erhvervs- og Boligstyrelsen fastställde att kraven skulle 
gälla följande områden: 

• 3D-modellers uppbyggnad och detaljering för visualisering och simulering 
• Ekonomiskt och tekniskt möjliga användningsområden för modellerna 
• Återanvändning av modellerna i senare skeden 
• Anpassning till den internationella utvecklingen. 

 
Sambandet mellan traditionell skedesindelning och modellernas detaljeringsnivå skul-
le klarläggas, och kraven skulle vara oberoende av CAD-programvara.  
 
Konsortiet definierade en 3D byggnadsmodell, en Building Information Model, som 
en datormodell av byggnadsverket som i princip innehåller all information om bygg-
nadsverket. Man påpekade att byggherren kan ställa krav att konsulterna skall använ-
da den vid varje tidpunkt bästa IFC-kompatibla programvaran. Byggnadsmodellen 
utvecklas genom olika stadier och kan vara volymmodell, rumsmodell, elementmo-

                                                                                                                                            
55 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,73/ 
56 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,344/ 
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dell, byggnadsdelsmodell och konstruktionsmodell beroende på detaljeringsgrad. 
Klassifikation av byggnadsdelar skulle göras med SfB-systemet. 
 
Byggherrekraven på byggnadsmodeller vid tävlingar innefattar att: 
 
Vid entreprenadsumma mellan 3-40 mDkr.  
Byggherren skall bedöma om användningen av byggnadsmodell i idé- och projekttäv-
lingar kan väsentligt bidra till att belysa inkomna förslags arkitektoniska och tekniska 
kvaliteter och i så fall ställa krav på användning av en byggnadsmodell.  
 
Vid entreprenadsumma över 40 mDkr.  
Byggherren skall i tävlingsbestämmelserna för projekttävlingar ställa krav på använ-
dande av byggnadsmodell. Byggherren skall specificera krav på byggnadsmodellens 
informationsinnehåll och informationsnivå samt beskriva dess användning till simule-
ring, visualisering, mm. Kraven skall minst omfatta byggnadens geometri. Bygg-
nadsmodellen skall var objektorienterad och levereras i IFC-format. Utväxling kan 
dock göras i annat format om parterna är överens om detta.  
 
Byggherrekraven på byggnadsmodeller vid projektgenomförande innefattar att: 
 
Vid entreprenadsumma mellan 3-40 mDkr.  
Byggherren skall bedöma om användningen av en byggnadsmodell kan anses ända-
målsenlig i en samlad bedömning av ekonomi och nyttovärde och i givet fall ställa 
krav på utarbetande av en byggnadsmodell för det aktuella byggprojektet relaterad till 
projektets skeden.  
 
Vid entreprenadsumma över 40 mDkr.  
Byggherren skall ställa krav på utarbetande av byggnadsmodell. Byggherren 
Skall utse en ansvarig för byggnadsmodellen och ställa krav på modellens innehåll, 
informationsnivåer, uppbyggnad, underhåll, konsistenskontroll, användning, funktio-
nalitet och tillgänglighet. Byggherren skall ställa krav på att modellen är objektbase-
rad och levereras i IFC-format. Utväxling kan dock göras i annat format om parterna 
är överens om detta.  

Byggherrekrav projektnätverk 
Byggherrekraven för Projektnätverk har utarbetats av PWK-konsortiet (Projektweb-
konsortiet: Bygherrekrav – projektweb Krav med vejledning Version 2.0) 57 58. Arbe-
tet har resulterat i dokument med krav och vägledningar som vänder sig till olika rol-
ler i ett byggprojekt: Entreprenör, byggherre, projektörer, myndigheter, projektnät-
verksleverantör, administrator, projektledare, fördelare, nyhetsansvarig och ritnings-
koordinatör.  
 
Projektnätverkets information indelas i tre olika rum:  

• Arbetsrummet, med dokument under utarbetande 
• Gällande rum, där godkända och gällande dokument finns tillgängliga 
• Arkivrum, där dokument som tidigare varit gällande placeras. 

 

                                                 
57 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,80/ 
58 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,82/ 
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För alla parter gäller kravet att man skall delta aktivt i användande av projektnätver-
ket. Alla dokument skall kommuniceras via projektnätverket. Ett bindande kommuni-
kationsavtal skall upprättas mellan deltagande parter vid projektstart.   
 
Projektnätverket utformas som en plats tillgänglig via Internet där parterna kan för-
medla och ta del av information om projektet. Projektnätverket skall styras genom 
gemensamma riktlinjer inbyggda i systemet. Användningen av projektnätverket regle-
ras i konsortiets manual.  
 
Byggherrekraven på användning av projektnätverk innebär att: 

• Byggherren ansvarar för att projektdeltagare i byggprojektet använder projekt-
nätverket, samt för utarbetande av regler som garanterar effektiv användning 
av nätverket.  

• Dokument som läggs ut på projektnätverket skall förses med metadata som 
anger datum, ämne, dokumenttyp och status. 

 
På projektnätverket ställs en rad konkreta krav. Det skall:  

• stödja projektets arbetsspråk 
• ange unikt projektnummer 
• bilda en historik över dokument och brukare 
• kunna visa alla dokument i samma statusgrupp 
• vara tillgängligt för alla projektdeltagare 
• möjliggöra att ritningar kan skrivas ut i A3-format på byggplatsen.   

Byggherrekrav på digital leverans 
Byggherrekraven på Digital leverans har utarbetats av DaCaPo-konsortiet (Bygher-
rekrav - Digital Aflevering Kravspecifikation - revision 2, Marts 2006) 59. Digital le-
verans är en del av den samlade visionen om en digital byggprocess, där samtliga pro-
cesser från byggherrens kravformulering till byggnadens förvaltning är digitalt för-
ankrade. Visionen är att alla aktörer använder digitala data och alla arbetar rationellt 
med dessa data i relevanta processer. 
 
Syftet med digital leverans är att data från byggprocessen skall vara tillgängliga i för-
valtningen för såväl drift och underhåll som ekonomistyrning och administration, se 
Figur 20. Detta förutsätter utveckling av standarder som gör det möjligt att utväxla 
information och integrera datasystemen. Digital leverans avser endast data som är re-
levanta för förvaltningsprocessen, inte den samlade information som skapats i bygg-
processen. 
  
Data som ingår i Digital leverans indelas i två huvudgrupper: 

• Datamodellen, som omfattar strukturerade data, som kan importeras eller lag-
ras direkt i byggherrens/förvaltarens FM system. Datamodellen innehåller en 
beskrivning av byggnaden, t.ex. som byggdelar, inklusive dessas inbördes re-
lationer. 

• Dokument, som t.ex. ritningar, CAD-modeller och driftsinstruktioner. Doku-
menten utarbetas antingen som dokumentation av byggnaden eller för drifts-
skedet. Dokumenten kopplas till objekt i datamodellen. 
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Figur 20. Processer i samband med digital leverans. 
 
Digital leverans kan ske enligt tre olika metoder: 

• XML baserad leverans 
• IFC baserad leverans 
• Direkt leverans i mottagarens FM system. 

Lagstiftning om byggherrekrav 
Mot bakgrund av konsortiernas arbete med byggherrekrav har Erhvervs- og 
Byggestyrelsen utfärdat BEK nr. 1365 af 11/12/2006, Bekendtgørelse om krav til 
anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri60. Denna kungö-
relse föreskriver att statliga byggherrar skall ställa krav på användning av informa-
tions- och kommunikationsteknologi vid genomförande av byggprojekt med en entre-
prenadsumma större än 3 mDkr. Byggherren skall tillse att projektnätverk används för 
effektiv utväxling av projektinformation. Om entreprenadsumman överstiger 40 mDkr 
skall byggherren ställa krav på användning av 3D byggnadsmodell. Den skall minst 
omfatta geometri, vara objektbaserad och levereras i IFC-format. Utväxling av infor-
mation kan dock ske i annat format om parterna enas om det.  
 
I bilaga 1 till kungörelsen har man formulerat 10 byggherrekrav med olika omfattning 
beroende på entreprenadsummans storlek större än 3 Mdkr eller mer. Den 1 januari 
2007 trädde kungörelsen i kraft:  

Krav 1 – Användning av projektnätverk i byggprojekt: Byggherren skall säkerställa 
att projektdeltagare i ett byggprojekt använder projektnätverk. 

Krav 2 – Projektnätverkslösning: Byggherren skall säkerställa att det ställs en ef-
fektiv och säker projektnätverkslösning till rådighet för projektdeltagarna.  

Krav 3 – Ritningsformat: Byggherren skall säkerställa att all produktionsritningar 
kan skrivas ut i A3-format eller mindre i läsbart skick.  

Krav 4 A och B – Användning av byggnadsmodell i tävling: A) Byggherren skall 
bedöma om användning av byggnadsmodell i idé- och projekttävlingar ger ett 
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väsentligt bidrag. B) över 40 mDkr - Byggherren skall i tävlingsförutsättningar-
na i projekttävlingar ställa krav på leverans av en byggnadsmodell. 

Krav 5 A och B – Användning av byggnadsmodell A) Byggherren skall värdera 
om användning av en byggnadsmodell är ändamålsenlig. B) över 40 mDkr - 
Byggherren skall ställa krav på utarbetande av en byggnadsmodell. 

Krav 6 A och B – Standardisering av förfrågningsunderlag och beskrivande 
mängdförteckning A) Byggherren skall ställa krav dessa B) över 40 mDkr - 
Mängder skall kunna hämtas ur byggnadsmodell. 

Krav 7 – Elektronisk förfrågan om utförandeentreprenader: Byggherren skall 
genomföra elektronisk anbudsförfrågan av utförandeentreprenader och tillse att 
anbud lämnas i elektronisk form. 

Krav 8 över 15 mDkr – Digital leverans av förvaltningsinformation: Byggherren 
skall ställa krav på digital leverans av information som är relevant för förvalt-
ningsskedet. 

Krav 9 över 15 mDkr – Omfattning av digital leverans av förvaltningsinformation: 
Byggherren skall säkerställa att den information som levereras digitalt omfattar 
både datamodell och dokument. 

Krav 10 över 15 mDkr – Tillvägagångssätt vid digital leverans: Byggherren skall 
för krav om leverans av digital förvaltningsinformation välja en av tre metoder: 
XML, IFC alternativt direkt leverans i förvaltningssystem. 

Tröskeln på 40 mDkr fastlades med tanke på att resultera i 3-5 stora statliga byggpro-
jekt. Emellertid har endast ett sådant projekt igångsatts 2007. Erhvervs- og Byggest-
yrelsen sänkte därför den 22 april 2008 tröskelvärdet till 20 mDkr med syfte att få 
igång flera fallstudier.  Det gäller specifikt krav 4b, 5b och 6b.  Vidare har krav på 
standardiserat förfrågningsunderlag och beskrivande mängdförteckning skjutits fram 
till den 1 januari 2009. 

Det digitale fundament 

Vision 
Visionen för arbetet med Det Digitale Fundament är att medverka till att genom ob-
jektorienterad informationshantering i byggandet möjliggöra digital integration av 
processerna i byggandets värdekedjor61. Detta kräver att byggandets parter använder 
en gemensam systematik vid beskrivning och utbyte av information.  Det Digitale 
Fundament avser att uppnå detta genom arbete inom följande temaområden: 

1. Klassifikation 
2. 3D-arbetsmetoder 
3. Logistik och process 
4. Byggdelskort 

 
Figur 10 visar att alla parter i byggeriet är sammankopplade genom den digitala infra-
strukturen. Detta förutsätter användningen av gemensamma termer och begrepp. 
Grunderna för dessa läggs i ett gemensamt klassifikationssystem. Reglerna för hur 
informationen struktureras och hur man samarbetar utvecklas under respektive teman  
3D-arbetsmetoder, Logistik och process samt Byggdelskort.  

                                                 
61 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,150/ 
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Figur 21. Byggandets gemensamma begreppsgrundlag. 

Ekonomi 
Det Digitale Fundament genomfördes med en budget på totalt 12 mdkr, varav 7 mdkr. 
från staten och fonden Realdania och 5 mdkr i medfinansiering från bips. 

Klassifikation  
DBK, Dansk Byggeklassifikation 2006 är ett nytt klassifikationssystem för danskt 
byggande inkluderande både husbyggnader och anläggningar under hela livscykeln. 
Det har utvecklats av en arbetsgrupp under ledning av Gunnar Friborg, bips.  
 
Arbetet har baserats på internationella standarder inom ISO (International Standardi-
zation Organisation) och IEC (International Electrical Commission). Den förra inne-
fattar bl.a. ISO12006-2, ramverksstandarden för byggklassifikation. Den senare avser 
elektrotekniska installationer och har använts som underlag för utveckling av DBK:s 
kodningssystem, benämnt ”referencebetegnelsessystem”. 
 
Klassifikationstabeller har utvecklats för:  

• Bebyggelser 
• Bygninger 
• Brugsrum 
• Bygningsdeler 

 
Till dessa kommer utarbetandet av en begreppskatalog med termer och definitioner. 
En översiktlig jämförelse mellan DBK och BSAB redovisas i slutet av denna rapport.  

Tillämpning av IFC 
Inom bips har man gjort åtskilliga tester av IFC. Det är ännu inte ett fungerande for-
mat men täcker ca halvdelen av behovet i byggsektorn enligt en studie gjord a Niels 
Treldal, DTU. Enligt bips ledare Gunnar Friborg är problemet är att det sker ingen 
utveckling om formatet inte efterfrågas. Här har byggherrarna en nyckelroll (Ingenjö-
ren 2008-01-18). 
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3D arbejdsmetode  
Arbetet uppdrogs till branschföreningen bips och utfördes av medlemmar i bips CAD-
grupp med stöd från specialister inom olika fackområden. Temat 3D arbetsmetode 
specificerar och beskriver de processer som bör utföras för att man skall uppnå en ef-
fektiv och kvalitetssäkrad utväxling av 3D-modeller mellan byggandets parter.  
 
Följande publikationer inom utgör resultatet av projektet 3D arbejdsmetode i Det Di-
gitale Byggeri: 
 

• 3D arbejdsmetode 2006 
• 3D CAD-manual 2006 
• Lag- og objektstruktur 2006 
• 3D CAD-projektaftale 2006. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 22. 3D arbejdsmetode stöder objektbaserad CAD (3D Arbejdsmetode 2006). 

3D arbejdsmetode 2006 
Dokumentet ”3D arbejdsmetode 2006” beskriver de grundläggande principerna för en 
gemensam sammanhängande arbetsmetod för samtliga parter i byggandet62. Det be-
skriver 3D modellkonceptet med modelltyper och informationsnivåer, modellernas 
detaljeringsgrad, utväxling av 3D modeller, kvalitetssäkring av 3D modelldata samt 
exempel på ett projektförlopp vid 3D modellering. 3D arbejdsmetode 2006 kan an-
vändas som en grundläggande lärobok och vägledning i 3D modellkonceptet och 3D 
tänkandet. 3D arbejdsmetode  avser som namnet antyder arbete i 3D objektbaserad 
CAD, men kan användas för rena geometrimodeller som i sin struktur kan ingå i ett 
mera integrerat BIM-koncept, se Figur 22. 
 
Medverkande aktörer modellerar sin respektive del av byggnaden med egna Cad-
system och specialiserade applikationer, se Figur 23. Dessa så kallade fackmodeller 
blir successivt alltmer specificerade under projekteringsprocessen i takt med att egen-
skaperna bestäms. De medverkande aktörernas fackmodeller koordineras inbördes i 
en gemensam modell ”faellesmodell”. Konsistenskontroll kan göras både i fackmo-
deller och den gemensamma modellen.    
 
Eftersom fackmodellerna skall kunna överföras till en gemensam modell skall den 
utföras enligt krav som specificeras i 3D CAD-manual 2006. Det är emellertid möjligt 
för enskilda parter att arbeta i applikationer som inte kan utväxla information med den 
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gemensamma modellen. Sådana modeller som är beroende av specifika programvaror 
som inte anpassats till utväxling av information med den gemensamma modellen be-
nämns Systemmodeller. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 23. Modelltankegång för en 3D objektbaserad modell. 

Informationsniveauer  
Omfattningen av objekttyper och egenskaper i fackmodellen beror på det skede som 
arbetet befinner sig i vid en given tidpunkt. De olika skedena motsvarar olika infor-
mationsnivåer. I rapporten 3D Arbejdsmetode 2006 beskrivs vilken information som 
skall finas tillgänglig i olika skeden och informationsnivåer. I 3D arbejdsmetode har 
man definierat 7 informationsnivåer, se Figur 24. Man kan arbeta med flera eller färre 
informationsnivåer beroende på projektets omfattning. En informationsnivå uttrycker 
innehållet i en fackmodell i ett vist skede i form av detaljeringsgraden av byggobjekt 
och egenskaper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24. Fackmodellernas detaljeringsnivåer. 
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I Tabell 10 visas ett exempel på hur informationsnivåerna kan vara i fackmodeller hos 
olika parter relaterat till byggprocessens olika skeden.  
 
Tabell 10. Informationsnivåer och projektfaser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla fackmodeller behöver inte ha nått samma informationsnivå vid samma skede. 
Som exempel kan nämnas att Informationsnivå 4 innehåller uppgifter om bygningsde-
le och deras geometri, funktion och med byggnadsfysiska data. Denna nivå kan utgöra 
underlag för infordran av anbud, kostnadskalkyl, och produktionsplanering, se Figur 
25.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25. Informationsnivå 4. 
 
Informationsnivå 5 specificerar byggnaden med inbyggnadsvaror och egenskaper hos 
dessa, se Figur 26.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 26. Informationsnivå 5. 
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Denna modell skall vara tillräckligt specifik för att stödja produktionsplanering, logis-
tik mm genom att möjliggöra tidsparametrar till bygningsdelsobjekten.  I informa-
tionsnivå 5 är samtliga bygningsdele bestämda med avseende på ingående byggvaror 
och produktionsdele (motsvarande BSAB:s Produktionsresultat). 

3D CAD-manual 2006 
3D CAD-manual 2006 innehåller regler och anvisningar för hur 3D arbejdsmetode 
skall användas både i företagen och i projekten63. Manualen behandlar endast frågor 
som berör arbete i 3D. Regler för användning av 2D ritningar behandlas i bips CAD-
manual 2005. 3D CAD-manual 2006 skall tillsammans med 3D CAD-projektaftale 
2006 användas i alla projekt med krav på användning av 3D arbejdsmetode.  

Lag- og Objektstruktur 2006 
Lager- och objektstrukturen ger riktlinjer som garanterar att information i byggnads-
modellerna kan användas av alla projektets parter64. Begreppet lager avser en logisk 
gruppering av byggobjekt i CAD-filerna. Med byggobjekt avses byggnadsdelar eller 
utrymmen. Byggobjekt innehåller utöver geometrisk information även uppgifter om 
övriga egenskaper av intresse. Lagerhanteringens ursprung är CAD-projektering i 2D 
där informationen i form av ritningar strukturerats genom att dessa placeras i lager. 
Det grafiska utseendet på linjer och ytor har använts för att särskilja information av 
olika slag. Detta tillämpas även vid 3D modellering. Byggobjekt ges också en särskild 
kod för att underlätta utväxling av information mellan olika system. Lagerstandarden 
använder DBK:s system för kodning av byggobjekt.  
 
Avdelningen om objektstruktur beskriver vilka generella egenskaper som skall anges 
för objekt i byggnadsmodeller. De viktigaste objektspecifika egenskaperna för de van-
ligast förekommande objekttyperna anges med DBK definitioner och koder. Före-
komsten av objektinformation relateras till informationsnivåer och skeden i produkt-
bestämningen.  

3D CAD-projektaftale 2006 
Detta utgör en mall för utarbetande av ett projektavtal om användning av 3D CAD65. I 
avtalet garanterar parterna att man använder en gemensam överenskommen 3D ar-
betsmetod i projektet. Avtalet omfattar förutsättningar som referenspunkter, utväx-
lingsformat, kvalitetssäkring och omfattningen av parternas åtaganden.  Avtalet är an-
passat till 3D arbejdsmetodes olika delar och skall tillse att dessa tillämpas på ett rele-
vant sätt i projektet.  

Logistik och process 
Temat Logistik & Proces66 utgår från byggproduktionens behov och specificerar krav 
på information från projektörernas 3D-modeller i samband med anbudsförfrågan, an-
budsgivning, kalkyl och produktionsplanering. Logistik & Proces knyter samman in-
formationen i förfrågningsunderlagets digitala byggnadsmodell med entreprenörernas 
interna system för att säkra en effektiv planerings- och produktionsprocess.  

                                                 
63 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,38/ 
64 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,54/ 
65 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,39/ 
66 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,89/ 
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Arbetet inom temat har gjorts parallellt med utarbetandet av klassifikationen, men inte 
i direkt samarbete med denna. Resultaten av klassifikationsarbetet har dock testats i 
projektet. Kravet har varit att man skulle kunna utnyttja informationen i projektörer-
nas objektbaserade 3D byggnadsmodeller i entreprenörernas kalkyl, planerings och 
produktionssystem.  
 
Å ena sidan har vikten lagts vid att utpeka de mått och mängder i 3D-modellerna som 
behövs för att utarbeta anbud med exakta uppgifter om löner, maskiner och mängder. 
Å andra sidan har man också sökt skapa samband mellan 3D-modellernas ”bygnings-
dele” och de konstruktioner som skall utföras på byggplatsen.   
 
Med en definierad gränsyta mellan projektörernas och entreprenörernas information 
kan entreprenörernas data struktureras på ett entydigt sätt, se Figur 27. 
 

 
Figur 27. Gränssnittet mellan bygningsdele och produktionsdele. 
 
I framtida tillämpningar kan bygningsdele vars detaljeringsgrad har definierats av 
produktionen kopplas till en eller flera produktionsdele i entreprenörens system, se 
Figur 28. 
 

  
Figur 28. Bygningsdele kopplade till produktionsdele. 
 
Med definition av produktionsdele har grunden lagts till att entreprenörerna kan bygga 
upp sin egen information på ett systematiskt sätt.  
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I en första test av DBK i relation till kalkylering visade det sig att man behövde göra 
vissa förändringar för att klassifikationen skulle bli användbar. Slutsatsen från de för-
sta testerna var att det är möjligt att koppla objekten i 3D-modellen till produktionsde-
larna i entreprenörens kalkylsystem (något som gjorts sedan många år tillbaka i 
BSAB-systemet). 
 
Man påpekar att det återstår att specificera hur objekt i modellen kopplas till poster i 
den beskrivande mängdförteckningen. Man har inte haft möjlighet att testa hur resul-
taten från klassifikationsarbetet och 3D-arbejdsmetode fungerar i entreprenörernas 
system och menar att det återstår mycket arbete innan man kan få en överblick över 
hur dessa skall kunna användas.  

Produktionskort  
Inom temat Produktionsskort har man utvecklat principer för att samla utförandekrav i 
s.k. produktionskort som skall användas på byggplatsen som vägledning för utförande 
av enskilda arbetsuppgifter67, se Figur 29. 
 
Traditionellt samlas information från många olika källor när man skall tillverka på 
byggplatsen, t.ex. från ritningar och beskrivningar från leverantörer och tillverkare, 
samt som erfarenheter från byggledare och hantverkare.  Syftet med produktionskor-
ten är att utgöra ett redskap att samla all relevant information som är nödvändig för att 
lösa en specifik uppgift på byggplatsen på det mest effektiva sättet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Figur 29. Produktionskort, exempel. 
 
Produktionen på byggplatsen utförs som produktionsdelar och produktionskort inne-
håller den delmängd av information om produktionsdelen som behövs för att produce-

                                                 
67 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,91/ 
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ra denna.  Produktionskortet är entreprenörens ansvar och innehåller företagsspecifik 
information.  
 

Bedst i byggeriet 
Syftet med insatsområdet Bedst i Byggeriet var att utveckla en metod att bedöma ef-
fekterna av IT-investeringar i byggsektorn. Tanken var också att dokumentera en rad 
tillämpningar av resultaten från DDB i form av casebeskrivningar ”Best Practice Ca-
ses”.  
 
Bedst i Byggeriet genomfördes av BIT-konsortiet  med Carl Bro, COWI, Rambøll, 
Hoffmann, MT Højgaard, NCC, Skanska, Arkitektskolen Aarhus, BYG.DTU og Sta-
tens Byggeforskningsinstitut. 
 
Projektets dilemma var att insatsområdet startade samtidigt med utvecklingsarbetet 
inom övriga områden och att det därför saknades lämpliga case att dokumentera. Till 
slut omfattar studien ändå totalt 20 casestudier dokumenterade enligt en standardise-
rad mall som bl.a. skall innehålla en dokumentation av kvalitativa och kvantitativa 
rationaliseringsvinster. Casestudierna skulle kunnat vinna på utländska jämförelser. 
Det var ursprungligen avsikten men kunde inte genomföras pga tids- och medelsbrist. 
 
Studierna har avsett resultat från 3D arbejdsmetode, standardiserad beskrivning enligt 
bips 100, leverans av driftsdata, anbudsgivning, e-lärande, och användning av pro-
jektnätverk.  Ingen studie av klassifikationssystemet har kunnat genomföras eftersom 
detta inte färdigställts vid projekttidens utgång och inte implementerats i någon pro-
gramvara. Ett större case avser tillämpningen av 3D arbejdsmetode i projekteringen 
av The Icelandic Concert and Conference Centre. Detta kom även att behandlas i en 
casestudie inom ramen för ett gemensamt svenskt-danskt projekt om Interoperabilitet 
i Interreg IIIA (Andersson m fl 2008). I denna rapport behandlas också kortfattat två 
andra case, nämligen Glostrup Sygehus och Bispbjerge Bakke. 
 

Digital Projektplanlægning 

'Digital Projektplanlægning' beskrivs som det 7:e insatsområdet inom Det Digitale 
Byggeri68. Projektet är ett utvecklingsprojekt vars syfte är att genomföra digital pro-
jektplanläggning inom renoveringssektorn. Det fanns inte med i den ursprungliga be-
skrivningen av programmet, se Figur 17, men på hemsidan för Implementeringsnet-
værket ses det som i Figur  3069.  

Projektet 'Digital Projektplanlægning' finansieras av Grundejernes Investeringsfond 
och har Forsøgs- og Udviklingsafdelingen hos sbs rådgivning A/S som projektledare. 
Delprojektet genomfördes inom ramen för DDB år 2004-2006 i samarbete mellan 
byggherrar, konsulter, entreprenörer och IT-leverantörer. Man förväntar sig bespa-
ringar på en halv miljard Dkr årligen genom implementering av digitala teknologier. 
15 företag inom renoveringssektorn deltog i utvecklingsprogrammet som avser en 
sammanhängande digitalisering av allt från uppmätning till upphandling och drift. 

                                                 
68 http://www.bvb.dk/Default.aspx?ID=1727 
69 http://detdigitalebyggeri.dk/content/view/288/637/ 
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Figur 30. Organisation av Det Digitale Byggeri inklusive Digital Projektplanlægning. 
 
Syftet var att: 

1. 3D-teknologi och 2D-teknologi skall färdigutvecklas och testas tillsammans 
med andra produkter. 

2. Man skall utarbeta förslag till byggherrekrav på digital projektering inom re-
noveringssektorn och det skall genomföras praktiska tester i 3 renoveringspro-
jekt.  

3. Den digitala modellen skall kunna användas både till projektering och till digi-
tal anbudsförfrågan så att digitaliseringsprocessen i renoveringssektorn kan gå 
framåt 5-10 år i tiden. 

 
Under 2008 förväntar man sig att Universitets- og Bygningsstyrelsen skall genomföra 
ca 50 renoveringsprojekt och vid Slots- og Ejendomsstyrelsen 15 projekt enligt prin-
ciperna från Det Digitale Byggeri70.  
 

Digital Konvergens 

Digital Konvergens, DiKon, är ett samarbete mellan nio av de största aktörerna i den 
danska byggbranchen: 

• Arkitema  
• COWI  
• Grontmij | CarlBro 
• Hoffmann  
• MT Højgaard 
• NCC 

                                                 
70 http://detdigitalebyggeri.dk/content/view/405/300/ 
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• Pihl 
• Rambøll 
• Skanska. 

 
Syftet med DiKon är att öka produktiviteten och kvaliteten i byggandet genom att 
gemensamt: 

• Fokusera på gränssnitten mellan byggandets parter 
• Öka standardiseringen genom urval och implementering av existerande och 

kommande standarder, modeller och verktyg 
• Påverka och igångsätta utvecklingen av strategier och standarder till nytta för 

den samlade branschen och dess kunder. 
 
Samarbetet syftar till att införa gemensamma IT-standarder för hela byggbranschen, 
för e-post, ”mangellister” och webbaserad projektledning. Man har valt att implemen-
tera de öppna standarder som utvecklats av bips, bl.a. lägger man stor vikt vid DBK. 
Tillsammans skall man värdera och välja de bästa standarderna, som därefter skall 
tillämpas och spridas i branschen. Resultaten från kartläggningen av olika standarder 
publiceras på projektets hemsida. Fokus ligger på standarder inom områdena: 

• Digital kommunikation, och  
• Digital design. 

 
Metoden för kartläggningen bygger på att standarder väljs ut och testas i konkreta 
byggprojekt, bl.a. i de case som ingår i insatsområdet Bedst i Byggeriet och som ut-
förs i samarbete med DTU, SBi och Aarhus Arkitektskole. 
 
Fram tom 2005 hade man utvecklat tillämpningar för fem standarder: bips Beskrivel-
sesstandard, bips standard för e-post i byggprojekt, bips standard för digital ”mangel-
liste”, dvs motsvarande granskningsprotokoll avseende arbete och material, bips Teg-
ningsstandard och bips Lagstrukturstandard. Dessa har testats i 22 olika byggprojekt 
(bips 2005)71. 
 

Kravkonfiguratorn 
Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg har 2007 utvecklat en Kravkonfigurator 
för att stödja specifikation av projektdata för användning hos byggherren och fastig-
hetsförvaltningen. Utvecklingen har genomförts av Implementeringsnätverket för Det 
Digitale Byggeri. Kravkonfiguratorn är främst tänkt att användas av professionella 
byggherrar som vill göra digital leverans av objektorienterade data till en del av pro-
jektuppdraget. Kravkonfiguratorn föreligger nu i en betaversion som kan testas efter 
kontakt med Byggherreforeningen (mr@bygherreforeningen.dk). 

 

Digital produktkatalog 
Teknologisk Institut, 3dbyggeri danmark och Byggeteknikernes Index Service (BIS) 
lanserar 2008 en DDB-vänlig online-katalog över byggnadsmaterial. Till grund för 
tjänsten ligger en sökmotor som ger tillgång till en rad byggvaruproducenters varusor-

                                                 
71 bips 4/2005 
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timent. Man kan göra enkla eller avancerade sökningar på olika varutyper.  Man till-
handahåller t.ex. cad-ritningar och beskrivningstexter. Tjänsten är fortfarande på be-
tanivå.  

 

Utvärderingar av programmet Det Digitale Byggeri 

Procesevaluering Det Digitale Byggeri 2004 – 2007 
Arbetet i programmet har följts av en fristående grupp med uppdrag att följa och vär-
dera arbetet. Gruppen har redovisat en slutrapport med titeln ”Procesevaluering Det 
Digitale Byggeri 2004 – 2007”72 från juni 2007. Författare till rapporten är Christian 
Koch, Jens Stissing Jensen och Tore Haugen.  
 
Gruppen sammanfattar inledningsvis sina resultat. Man konstaterar att programmet i 
det stora hela fungerade som avsett, medan vissa delar inte kunde fullföljas, bl.a. tes-
ter av programmets resultat. Vidare menar man att fördelningen av medverkande ak-
törer var ojämn med för många ”rådgivende ingeniører” (konsulter) i förhållande till 
övriga parter som byggherrar, entreprenörer och materialproducenter.  Man hade 
medvetet valt att inte knyta forskning till programmet vilket inneburit att den interna-
tionella utvecklingen under programtiden inte kunnat beaktas i arbetet. Kopplingen till 
näringslivet säkrades genom medverkan av föreningen bips, arbetsmarknadsorganisa-
tionerna och de statliga byggherrarna.  
 
Allmänt kritiserar man programmet för att vara alltför dominerat av konsulter på be-
kostnad av entreprenörer och byggherrar. Erhvervs- og Byggestyrelsen, EBST, skulle 
vid upphandlingen av konsortier kunnat styra sammansättningen genom att i större 
utsträckning engagera mindre entreprenad- och arkitektföretag samt byggherre- och 
förvaltarrepresentanter. Bristen på medverkande forskare orsakas delvis av att forsk-
ningen på detta område anses relativt svag i Danmark. Ändå anser man att program-
met försvagats samtidigt som forskningsmiljöerna inte fått den stimulans som med-
verkan kunde givit. En ökad medverkan av programleverantörer hade varit önskvärd 
som ett sätt att utveckla strategiska allianser mellan dessa och företagen i byggsek-
torn. 
 
Resultatens framtida förankring behandlas och man konstaterar att föreningen bips är 
en naturlig part att vidareföra arbetet med klassifikationen, 3D-arbejdsmetode mm. 
Slutligen reflekterar man över hur DDB står sig i förhållande till motsvarande pro-
gram internationellt. Man avser särskilt det svenska IT i Bygg & Fastighet 2002 och 
det finska VERA. Man framhåller att några av de viktigaste skillnaderna är DDB:s 
starka fokus på lagstiftning som drivfjäder via offentliga byggherrar samt program-
mets brist på forskning och IT-utveckling. 

                                                 
72 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,181/task,doc_download/gid,397/ 
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Implementeringsnätverkets utvärderingar 
Implementeringsnätverket har låtit utföra två utvärderingar av implementeringspro-
cessen, Evaluering – delrapport I januari 2007 och delrapport II juni 200773. Utvärde-
ringarna avser kommunikations och informationsstrategin respektive utbildningsstra-
tegin. 
 
Den övergripande slutsatsen avseende kommunikationsstrategin är att man uppnått de 
avsedda målen att nå ut med information om Det Digitale Byggeri i branschen. Man 
rekommenderar ökat fokus dels på byggherrarna som målgrupp, dels på information 
om implementering och praktikfall.  
 
Utbildningsstrategin har utvärderats i tre nivåer, konsortiernas arbete, utbildningsakti-
viteter, barriärer och succéfaktorer inom utbildningsområdet. Man har även här fått 
goda resultat. Till problemen hör att få fram praxisnära och relevant utbildningsmate-
rial. Utbildnings- och informationsinsatserna ges gott betyg. 
 
Vid Implementeringsnätverkets utbildningskonferens den 4 mars 2008 konstaterades 
att det behövs ett forum där man kan utbyta erfarenheter74. Hemsidan fungerar som 
det naturliga forumet att få information om Det Digitale Byggeri. Man vill även starta 
en blogg med löpande information från olika byggprojekt. Man vill också kunna ta 
emot inlägg från läsarna. 
 
Man anser också att det är viktigt att programvaruleverantörerna är med i utveckling-
en och att det behövs bättre kontakt mellan företag och utbildningar. Utbildningarna 
skall vara anpassade till respektive aktörer. Demoprojekt ses som viktiga för att testa 
och visa tillämpningsmöjligheter, dels för industrin dels för utbildningarna. Det är 
viktigt att etablera standarder och medverkan i internationell standardisering är önsk-
värd. 
 
I samband med en IT konferens i Odense hösten 2007 arrangerad av Implemente-
ringsnätverket summerades resultaten från DDB. Michael H. Nielsen, ordförande i 
Implementeringsnätverket berättade att man nu planerar för fortsättning och finansie-
ring av nätverket och aktiviteterna för 2008-2009. Fortfarande återstår att implemente-
ra hela anbudshanteringen med den beskrivande mängdförteckningen, klassifikations-
arbetet skall konsolideras och byggherrarna skall införa krav på digital leverans. 
Webbsidorna skall fortsatt förmedla goda exempel och tips. Regionala organisationer 
skall bearbetas så att de kan vara med till att finansiera lokala initiativ.  Erhvervs- og 
Byggestyrelsen måste medverka eftersom deras arbete inte avslutats avseende krav 
och vägledning.   

bips har fortsatt en viktig roll som ett gemensamt organ för byggandets parter att driva 
utvecklingen vidare, även med internationella kontakter speciellt avseende standardi-
seringen. Även Implementeringsnätverket fortlever och kan fortsatt utgöra en stark 
sammanhållande och drivande kraft. Hansen konstaterar att de rådgivande ingenjörer-
na och arkitekterna ligger i fronten men att entreprenörerna sackar efter. Han konsta-

                                                 
73 Evaluering – delrapport I: Implementeringsnätverket: Det Digitale Byggeri. Januari 2007. Köpen-
hamn: sisophos –evaluering & analyse. Evaluering – delrapport II: Implementeringsnätverket: Det Di-
gitale Byggeri. Juni 2007. Köpenhamn: sisophos –evaluering & analyse. 
74 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,110/task,doc_download/gid,421/ 
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terar att det är stora olikheter i den omfattning som företagen i branschen nu anammar 
det digitala byggandet. 

 

Reflektioner över DDB 
Det är ett imponerande och omfattande arbete som utförts. Av utvärderingarna fram-
går att man har engagerat stora delar av dansk byggsektor att delta i arbetet eller i pre-
sentationer och diskussioner av resultaten. En viktig bidragande orsak till detta är att 
arbetet hela tiden syftat till praktiska resultat som genom lagstiftning måste tillämpas i 
offentligt finansierade projekt.  
 
Resultat från programmet har under genomförandet gjorts lätt tillgängliga på en 
webbplats som fortfarande kontinuerligt uppdaterats. Aktiv och bred spridning i bran-
schen av projektresultat har varit en ledande strategi både under programmets genom-
förande och i det efterföljande arbetet med implementering då särskilda medel ansla-
git för utveckling av undervisning i högskolorna och nya arbetsmetoder i företagen. 
 
En utgångspunkt för DDB var att man inte avsåg att bedriva forskning inom ramen för 
programmet. Man menade att tekniken fanns och nu handlade det om tillämpning. 
Fördelen med detta antagande var att fokus kom att ligga på kortsiktiga åtgärder och 
frågor som kunde hanteras inom ramen för etablerad fackkompetens. Genomförandet 
har efter en upphandlingsprocess överlåtits på konsortier brett sammansatta av före-
tag, organisationer och högskolor vilket har garanterat förankring i relevanta problem. 
Det kan delvis förklara genomslaget i branschen och de praxisnära idéer som känne-
tecknar programmet. Den klyfta mellan forskning och tillämpning som ansetts upp-
komma i andra länder efter genomförandet av olika FoU-program, bl.a. efter ITBoF 
2002 i Sverige har man inte upplevt i Danmark.   
 
Å andra sidan uttrycker avståndstagandet från forskning en begränsad syn på forsk-
ningens roll i innovationsprocesserna. För forskarnas del är det angeläget att vara i 
kontakt med tillämpningarna för att få feedback på möjligheterna till tillämpning av 
forskningsresultat. Så kan man hävda att forskningen inom byggandets ICT, inte 
minst den internationellt tongivande, varit alltför isolerad från tillämpningar i faktiska 
byggprocesser. Sådana tendenser kan bara brytas om forskarna kan delta i branschens 
praktiska utvecklingsarbete. Se Figur 31 för en översikt över programmets aktiviteter 
relativt Innovationsprocessen. 
 
Det danska programmet har tack vare sin praktiknära inriktning kommit långt avseen-
de branschuppslutning och tillämpning både när det gäller 3D och objektorientering 
och andra tillämpningar av digital informationshantering i byggprocesserna. Även 
kunskapsmässigt har man kommit med väsentliga bidrag. Speciellt gäller detta inom 
3D Arbejdsmetode där viktiga nya begrepp utvecklats inom 3D modellering t.ex. med 
begrepp som fackmodell, gemensam modell, och informationsnivå.  
 
När det gäller byggklassifikation har man tagit ett stort steg med att utveckla ett helt 
nytt klassifikationssystem, DBK. Detta skiljer sig på vissa punkter från den interna-
tionella standarden för byggklassifikation ISO 12006-2 med dess svenska tillämpning 
BSAB-systemet. DBK söker samordna etablerad byggklassifikation med något man 
kallar referenssystematik. Det gör systemet ytterligt komplext och svåröverskådligt.  
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Arbetet med klassifikationen genomfördes av bips och inriktades snabbt på att skapa 
en heltäckande systematik omfattande alla byggnadens delar ner till minsta ingående  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 31. Aktiviteter i Det Digitale Byggeri relaterade till innovationsprocessen. 
Tidsskala nedåt. 
 
komponent. bips domineras av rådgivande ingenjörer. Först i senare delen av proces-
sen blev entreprenörerna klara att sätta igång med definition av Produktionsdele. Där-
för har urval och begränsning av Bygningsdele inte skett med hänsyn till behovet av 
samband mellan dessa båda vyer mot byggnadens delar.  
 
I Danmark har rådgivande ingenjörer och arkitekter en mycket stark ställning i bygg-
processen medan entreprenörerna i jämförelse med svenska förhållanden har en avse-
värt svagare framtoning. Detta kan ha haft betydelse för arbetet med DBK. Förekoms-
ten av ett fungerande klassifikationssystem har visat sig vara centralt för den övriga 
utvecklingen inom DDB, bl.a. avseende BIM. Därför hade det varit en fördel om arbe-
tet med DBK varit någorlunda klart innan den övriga projekt startade. 
 
Just den tidsmässiga koordinationen av olika aktiviteter har varit en svaghet i pro-
grammet. Bedst i Byggeriet, vars huvudsyfte var att ta fram goda exempel på tillämp-
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ningar inom DDB har haft svårt att utföra sitt arbete inom programmets tidsram efter-
som implementeringsarbetet av naturliga skäl måste fortsätta långt efter avslutat pro-
gram.  
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Norska ”buildingSMART” - projektet 
 
 
Det norska buildingSMART-projektet är ett pågående projekt som startade 2005 och 
har finansiering tom 2008. Projektets ledning förväntar sig dock att det beviljas bidrag 
för att bedriva projektet vidare. P g a att det är ett pågående projekt har det varit svårt 
att hitta information om, och tillgodogöra sig, alla delar i projektet. Det finns ingen 
slutrapport för hela projektet och vissa delar verkar precis ha påbörjats. Av den infor-
mation som har varit tillgänglig är det dock klarat att projektet har gett en utveckling 
mot BIM och öppna standarder. Internationellt har projektet också marknadsfört norsk 
bygg- och fastighetssektor. 
 

Bakgrund 

Byggekostnadsprogrammet 
Vid arbetet med framtida bostadspolitik, 2003, beställde kommunal- och regionalde-
partementet en utredning som skulle studera byggkostnader. Denna utredning kom 
fram till att prisutvecklingen för nybyggnad och förvaltning var väsentligt högre än 
övrig prisutveckling. Studien visade också att produktivitetsutvecklingen i Bygg- och 
anläggningssektorn var väsentligt lägre än för övriga delar av industrin. 
 

Med denna undersökning som bakgrund tillsatte departementet en arbetsgrupp med 
uppgift att föreslå initiativ och samarbetsformer för att sänka byggkostnaderna och 
öka effektiviteten i näringen. Arbetsgruppen föreslog i sin rapport att myndigheter, 
näringen och andra berörda parter skulle upprätta ett femårigt program som skulle ta 
ett samlat grepp för att initiera nytänkande, effektivitet och öppenhet. 

Resultatet blev utvecklingsprogrammet ”Byggekostnadsprogrammet”. som är ett sam-
arbetsavtal mellan kommunal- och regionaldepartementet och bygg- och anläggnings-
sektorn75. 

 

BARBi (Bygg og Anlegg Referense Bibliotek) 
1998 startade det branschgemensamma initiativet BARBi76 (Bygg og Anlegg Refe-
rense Bibliotek)77. Syftet med projektet var att skapa en nationell klassifikation för att 
strukturera informationen som används inom bygg- och anläggning. Inom BARBi-
projektet började man samarbeta internationellt redan från start. Detta samarbete ledde 
också till att BARBi-projektet var aktiva i framtagningen av de internationella stan-
darderna ISO/PAS 12006-3 och Ifc 2x. 

                                                 
75 http://coreweb.nhosp.no/byggekostnad.no/html/files/Styringsdokument_ver__3_0_1.doc 
76 http://www.buildingsmart.no/category/Tidligere%20barbi-prosjektet/category.php?categoryID=159 
77 www.barbi.no 
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Självklart var BARBi intressant för Byggekostnadsprogrammet och detta ledde till ett 
av buildingSMARTS två huvudprogram IFC i byggenæringen – ”Norske Byggek-
losser”. 
 

BIT-programmet 
2004 ersattes organisationerna Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), 
Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) och Norges 
Turistråd med det nystartade, statligt ägda, företaget ”Innovasjon Norge”. 

Innovasjon Norge ska tillhandahålla tjänster och program som ska bidra till att ut-
veckla distrikten, öka innovationer i näringslivet över hela landet och profilera norskt 
näringsliv och Norge som resmål (www.innovasjonnorge.no). 

BIT-programmet, ett Innovation Norge program, är ett marknadsstyrt nationellt och 
internationellt affärsutvecklingsprogram baserat på teknologidrivna affärsprocesser, d 
v s sektorsgemensamma teknologi- och affärsplattformar baserade på öppna interna-
tionella standarder. Affärsutveckling sker genom samarbete på bransch- och sektors-
nivå. Resultatet från projekten ska skapa en internationaliseringsplattform för sek-
torn78.  

Det internationella engagemanget i BARBi-projektet visade att ”stora möjligheter 
öppnar sig på exportmarknaden om den norska byggnäringen och programvaruindu-
strin är tidiga med att implementera internationella standarder för varuinformation och 
tidiga med att utveckla en standardiserad affärsprocess”79. 

Genom BIT-programmet fick buildingSMART sitt andra huvudprogram  

”buildingSMART” – den nye elektroniske måten å jobbe på (BIT-bygg i Figur 
32). 

Tanken med detta huvudprogram är att ”genom att samla norska leverantörer i ett 
konsortium (programvaruleverantörer, entreprenörer och varuleverantörer) kan även 
utländska byggherrar erbjudas en komplett och effektiv byggprocess. Det nya sättet 
att arbeta på lanseras och marknadsförs som ”buildingSMART”80. 

                                                 
78 www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Kompetanse/Kompetanseutvikling/BIT-
programmet/?locationId=,53354, 
79 http://coreweb.nhosp.no/buildingsmart.no/html/files/BIT-historier-Byggsektoren-27_02_06-LH.doc 
80 http://coreweb.nhosp.no/buildingsmart.no/html/files/BIT-historier-Byggsektoren-27_02_06-LH.doc 
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Organisation 
buildingSMART har blivit ett uttryck för flera saker: 

• En teknologi 
• En organisation 
• Ett projekt 

 
buildingSMART-teknologin beskriv nedan.  
 
buildingSMART Norge81 är en organisation. För att vara med i denna organisation 
betalar man en medlemsavgift. Målet för denna organisation är att förbättra byggbran-
schen genom att utveckla metoder och detta ska göras genom att använda och utveck-
la buildingSMART teknologin. BuildingSMART som organisation är starkt samman-
kopplad med IAI82 och organisationen ändrade namn från IAI forum Norge på sitt 
årsmöte 2008. Samma namnändring har skett i ett antal länder. T.ex. har detta hänt i 
Sverige där Svenska IAI forum nu har tagit namnet buildingSMART Sweden83. Man 
motiverar detta namnbyte med att man har vidgat syftet med sitt arbete från att ”bara” 
arbeta med öppna standarder till att stödja hela bygg- och förvaltningsprocessen: 
 
“buildingSMART is integrated project working and value-based life cycle manage-
ment using Building Information Modelling and IFCs”84 
 
buildingSMART Norge bildar tillsammans med motsvarande forum i Sverige, Dan-
mark och Finland buildingSMART Nordic. buildingSMART Nordic är i sin tur ett 
medlemschapter i buildingSMART International.  
 
buildingSMART-projektet är ett FoU projekt och det är främst detta projekt som 
granskas och beskrivs här. buildingSMART-projektet består av två huvudprojekt. 
Huvudfinansiärerna för dessa är Byggekostnadsprogrammet och Innovasjon Norge 
enligt ovan. Med dessa projekt som bas har ett stort antal aktörer i branschen engage-
rat sig. 

                                                 
81 www.buildingsmart.no 
82 http://www.iai-international.org/index.html 
83 www.buildingsmart.se 
84 Definition av buildingSMART fastslagen under  IAI International Council, 02.11.2006   
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Figur 32. buildingSMART programmets huvuddelar och huvudaktörer. Sjøgren och 
Kvarsvik (2007) En presentation av buildingSMART, Stockholm 24 Januari 2007. 

 

Ekonomi85 
Projektets budget är på ca 40 miljoner NOK/år (ca 47 miljoner SEK). Projektet har en 
offentlig stödfinansiering på 20 %. Med detta menas att man måste ha dokumenterat 
80 % egeninsatser från deltagarna. Dessa egeninsatser kan vara i form av bokförd ar-
betstid eller investeringar relaterade till buildingSMART. Stora bidragsgivare, som 
har bidragit med arbetstid och inverteringar, är de offentliga byggherrarna, mjukvaru-
leverantörer och byggnäringen. Främst Statsbygg som satsat 10-15 milj NOK/år, va-
vid det offentliga stödet i Norge är mer än 50 %. 
 
De offentliga byggherrarna, främst Statsbygg, har satsat 10-15 MNOK/år i form av 
egeninsatser. Det ska noteras att de offentliga byggherrarna är med som deltagare i 
projektet på samma villkor som andra deltagarna, som t. ex. entreprenörer, och inte 
som passiva finansiärer. Detta har gjort att de har varit mer aktiva och engagerade, 
och styrande, än i t. ex. Danmark. 
 

                                                 
85 Siffrorna i detta avsnitt från personlig kontakt med Jøns Sjøgren under buildingSMART/STAND-
INN seminarie 6 Juni 2008 samt genom senare e-postkontakt med Jøns Sjøgren. 
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Styrgruppen  
Styrgruppen fungerar som en styrelse för hela initiativet och bestod 2008-06-01 av: 
 
Arne Skjelle Byggevareindustrien 
Bjørn Mørck Byggevareindustrien 
Bjarne Haugland Va og Vvs Produsenterne (VAVVS) 
Bjørn Svensvik SINTEF Byggforsk 
Halvard Gavelstad Byggtjeneste ODA 
Harald Eriksen Arkitektbedriftene i Norge 
Ivar Hansen Norske trevarefabrikkers landsforening (NTL) 
Jostein Skree Norsk Teknologi 
Knud-Fredrik Mohn Forsvarsbygg 
Sverre Kirkevold Block Watne AS 
Morten Lie Statsbygg 
Liv Kari Hansteen Rådgivende Ingeniörers Forening (RIF) 
Tons Strand Molle Trelast- og byggevarehandelens fellesorganisation (TBF) 
Per Ola Ulseth Skanska 
Ralph Norberg Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) 
Jens-Dag Vatndal Elektroforeningen (EFO) 
Egil Skavang Byggekostnadsprogrammet 
Roald M Johannesen Innovasjon Norge 
Jon Sandnes Entreprenörforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) 
Vidar Nygård ProsjektConsult 
Agnar Holen Tekniske Entreprenörers Landsforening (TELFO) 
Trygve Krogsæter  Arkitektbedriftene i Norge 
 
Sammansättningen av styrgruppen visar att projektet har ett brett engagemang i bran-
schen. Det är dock två organisationer som har haft ett större inflytande på arbetet än 
de andra: 

• Statsbygg 
• SINTEF 
 

På grund av detta ges nedan viss fakta om dessa organisationer. 
 

Statsbygg 
Statsbyggs uppdrag är att erbjuda goda och funktionella lokaler till statliga verksam-
heter (jfr Byggnadsstyrelsens uppdrag innan 1993). Genom detta uppdrag är Stats-
bygg en av Norges största byggherre med en investeringsvolym på 3,06 miljarder 
norska kronor och ca 170 pågående projekt86.  
 
Statsbygg har också fått uppdrag från det norska parlamentet ”Stortinget” att öka ef-
fektiviteten i bygg- och fastighetssektorn. Detta görs genom att Statsbygg initierar och 
aktivt deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt. I Statsbyggs strategi för FoU-
verksamhet87 finns tre prioriterade områden:  

• Process 
• Miljö 

                                                 
86 http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/omstatsbygg/aarsrapport/SB-Arsmelding2007.pdf 
87 http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/prosjekter/fouprosj/FOUstrategi.pdf 
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• Förmedling.  
 

Det som vanligen kallas FoU-projekt ligger här i de två första områdena, Process och 
Miljö. FoU inom ICT-området ligger inom området Process. Målet med området 
Förmedling är att föra ut resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt till den egna 
organisationen och till övriga byggbranschen.  
 
Statsbygg är på detta sätt en länk mellan forskning och bransch. De ska prova ny tek-
nik från forskningsprojekt för att sedan föra ut resultaten till branschen. 
 

ICT-FoU och Statsbygg 
Statsbygg har sedan 1999 varit involverade i ett antal forskningsprojekt rörande ob-
jektorienterade informationsmodeller (BIM)88: 

• 4D i byggeprosessen (1999-2001) 
• Videreføring 4D-byggeprosessen (2001-) 
• Objektbasert prosjektering (IFC) (2004-2005) 
• building SMART (2005-) 
 

Deltagande i dessa projekt har lett till att Statsbygg nu har tagit beslut om att använda 
Bygginformationsmodeller (BIM) baserat på öppna internationella standarder (buil-
dingSMART-teknologin) i sina projekt, se nedan för mer detaljerad information. 
 
Anledningen till satsningen i buildingSMART beskriver Statsbygg på detta sätt: 
 
”Vad är effekterna av BIM? Bättre byggnader? Färre fel? Billigare byggnader? Mer 
för pengarna? Bättre kommunikation? Bättre underlag för kvalificerade beslut? 
Vi har inte alla svaren idag men för oss kommer en så liten besparing som 1 % i verk-
samheten betyda en årlig besparing på 30-50 miljoner NOK så potentialen är stor.”89 
 
I detta uttalande framgår det att målet i form av besparingar som Statsbygg räknar 
med är minst 1% av byggkostnaderna. Med detta som bakgrund är inte satsningen på 
10-15 milj. NOK/år svår att motivera. Det har dock inte kommit några uttalande om 
att besparingsmålet har uppnåtts i något projekt.  
 

SINTEF 
SINTEF90 är Skandinaviens största forskningsorganisation som är beläget i Norge. 
SINTEF Byggforsk är en av 12 enheter inom SINTEF och är det tredje största bygg-
forskningsinstitutet i Europa. Enheten startades 2006 efter en sammanslagning med 
stiftelsen Norges byggforskningsinstitut. Idag jobbar 10-12 personer med buildingS-
MART på SINTEF Byggforsk. De har varit framgångsrika när det gäller att få europe-
iska FoU-projekt. Detta har lett till att SINTEF 2008-04-16 gjorde uttalandet att de 

                                                 
88 http://www.statsbygg.no/Prosjekt/FoUprosjekter/prosess/ 
89 Fritt översatt från http://www.statsbygg.no/Prosjekt/BIM-Bygningsinformasjonsmodell/Bruk-og-
nytteverdi-av-BIM/ 
90 www.sintef.no 
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framöver kommer att göra en offensiv satsning på FoU inom buildingSMART. De 
kommer bland annat att lägga hälften av sitt grundbidrag inom detta område91.  
 

Syfte med projektet buildingSMART 
Syftet med buildingSMART Norge är att (Sjøgren 2007): 

• Definiera strukturer och arbetsmetoder för morgondagens byggsektor, natio-
nellt och internationellt. 

• Göra den norska byggsektorn konkurrenskraftig genom att optimera använd-
ningen av ny teknik. 

• Vara det viktigaste ”innovations-pillret” i byggsektor. 
• Ta fram motiv för integration och bygga broar mellan kompetensöarna i      

byggsektorn. 
 
Med detta som syfte har följande mål definierats för buildingSMART Norge: 
 
Projektets huvudmål92 är att möjliggöra en automatisering av den elektroniska överfö-
ringen av information mellan alla led i värdekedjan. Detta vill resultera i en effektiva-
re bygg- och fastighetsprocess.  

 

Strategi 
Projektet är uppdelat i fyra huvuddelar enligt figur nedan: 

 
Figur 33. buildingSMART programmets huvuddelar.(Sjøgren 2007)  
 
                                                 
91www.buildingsmart.no/article303.html 
92http://www.buildingsmart.no/ 
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Huvuddel 1 Utveckla buildingSMART handhar utveckling av grundteknologin.  
 
Huvuddel 2 Implementera buildingSMART sker genom att teknologin testas i verk-
liga byggnadsprojekt, s.k. pilotprojekt, samt att handledningar tas fram.  
 
Huvuddel 3 Affärsutveckling har som uppgift att exportera kunskap och affärsmodel-
len med målet att göra den norska byggsektorn konkurrenskraftig.  
 
Huvuddel 4 Kunskapsbaserade system har som uppgift att visa på och utveckla 
verktyg för att använda buildingSMART teknologin som grund för expertsystem.  
 

Utveckla teknologin buildingSMART 
Utvecklingen av buildingSMART teknologin utförs i internationella samarbeten i IAI, 
Tekniska kommittéer (ISO TC 59/TC 184) och EU-projekt (Eurabuild, Stand-INN 
mfl.). I Norge utförs och koordineras arbetet främst genom två organisationer, SIN-
TEF byggforsk och Standards Norge (Standards Norge). Förenklat kan man säja att 
Standards Norge är med i arbeten med att ta fram standarder i t ex tekniska kommitté-
er som (ISO TC 59/TC 184). Motiveringen till detta arbete är att det säkrar Norska 
intressen i dessa standarder. SINTEF byggforsk är från sin sida med i arbetet att im-
plementera dessa standarder t ex i Europa-projekten Erabuild och Stand-INN. 
 
Delen Utveckla buildingSMART-teknologin är inte färdig ännu. Utvecklingen sker 
fortfarande i två Work package (WP)93: 

• WP-BARBi-IFD (ontology project) International Framework for Dictionaries 
• WP-IFC-IDM (data model and information exchange requirements) 

 
buildingSMART teknologin har som mål att göra det möjligt att problemfritt överföra 
information (interoperabilitet). För detta behövs tre faktorer: 

1. Ett format för informationsöverföringen 
2. En specifikation om vilken information som ska överföras och när denna 

överföring ska ske.  
3. En gemensam förståelse om vad den överförda information verkligen 

beskriver.94  
 
Etableringen av märkesnamnet buildingSMART gjordes 2005. Bakom namnet ligger 
teknologier som utvecklats av IAI (International Alliance for Interoperability). Dessa 
standarder bygger på samma grunder som ICT-standarder inom en rad andra områden.  

                                                 
93 http://www.buildingsmart.no/category/Tekniske%20byggeklosser/category.php?categoryID=160 
94 http://dev.ifd-library.org/index.php/Ifd:buildingSMART_and_IFD 
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Figur 34. Tre faktorer för interoperabilitet i olika branscher (Sjøgren 2007).  
 
Teknologin består av tre delar: 

• Digitalt format (IFC) 
• Process/leveransspecifikation (IDM) 
• Terminologi (IFD) 

 
Figur 35. buildingSMART- teknologins huvuddelar (Haug 2008). 
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Överföringsformatet IFC (ISO 16739) 
Den öppna internationella standarden IFC (Industry Foundation Classes) definierar ett 
överföringsformat för information rörande byggnader och dess omgivning. Den nuva-
rande (senaste) versionen 2x3 möjliggör att informationen märks (taggas) med globala 
unika ID från internationellt överenskomna ontologier (Se IFD nedan). På detta sätt är 
målet med IFC att utgöra ett format som kan ”förstås” av datorer och som kan använ-
das för att överföra all relevant byggrelaterad information mellan två aktörer95. IFC 
formatet utvecklas även i Sverige och provas kontinuerligt i FoU projekt, senast i pro-
jektet Demohuset96.  

 

Leveransspecifikation IDM (ISO TC59 SC13) 
IFC möjliggör att olika informationsmängder överförs på ett antal olika sätt. Om mot-
tagaren vill vara säker på vilken information han kommer att få behöver avsändare 
och mottagare komma överens om exakt vilken information som ska levereras. Den 
specifikation som gör detta möjligt kallas IDM (Information Delivery Manual).  
Målet för arbetet inom projektet buildingSMART när det gäller IDM är att: 

• Identifiera processer och vilka aktörer som behöver vilken information i dessa 
processer.  

• Specificera vilka IFC kapaciteter ”informationsdelmängder i IFC” som behövs 
för att stödja processerna. 

 
Målet för denna specifikation är alltså till stor del samma som målet för leveransspeci-
fikationer som beskrivs i den ”nya” Bygghandlingar Del 8, samt i likartade slutsatser i 
rapporten från arbetsgruppen i projektet BICT, Nyttan av ICT för byggbranschen 
(Ekholm m.fl. 2008). För mer information om IDM se97 
 

Terminologi, ontologi, lexikon IFD (ISO 12006-3) 
IFD är en relativt ny del av IFC. Därför kommer nedan en längre beskrivning av den-
na del. Att tekniken är ny innebär att vi inte vet mycket om vad som fungerar och inte 
fungerar med denna teknik. Här kommer först en genomgång av IFD ganska rakt 
översatt från98. Då arbetet med IFD är i sin linda ska detta till stora delar ses som en 
vision och inte något som finns klart idag. 
 
IFD (International Framework for Dictionaries) är en ISO-standard (ISO 12006-3) för 
uppbyggnad av referensbibliotek som innehåller begrepp med tillhörande definitioner 
och relationer till andra begrepp. IFD är det ”osynliga limmet” som tillåter IFC-
baserade ICT-system att överföra information som både mottagare och sändare för-
står. För att automatiskt kunna verifiera informationen i en informationsleverans så är 
det nödvändigt att definiera information mer detaljerat än vad så är möjligt med defi-
nitionerna i IFC formatet99. Då IFC formatet innehåller definitioner av begrepp på 

                                                 
95 http://dev.ifd-library.org/index.php/Ifd:buildingSMART_and_IFD 
96 www.demohuset.se 
97 /www.iai.no/idm 
98 http://dev.ifd-library.org/index.php/Ifd:IFD_in_a_Nutshell#Naming_concepts 
99 http://dev.ifd-library.org/index.php/Ifd:buildingSMART_and_IFD 
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ganska hög nivå så är tanken att IFD ska ”fylla på” med begrepp och definitioner så 
ett detaljerat klassifikationssystem fås. 
 
IFD redovisas i standarden som en EXPRESS modell tillsammans med en kort för-
klaring om dess funktion och användning. Själva modellen är ganska enkel, sett ur ett 
implementeringsperspektiv, men den beskrivs som mycket flexibel och kan därför an-
vändas till att implementera en rad referensbibliotek, klassifikationssystem och onto-
logier. De två första var det norska BARBi och LexiCon från STABU i Nederländer-
na. IFD är definierad i ISO 12006-3 och är ett resultat av standardiseringsarbete i ar-
betsgruppen ISO TC59/SC 13/WG6 där det har funnits norskt deltagande redan från 
starten i oktober 1999 genom BARBi-projektet. Det norska engagemanget har fortsatt 
också i buildingSMART-projektet. Arbetet med standarden har utvecklats sakta och 
blev formellt publicerat först i april 2007. 
 
Den enklaste formen av IFD kan användas för att skapa flerspråkiga ontologier genom 
att begreppen definierats oberoende av terminologin. Det översätter inte ett ord till ett 
annat ord utan innehåller definitioner av begrepp som kan ha olika benämning i olika 
språk. T ex så tror man att detta klarar ut att dør på norska inte ska översättas med 
door på engelska då man med dør menar både dörrblad och karm medan man med 
door menar bara dörrbladet. 

 

Figur 36. Begreppet dörrblad och dörrkarm och tillhörande norsk och engelsk 
terminologi. 
 
 
Genom att utgå från och definiera begreppen kan man också klara ut svårigheter som 
kan uppkomma på grund av att ett begrepp kan ha flera namn eller att ett namn kan 
beskriva flera begrepp. 
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Figur 37. En balk kan beskrivas med flera namn. Namnet balk kan också beskriva 
flera begrepp. 
 
 
För att identifiera de olika begreppen använder sig IFD av unika internationella ID 
(Global Unique Identifier (GUID)). Dessa kan beskrivas som begreppets personnum-
mer. 
 

3vHRQ8oT0Hsm00051Mm008 

Figur38. GUID för begreppet dörrblad och dörrkarm tillsammans (dør på norska). 
 
 
Dessa ID:n kan sedan användas för att identifiera begreppen i en IFC struktur (versio-
nen 2x3) istället för eller tillsammans med en terminologi som beskriver begreppet. 
Översättning mellan termer på olika språk och GUID sägs sedan kunna ske med hjälp 
av programvara som innehåller IFD-bibliotek eller har access till IFD-bibliotek på nä-
tet. Om detta ska fungera så måste termer på de olika språken först läggas i IFD-
biblioteket och där kopplas till begreppet. Detta är ett omfattande arbete. 
 
Ett begrepp i IFD är definierat oberoende av tid och användning och alla relationer är 
av typen ”kan ha”. Ett fönster, t ex, kan som ting användas i olika informationskällor, 
t ex olika programvaror, och i de olika informationskällorna är olika egenskaper av 
vikt. De olika egenskaperna är i figuren nedan representerade av färgade rektanglar. 
Några egenskaper används i flera informationskällor medan andra bara används i en 
informationskälla. Ett begrepp i en informationskälla kan enligt IFD ses som en vy av 
det generiska IFD-begreppet för en specifik användning i en specifik fas/process. Ge-
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nom att gå igenom de olika källorna där ett ting används och lägga till de egenskaper 
som används i beskrivningen av tinget i IFD-biblioteket får man slutligen alla egen-
skaper som det generiska begreppet ska ha, är det tänkt. Genom att ha kvar länken till 
källan som använde egenskapen kommer IFD också bli en mappningsstruktur mellan 
de olika källorna. 
 

Figur 39. Koppling mellan olika informationskällor och ett begrepp i IFD.100  
 
 
Namnet IFD används både för IFD-biblioteket, beskrivet ovan, och organisationen 
som underhåller detta bibliotek. Denna organisation har ungefär samma uppgifter in-
ternationellt som ”Råd för digitalt byggande”, som rekommenderas av (Ekholm et al. 
2008), skulle ha nationellt. D v s att forma ”ett generellt informationsramverk för 
byggande och förvaltning med klasser och egenskaper oberoende av överföringsfor-
mat”, samt skapa ”en plats där olika informationsformat kan verifieras mot ramverket, 
och där informationen kan transformeras mellan olika verifierade format.” (Ekholm et 
al, 2008). 
 
Norge jobbar nationellt samtidigt som de jobbar internationellt med dessa frågor. Det-
ta gör att de får en snabbare utveckling nationellt samt att det internationella informa-
tionsramverket som växer fram till viss del anpassas till Norges. 
 
Som en första tillämpning av IFD arbetas det nu på en varudatabas med uppgiften att 
föra över information från en BIM till en varuleverantör. Samt att överföra informa-
tion om en produkt tillbaka till en BIM. 

                                                 
100 http://dev.ifd-library.org/index.php/Ifd:IFD_in_a_Nutshell#Naming_concepts 
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Figur 40. Koppling mellan BIM och varudatabas med hjälp av IFD101.  
 
 
Norsk Byggtjeneste har idag en produktdatabas med omkring 500 000 byggprodukter 
som kallas NOBB. Tillsammans med SINTEF Byggforsk har en utveckling startats 
för att göra denna databas kompatibel med IFC. Detta görs med hjälp av IFD.  
 
Tanken är att när ett byggnadsprojekt har kommit till fasen där inköp av produkter ska 
göras kan en specifikation av en produkt, i form av ett IfcXML-meddelande, produce-
ras automatiskt utifrån information i BIM:en. Denna specifikation skickas till databa-
sen. Databasen tar med hjälp av specifikationen fram ett antal produkter som uppfyller 
specifikationen. Information om dessa produkter skickas tillbaka, också i form av ett 
IfcXML-meddelande, och man kan välja ut en av produkterna och lägga in informa-
tionen om denna produkt i BIM-modellen. Genom att använda IFD så är processen 
oberoende av språk, land och kultur och i en utveckling så ska man kunna få informa-
tion om produkter från andra länder och databaser också. För att förverkliga denna 
vision krävs dock ett omfattande internationellt standardiseringsarbete. Om IFD 
kommer att anammas som bas för ett sådant arbete är dock svårt att sia om. 
 
Målet är att detta ska byggas samman med dagens sätt att utföra elektronisk handel. 
På detta sätt kan denna process automatiseras och fel beroende på den mänskliga fak-
torn kan elimineras. Tanken är också att arbetssättet ska automatisera framtagandet av 
förvaltningsinformation för inköpta produkter. Arbetssättet har delvis provats vid im-

                                                 
101 http://standards.eu-innova.org/Files/Report/STAND-INN_D2_Best_Practices_analysis.pdf 
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plementeringsprojektet Nye Ahus102. Dock har stora förenklingar och mycket handpå-
läggning fått göras p g a att tekniken/programvarorna inte är färdigutvecklade ännu. 
 

 
Figur 41. Tänkt framtida processmodell för e-handel (Backmoen 2008).  
 

Reflektioner om delen ”utveckla teknologin buildingSMART” 
Även om inte teknologierna är färdigutvecklade så finns det ändå några resultat och 
slutsatser som kan dras av det arbete som bedrivits. 
 
Att norska BARBi-biblioteket och LexiCon från STABU i Nederländerna har kunnat 
samordnas i IFD arbetet ger en indikation på att det kan användas till att harmonisera 
nationella klassifikationssystem. I alla fall term mot term genom att termer som be-
skriver samma begrepp har kunnat hittas och kopplas till samma GUID. Detta gör det 
möjligt att översätta termen på ett språk till termen i ett annat språk. 
 
Ett resultat av att buildingSMART Norge aktivt försöker arbeta internationellt är att 
ett formellt avtal har skrivits mellan enskilda parter i Nederländerna, Canada, USA 
och Norge vad gäller utveckling av IFD103. Då USA/Canada har ett nationellt klassifi-
kationssystem som bygger på ISO 12006-2, vilket även BSAB gör, är detta speciellt 
intressant för Sveriges del. Tankarna kring samarbetet och med den fortsatta utveck-
lingen av IFD är beskrivet i dokumentet ”IFD Library White Paper”104. 
 

                                                 
102 http://coreweb.nhosp.no/buildingsmart.no/html/files/IFC-
Prosjekt_NyeAhus_Evalueringsrapport_v1-1_1.pdf 
103 www.innovasjonnorge.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-i-2006/Nyheter-i-4-kvartal-
2006/Internasjonal-utveksling-av-byggdata/ 
104 http://www.csinet.org/s_csi/docs/16200/16133.pdf. 
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På samma sätt har enskilda offentliga parter som GSA i USA, Näringsdepartementet i 
Danmark,, Senaatti i Finland samt Statsbygg i Norge undertecknat ett inriktningsdo-
kument om att stödja öppna standarder, se BILAGA 3. Att teknologin på detta sätt får 
bekräftelse internationellt ger den större trovärdighet. Dock kommer arbetet med att 
samordna klassifikationssystemen från USA/Canada med IFD att bli ett prov på hur 
praktiskt användbart IFD verkligen är. Detta arbete bör därför följas noggrant. 
 
Som beskrivits ovan har SINTEF Byggforsk gjort uttalandet att de kommer att göra en 
offensiv satsning på FoU inom buildingSMART. De kommer bland annat att lägga 
hälften av sitt grundbidrag inom detta område105. Detta är också ett tecken på att om-
rådet har en framtid, i alla fall inom FoU. 
 
Det sätt som utvecklingen beskrivs och den erfarenhet som vi i Sverige har om IFC, t 
ex från ”Demoprojektet”, så verkar arbetet i Norge intressant och det står ganska klart 
att arbetet att definiera begreppen som används i property-sets behövs om IFC ska få 
stor praktisk användbarhet. Norge jobbar nationellt med detta samtidigt som de jobbar 
internationellt med dessa frågor. Detta gör att de får en snabbare utveckling nationellt 
samt att det internationella informationsramverket till viss del anpassas till Norges. Då 
Sverige i princip inte alls jobbar nationellt med dessa frågor så har svenska forskare 
svårt att verka internationellt i dessa sammanhang. Genom detta halkar Sverige efter 
och risken finns att Sveriges byggindustri får anpassa sig till det internationella infor-
mationsramverket som nu växer fram, med liten svensk medverkan. 
 
Erfarenheten från Sverige säger att framtagning av standarder, där allt är med, ofta är 
svårare än det verkar. Komplexiteten i sådana arbeten kan ofta bli allt för stor för att 
resultatet ska bli praktiskt användbart. Innan teknologierna provas i verkliga projekt är 
det därför mycket svårt att säga något om hur användbar teknologin är. Liknande slut-
satser fås också i en utredning om buildingSMART teknologins användning i Skandi-
navien (Kiviniemi et al. 2008). 
 

                                                 
105 www.buildingsmart.no/article303.html 
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Implementering av buildingSMART 
buildingSMART projektet har som del två en implementeringsdel. Målet för denna 
del är att starta implementeringen av varu- och affärsinformation baserat på Buil-
dingSmart-teknologin i några utvalda pilotprojekt och hos några utvalda ICT-
leverantörer106. 
 
Från dessa pilotprojekt har erfarenheter tagits tillvara och detta har resulterat i ett antal 
guider om införande av teknologin. Dessa guider har tagits fram i EU-projektet 
STAND-INN. Statsbygg har också tagit fram en BIM-manual. Båda dessa initiativ 
beskriv nedan.  
 

Figur 42. BuildingSMART programmets huvuddelar (Sjøgren 2007). 
 

Pilotprojekt 
Norge har använt pilotprojekt i stor utsträckning. Exempel på pilotprojekt som är av-
slutade: 

• Høgskolen i Bodø (HIBO) 
• Selvaagbygg-2021 Munkerud (Bostäder) 
• HITOS 
• Nye Ahus (Nästan avslutat) 

 
De två sistnämnda pilotprojekten har varit en del av buildingSMART projektet. 
HITOS projektet är det projekt som, hittills, framhålls i de flesta presentationer om 
buildingSMART projektet. Pilotprojektet har också fått praktiska konsekvenser ge-

                                                 
106 http://www.buildingsmart.no/category/Prosjekter%20i%20byggebransjen/article94.html 
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nom att byggherren för projektet, Statsbygg, har bestämt att inför buildingSMART 
tekniken i samtliga sina projekt fr o m 2010.  
 

HITOS projektet 
Statsbygg, i sin roll som byggherre, var också drivande i implementeringsprojektet. 
Det var Statsbygg som valde utbyggnad av Högskolan i Tromsø (HITOS projektet) 
som implementeringsprojekt inom buildingSMART. Projektet bestod i att bygga ut 
Högskolan i Tromsø med ca 5000 m2. Denna utbyggnad gjordes främst genom att låta 
uppföra nya byggnader men till viss del också genom att bygga till befintliga. 

 
Figur 43. HITOS-projektet.107 
 

Mål 
Målet för implementeringsprojektet var (för Statsbygg) att:  

• Initiera och aktivt delta i forsknings och utvecklingsprojekt om BIM använd-
ning baserad på IFC-relaterade standarder och på det sätt stegvis introducera 
användningen av BIM i hela livscykeln för byggnader.  

• Använda ett eget projekt som pilotprojekt för att testa den praktiska nyttan av 
IFC baserad BIM. 

• Identifiera huvudproblemen vid användningen av IFC baserad BIM för att få 
fokus på dessa vid vidareutveckling av det tekniska ramverket. 

• Förbättra datakvaliteten på byggnadsinformation (tillförlitlighet, konsistens, 
användbarhet mm). 

• Öka värdet på byggnadsinformation genom att säkerställa att det semantiska 
innehållet relaterar till rätt byggnads objekt (det vill säja rätt begrepp används 

                                                 
107Statsbygg (2006) Experiences in development and use of a digital Building Information Model 
(BIM) according to IFC standards from the building project of Tromsø University College (HITOS) 
after completed Full Conceptual Design Phase. 
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för objekt, deras egenskaper och relationer) i överensstämmelse med generiska 
standarder som IFD. 

• Minimera antalet manuellt inmatad byggnadsinformation och konvertering 
mellan olika format. 

• Bidra till kostnadsreduktion genom förbättrad kunskap om och värde i bygg-
nadsinformation. 

• Bidra till ökade möjligheter att utföra olika typer av analyser (t ex med avse-
ende på livscykelkostnad, energi, miljöpåverkan, brand, akustik, byggnadsut-
formning, livslängd mm). 

 

Utförande HITOS 
Projektgruppen för HITOS-projektet projekterade (3D-projektering) med hjälp av sina 
respektive verktyg för att sedan konvertera dessa modeller till IFC. Dessa modeller 
skulle sedan kontrolleras med en sk ”model checker” där modellerna kunde visualise-
ras och kollisionskontroller och diverse andra kontroller kunde utföras. Utöver detta 
så skulle användningen av en sk modellserver studeras. Denna skulle användas för att 
lägga samman informationen i de olika modellerna till en gemensam modell. Från 
denna modell skulle information kunna importeras och expoteras. Genom detta förfa-
rande användes och testades ett stort antal programvaror samtidigt som buildingS-
MART tekniken utvärderades. 
 

 
Figur 44. Programvaror använda i HITOS-projektet.108 
 
 
Programskedet för HITOS slutfördes under hösten 2005. Rumsfunktionsprogrammet 
lagrades i ett IFC kompatibelt format i en rumsfunktionsdatabas med hjälp av pro-
gramvaran dRofus109.  

                                                 
108Sjøgren, J. (2007) Presentation på European Technical Data Event 4 Oktober 2007. 
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Systemhandlingar levererades i februari 2006 som en integrerad IFC-modell som in-
nehöll A-modell, VVS-modell och El-modell. K-modellen kunde inte integreras p g a 
problem med programvaran. K bytte sedermera programvara och en mer komplett In-
tegrerad modell (Preliminary study model, enligt Statsbyggs standard) i form av en 
integrerad IFC-modell för alla discipliner var klar i juni 2006 innehållande samtliga 
discipliner. 
 
Entreprenören, Skanska Norge AS, utförde under preliminärprojekteringen byggbar-
hetsanalyser och kostnadsanalyser på den digitala byggnadsmodellen i IFC-format. 
 

Slutsatser från aktörerna i HITOS projektgrupp 
Aktörerna i projektgruppen dokumenterade sina erfarenheter från projektet var för sig. 
Se (Statsbygg 2006). En sammanfattning av dessa ges nedan: 
 
Programvaran dRofus användes för att utgående från rumsfunktionsprogrammet skapa 
”dummy-rum”. Detta fungerade bra och Arkitekten kunde använda dess rum som start 
på sin projektering. Det framgår dock inte hur Statsbygg tyckte att framtagningen av 
rumsfunktionsprogrammen fungerade. 
 
Användningen av aktörernas respektive verktyg fungerade bra för de flesta. Alla lyck-
ades också väl med att konvertera sina modeller till IFC. 
 
Det var dock vissa svårigheter att få med och förändra egendefinierade egenskaper 
”IFC Property_sets”. Egenskaper fick också olika värden beroende på viken program-
vara som användes för att studera IFC-modellens innehåll. 
 
Det gick bra att kontrollera sina modeller med hjälp av en model checker (Solibri, 
www.solibri.com). De flesta kontroller gjordes på arkitektmodellen, t ex kollisions-
kontroll, tillgänglighetskontroll, trapputformning mm. Efter ganska stor handpålägg-
ning fungerade det också att göra kontroller på den sammansatta modellen. 
 

                                                                                                                                            
109 www.nosyko.no 
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Figur 45. Kontroll av trappa med hjälp av regler definierade i Solibri.110 
 
Denna programvara med dess funktioner var, enligt aktörerna, det som hade störst po-
tential och störst praktisk nytta av de nya program som testades i projektet.  
 
Användningen av modellservern var det som var mest problematisk. Den programvara 
som användes (EDM Model server) var en prototyp vilket gjorde den relativt ostabil. 
Den blev dock bättre under projektets gång. Vid slutet av testen så fungerade det rela-
tivt bra att lägga in en av aktörernas modell i modellservern. Att smälta samman mo-
dellerna från de olika disciplinerna var svårare än väntat. Med mycket handpålägg-
ning kunde detta dock göras så att projektgruppens deltagare kunde använda denna 
modell vid byggmöten. 
 
Framtagning av kvantiteter från IFC-modellen för kostnadsberäkning fungerade i stort 
sätt. Det var lite problem p g a att elementen inte alltid hade entydiga namn. Det fatta-
des också egenskaper hos vissa element som behövdes för att få rätt prissättning.  
 
De flesta deltagarna anger som förbättringsåtgärder: 

• Bättre definierade IDM:er för de olika disciplinerna. 
• Att IFD-GUIDs är definierade samt att dessa kopplas samman med det natio-

nellt framtagna referensbiblioteket, BARBi. 
• En fungerade modellserver. 

                                                 
110Sjøgren, J. (2007) Presentation på European Technical Data Event 4 Oktober 2007. 
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Slutsatser från Statsbygg rörande HITOS 
”Trots de uppenbara tekniska och disciplinära utmaningarna har de inblandade klarat 
av att ta fram modeller som kunnat läggas samman. Även om målen inte uppfylldes 
till alla delar, detta var trots allt ett FoU projekt som inte hade någon väl beprövad ar-
betsgång, kan modellerna definitivt användas för detaljprojektering av byggnadspro-
jektet HITOS och de är en bra grund för fortsättningen av projektet.  
 
Det finns ett antal olösta problem vid användningen av IFC i byggnadsprojekt, men 
det är uppenbart att implementeringen av denna standard kommer att ändra byggnads-
processen, hur informationen överförs mellan aktörer och resultatet bestående av en 
färdigställd fysisk byggnad med tillhörande BIM som en produkt som kan överlämnas 
till förvaltningen. Kontraktsformer och affärsmodeller, som ingriper ägandet av BIM-
modellen och affärsmodeller kopplade till denna modell, kommer att vara nödvändigt 
att ha framtaget i den framtida ”BIM världen” som vi kan skönja konturerna av.”(Fritt 
översatt från Stadsbygg 2006). 
 
Deltagande i projektet har lett till att Statsbygg tagit beslut om att använda Byggin-
formationsmodeller (BIM) baserat på öppna internationella standarder (buildingS-
MART-teknologin). Statsbygg har som mål att använda BIM i hela livscykeln för sina 
byggnader. 2010 ska huvudregeln vara att BIM ska används i alla Statsbyggs bygg-
nadsprojekt och i hela byggprocessen i dessa projekt111. 
 
Detta ska ske i delstegen:  

• 5 piloter 2008 varav fyra är bestämda och av vilka vissa även pågår (Univ. i 
Agder, Folkehelsa, Tronka, Ørje tollstasjon). 

• 15 piloter 2009, bl a universitetet i Stavanger. 
• Alla projekt 2010. 
 

Statsbyggs engagemang har också smittat av sig och från hösten 2007 har Forsvars-
bygg112 ökat sitt deltagande i buildingSMART. Under 2007 startade de ett projekt som 
pilotprojekt (SJKE på Haakonsvern i Bergen (Ny kontorsbyggnad) startat nov.- 07.) 
och under 2008 är det planerat att testa buildingSMART tekniken i flera projekt. 
Statsbygg och Forsvarsbygg försöker också sprida kunskaperna vidare till andra 
byggherrar genom olika aktiviteter113. 
 
Vinsterna som Statsbygg ser med BIM är att de kan få intelligentare information från 
de olika aktörerna. Med hjälp av denna information kan man sedan utföra ett antal 
analyser och kontroller i tidiga skeden. 
 
Statsbygg hävdar att man som offentlig byggherre inte kan kräva ett leverantörsbundet 
format och att man inte kan ha en ”mottagningsapparat” som klarar alla format. Detta 
är anledningen till att man satsar på ett öppet format. Ett öppet format skulle utöver 
detta ge stora möjligheter i förvaltningsskedet (Haug 2008). 
 

                                                 
111 http://www.statsbygg.no/Aktuelt/Nyheter/Statsbygg-gar-for-BIM/ 
112 www.forsvarsbygg.no 
113 http://www.buildingsmart.no/article321.html 



90 

Utöver att teknologin successivt kommer att införas i fler och fler av Statsbyggs pro-
jekt kommer följande strategiska arbeten att göras: 

• FoU kontrakt för vidareutveckling av en ”kravBIM” tillsammans med dRo-
fus114. 

• FoU kontrakt för införande av användning av produktmodellserver i byggpro-
cessen men även i förvaltningsskedet. 

• Utveckla system för erfarenhetsåterföring om användbarhet av lokaler. 
• Konvertering av information om befintliga byggnader (2.3 miljoner m2) från 

DWG till IFC med hjälp av bland annat Plan2model (www.csoft.com) 
• Utveckla ByggBIM tillsammans med Skanska och Noise. 

 

BIM-manual 
Statsbygg lanserade 2008-04-14 sin första BIM-manual (Statsbygg 2008). Denna ma-
nual är ett resultat av insamling och strukturering av erfarenheter från projektgrupper-
na för HITOS och HIBO projektet tillsammans med erfarenheter från andra länder 
vad gäller BIM-manualer, främst Finland (Senatfastigtheter).  
BIM-manualen är i denna första version bara giltig t o m preliminärprojekteringsfasen 
(forprosjektfase enligt figuren nedan). Detta visar på vilket område som hittills varit i 
fokus för Statsbygg vad gäller buildingSMART. 
 

 
Figur 46. Statsbyggs processmodell. 
 
 
Manualen är framtagen med avseende på att uppfylla leveransen av information som 
Statsbygg behöver i sin process, vid vilka tillfällen ska dessa göras. Därför är pro-
cessmodellen i fokus. (Senatfastigheter har samma tillvägagångssätt och det är också 
detta tillvägagångssätt som beskrivs i ”nya” bygghandlingar 90 del 8). 
 
Man kan klart se att överföringen av krav (genom användningen av ”dummy rum”) 
har legat till bakgrund för projektstarten:  
 
”I Statsbyggs prosjekter starter modelleringen når en utarbeider og/eller legger inn 
byggeprogrammet. Når dette gjøres legges prosjektnavnet IfcProject inn og 
prosjektets unike GUID etableres. Hvis fellesmodellen ikke er etablert når arkitekten 
starter sitt arbeid, er det denne som gir prosjektnavn, lokalisering og navn - 
IfcProject, IfcSite og IfcBuilding.”(sidan 13 i manualen) 
 
Man kan också utläsa att det krävs en del handpåläggning för att smälta samman olika 
modeller i produktmodellserven:  
 

                                                 
114 http://www.nosyko.no/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=40 
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”I HIBO-prosjektet lastes IFC-filene fra fagmodellene inn på modellserveren (med 
siste dato i filnavnet). Administratoren for modellserveren ”merger” filene til en 
fellesmodell som alle kan importere IFC-data fra i sitt videre arbeid. Det arbeides 
med å gjøre innleggingen og uttrekk ”automatisk” dvs. at alle med tilgang til 
serveren kan legge inn og trekke ut informasjon uten administratoren som 
mellomledd.” (sidan 14 i manualen). 
 
Manualen har varit underlag för upphandling av konsulttjänster till ett byggprojekt vid 
universitetet i Stavanger. Statsbyggs erfarenheter från denna upphandling var att det 
fanns många konsulter som ansåg sig kunna klara av att utföra projekteringen med 
BIM/IFC som bas. Några erfarenheter från användningen av manualen har dock inte 
presenterats ännu.  
 

Reflektioner om delen ”implementering av buildingSMART” 
Den första reflektionen som man kan göra är styrkan i att använda det antal pilotpro-
jekt som man gör i Norge. Det verkar som om detta förfarande snabbar på utveckling 
och det har gjort att ett stort antal aktörer i byggsektorn har fått erfarenheter av an-
vändningen av BIM/IFC. Detta har också gjort att Norge nu kan kalla sig ”BIM-
värdsmästare”115. Det är dock fortfarande svårt att se merkostnaden och vinster med 
tekniken. Man kan bara dra slutsatser om något fungerade samt om det upplevdes som 
besvärligt eller inte.  
 
Att använda IFC för att beskriva rumsfunktionsprogram verkar vara möjligt. Hur ef-
fektivt och vilka svårigheter som ligger i detta tillvägagångssätt är dock svårt att se. 
Pilotprojetet HITOS visar dock att det går bra att generera ”dummy-rum” från dessa 
rumsfunktionsprogram. Dessa kan sedan vara indata för arkitekten. När arkitekten 
gjort ett förslag så kan man också använda dRofus för att kontrollera denna lösning. 
Det verkar också som om användningen av regler för analys av tidiga förslag, med 
hjälp av programvaran Solibri, har slagit väl ut.  
 
Dessa tekniker kommer sannolikt att påverka arbetet i tidiga skeden. Det kommer att 
innebära att detta skede kan kvalitetssäkras på ett bättre sätt, säkra att rätt produkt blir 
byggd. Automatgenereringen av rum gör att man inte missar något ur rumsfunktions-
programmet och användningen av Solibri ger verktyg att analysera tidiga förslag på 
ett antal nya sätt. Denna datorisering av byggherrerelaterad information/kunskap ver-
kar lovande.  
 
Det är också intressant att de andra aktörerna inte ser dessa tekniker som ett hot utan 
ser positivt på möjligheterna med dem. Arkitekten, och även de andra aktörerna, ver-
kar se en stor potential och stor praktisk nytta med detta sätt att arbeta.  
 
Användningen av produktmodellserver baserad på IFC var mer problematiskt. Pilot-
projektet visar att IFC behöver vidareutvecklas. Statsbygg hävdar dock att vinsterna 
med ett öppet format är så pass stora (speciellt för förvaltningen) att detta ändå är rätt 
väg att gå.  

                                                 
115 http://www.buildingsmart.no/article324.html 
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Affärsutveckling 
Delen Affärsutveckling har som uppgift att exportera kunskap och affärsmodellen 
med målet att göra den norska byggsektorn konkurrenskraftig. Den stora delen av det-
ta område ligger under EU-programmet STAND-INN116. STAND-INN har ett liknade 
mål som denna del av buildingSMART: 
 
“STAND-INN is addressing new manufacturing processes based on the IFC stan-
dards with objectives to create new and more efficient business processes, thus facili-
tating the construction sectors great potential for cost reduction and productivity in-
crease, consequently, improving the competitiveness of the B&C industry.”117 
 
Det norska deltagandet är stort i detta projekt och Prof. Svein Haagenrud från SIN-
TEF är koordinator för projektet. Projektet kommer att avslutas 2008-08-31. Rappor-
terna från delprojekten publiceras nu snabbt. Här följer i Tabell 11 en lista över rap-
porter med datum då de publicerades: 

Tabell 11. Rapporter i projektet Stand-INN. 

•  STAND-INN Guidance on IFC/IFD for innovative sustainable housing (09/05/2008)  
•  STAND-INN Analysis of the main barriers to generalize the requesting of standards in public pro-

curement processes (18/04/2008)
•  STAND-INN Role of government in Standards and Innovation (18/04/2008)  
•  STAND-INN IFC support for sustainability (18/04/2008)  
•  STAND-INN IFC and IFD feasibility for innovative sustainable housing (18/04/2008)  
•  STAND-INN The request of standards in public procurement processes and its im-

pact (18/04/2008)  
•  STAND-INN Best Practices Analysis (18/04/2008)  
•  STAND-INN Defining the Value Chain (18/04/2008)  
•  STAND-INN Good practice examples documentation (18/04/2008)  
•  buildingSMART –a smart way for implementing standards (15/04/2008)  
•  STAND-INN "Quick guide" on IFC Development process- explains the use and benefits of IFC. 

 (22/10/2007)  
 
Som kan ses så är detta ett stort antal delrapporter och många av dessa bygger på erfa-
renheter från Norge och Finland. Då slutrapporten inte har skrivits ännu är det svårt 
att få en överblick av resultatet. Man kan dock preliminärt dela upp resultaten i fyra 
områden: 

• uthålligt samhälle 
• buildingSMART teknologin 
• standarder 
• offentliga beställare. 
 

                                                 
116 http://standards.eu-innova.org//stand-inn 
117 http://standards.eu-innova.org/Pages/Standinn/default.aspx 
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Figur 47. STAND-INN med sina delområden. 
 
 
Man försöker genom dessa delar visar hur offentliga beställare ska kunna använda 
buildingSMART och andra standarder för att uppnå ett mer uthålligt samhälle. Här 
finns guider för hur offentliga beställare ska införa buildingSMART. Då dessa guider 
inte är testade ännu är det dock svårt att säga något om deras tillämpbarhet. 
 
Slutresultatet kan beskrivas med följande citat: 
 
” The Gap Analysis on how IFC and IFD are and can be used in today’s practice is 
shown through a case of Senate Properties’ Building Information Modelling. In order 
to proceed we should still develop ways to capture and formalize end-user needs and 
tools for requirement management, integrated design methods, tools and practices, 
comprehensive concepts of eco-efficient building (e.g. local/national Passive Houses) 
and interoperable Building Information Models to cover the whole life cycle of build-
ings.”118 
 
Statsbygg har anammat delar av resultaten från STAND-INN projektet och kommer bl 
a genomföra CO2 analyser samt utveckla stöd för erfarenhetsåterföring från brukare 
angående användbarhet. 
 

                                                 
118 http://standards.eu-innova.org/Pages/Standinn/reportDetails.aspx?id=137 
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Figur 48. Statsbygg jobbar med stöd för erfarenhetsåterföring från brukare angående 
användbarhet (Grimsrud 2008). 
 

Reflektioner om delen affärsutveckling 
Ett gediget material i form av bl a guider för hur offentliga beställare ska införa buil-
dingSMART har tagits fram inom området affärsutveckling. Då dessa guider inte är 
testade ännu är det dock svårt att säja något om deras tillämpbarhet. 
 

Kunskapsbaserade system 
Utvecklingsarbetet inom detta område började med det tidiga pilotprojektet HIBO. 
Där lät Statsbygg arkitekten skapa en BIM-modell i IFC-formatet. Denna modell ana-
lyserades sedan i ePlanChecking system. ePlanChecking system är ett datorbaserat 
system från Singapore som används för att kontrollera om en byggnad kommer att 
uppfylla fastställda normer utifrån en analys av BIM modellen som beskriver byggna-
den. Systemet har använts i bygglovsförfarande i Singapore för ett hundratal byggna-
der och det kontrollerar modellen av byggnaden med avseende på till exempel brand, 
civilförsvar, framkomlighet för funktionshindrade, användning av vatten samt livsme-
delshantering. Även om det finns skillnader i normerna i Singapore och Norge så 
kunde man i analysen av HIBO bland annat konstatera att en branddörr fattades. 
Statsbyggs slutsats var att man redan med dagens ICT-teknik kan verifiera många fler 
krav än vad man idag gör. Detta startade ett utvecklingsarbete där man har identifierat 
hur IFC kan användas för att dokumentera byggherrens krav119. En av slutsatserna 
från detta arbete är att med hjälp av expertsystem och ny teknik (där villkor, reg-
ler och samband kan modelleras utöver det som traditionellt modelleras med 
BIM-teknik) kan ett stort antal krav representeras och verifieras digitalt i auto-
matiserade processer. Liknande resultat redovisas även i annan forskning (se t ex 
Yurchyshyna et al 2007). 

 

                                                 
119 www.iai.no/ESP/index.htm 
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I Norge driver man processen vidare. Idag pågår en utveckling av ByggSøk120 som är 
de norska kommunernas system för bygglovsökningar. Målet för denna utveckling är 
att ByggSøk ska kunna ta emot BIM-modeller (i IFC-format) och analysera dessa 
modeller med avseende på bygglovskraven, på samma sätt som ePlanChecking i Sin-
gapore. Detta vore ett stort steg i sig men förhoppningarna i Norge är att detta bara 
blir ett första delsteg: 
 
“Statsbygg have been testing the use of IFC as an alternative method for specifying 
the parameters in Planning Guides and Construction Programmes. The aim is to cap-
ture Planning Guide and Construction Programme requirements as constraints and 
planning rules. Design quality can then be automatically validated by comparing 
proposed solutions with the captured requirements. 
Can this be done? The process of comparing proposed solutions against requirements 
is similar to checking designs against building regulations and this has already been 
proven through the ePlanChecking project in Singapore and elsewhere121. “ 
 
Detta citat visar på den norska förhoppningen att genom att lyckas modellera och 
verifiera bygglovskraven så kommer man också kunna modellera och verifiera 
en stor del av byggherrekraven. På detta sätt hoppas man på att få en bättre krav-
hantering. 
 
Man kan också notera att den här teknikutvecklingen bekostas av offentliga medel i 
Norge, eftersom ansvaret för verifieringen av samhällskraven åligger kommunerna. 
 
Utvecklandet av expertsystemteknik tillsammans med BIM har fått stor genomslags-
kraft. Solibri använder denna teknik och gjorde detta innan utvecklingen beskriven 
ovan börjande. En annan programvara som använder denna teknik är HouseDesigner 
122som är framtaget av det norska företaget Selvaag. 
 

                                                 
120 www.byggsok.no 
121 www.iai.no/ESP/index.htm 
122 www.bluethink.com 
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Figur 49. House Designer använder BIM och expertsystemteknik för att bl a verifiera 
utrymmeskrav i bostäder.  
 
 
Utvecklingen av verifikationer och kontroller med hjälp av expertsystem-teknik har 
främst varit inom områden som traditionellt ligger inom arkitektens arbetsområde, t 
ex rumsutformning. Detta skulle dock kunna utökas till andra områden. VVS-
projektören i pilotprojektet Nye Ahus efterlyser en sådan utveckling: 
 
”Eneste vi kunne ønske oss på sikt er den samme muligheten man har ved bruk av 
Rule sets i Solibri: Kunne foreta andre tester av modellen slik som f.eks 
tilgjengelighet for rullestolbrukere, kontroll av 
rømningsveier etc.”123 
 

Reflektioner om delen kunskapsbaserade system 
Denna del visar att man genom användning av BIM (i IFC-formatet) tillsammans med 
s k expertsystemteknik kan man modellera och verifiera krav på ett bättre sätt t ex 
krav från samhället. Detta ger i sin tur en bättre kravhanteringsprocess.  

                                                 
123 http://coreweb.nhosp.no/buildingsmart.no/html/files/IFC-
Prosjekt_NyeAhus_Evalueringsrapport_v1-1_1.pdf. 
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Diskussion och slutsatser 
Projektet buildingSMART Norge är ett stort projekt och mycket nytt har tagits fram. 
En av anledningarna till detta är att buildingSMART har fått stor uppslutning i bran-
schen samt att en grund med statlig finansiering kunde fås. En annan är att de satsat på 
internationellt samarbete och på detta sätt kunnat få europeisk delfinansiering för ut-
vecklingen. Enligt dem själva är dock den största orsaken till framgångarna att de har 
fått med sig en offentlig byggherre med stora resurser, Statsbygg.  
 
Att Statsbygg har uppdraget från Stortinget, och nödvändiga resurser, att använda sina 
byggnadsprojekt till att testa och utveckla ny teknik och på detta sätt öka effektivite-
ten inom den norska byggsektorn har varit väldigt viktigt för programmet.  
 
Att en offentlig byggherre med ovan givna mandat är så involverad har också gjort att 
det inom programmets ram utförs ett stort pilotprojekt. Det verkar som om detta snab-
bar på utvecklingen. Kunskap och teknik rörande BIM/IFC har genom pilotprojekten 
också kunnat spridas till många aktörer inom branschen och på detta sätt ökat accep-
tansen för de nya arbetssätten. Statsbyggs engagemang har också smittat av sig och 
från hösten 2007 har Forsvarsbygg ökat sitt deltagande i buildingSMART. Statsbygg 
och Forsvarsbygg försöker också sprida kunskaperna vidare till andra byggherrar ge-
nom olika aktiviteter. 
 
Ett problem med utvärderingarna av pilotprojektet är att det är svårt att se merkostna-
der och vinster med de nya arbetssätten. Man kan bara dra slutsatser om något funge-
rade samt om det upplevdes som besvärligt eller inte. 
 

 
 
Figur 50. Aktiviteter buildingSMART relaterade till innovationsprocessen. Tidsskala 
nedåt. 
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De offentliga byggherrarna har varit med som deltagare i projektet på samma villkor 
som andra deltagarna. Detta har gjort att de har varit mer aktiva, engagerade och sty-
rande, än t. ex. i Det Digitale Byggeri. Då byggherren Statsbygg har varit så drivande 
aktör har mycket fokus legat vid den offentliga beställarens process. Erfarenheterna 
från pilotprojekten visar också att det är hjälpmedlen rörande denna del som fungerar 
bra. T ex att generera ”dummy-rum” från rumsfunktionsprogram som kan användas 
som indata för arkitekten samt användningen av expersystemteknik för analys av tidi-
ga förslag och verifiering av krav, t ex med hjälp av programvaran Solibri. Dessa tek-
niker kommer att innebära att byggnaders funktioner kan kvalitetssäkras på ett bättre 
sätt, och säkra att rätt produkt blir byggd. Automatgenereringen av rum gör att man 
inte missar något ur rumsfunktionsprogrammet och användningen av Solibri ger verk-
tyg att analysera tidiga förslag på ett antal nya sätt. Denna datorisering av byggherre-
relaterad information/kunskap verkar lovande. Fokuseringen på byggherrens process 
och informationsbehov har dock inte enbart inneburit fördelar för gruppen byggher-
rarna utan även för hela branschen genom att det givit ett funktions- och brukarorien-
terat fokus där målet med tekniken är att detta fokus ska leva genom hela byggproces-
sen.  
 
Norge jobbar med att ta fram ett nationellt informationsramverk samtidigt som de 
jobbar internationellt med dessa frågor. Detta gör att de får en snabbare utveckling 
nationellt samt att det internationella informationsramverket till viss del anpassas till 
Norges. Då Sverige i princip inte alls jobbar nationellt med dessa frågor så har svens-
ka forskare svårt att verka internationellt i dessa sammanhang. Genom detta halkar 
Sverige efter och risken finns att Sveriges byggindustri får anpassa sig till det interna-
tionella informationsramverket som nu växer fram med liten svensk medverkan. 
 
Visionen om en BIM-baserad produktmodellserver där informationen från alla disci-
pliner läggs samman lever fortfarande i Norge. Man har också lyckats med att skapa 
en sammansatt BIM för de två byggnader som har varit pilotprojekt. Hur mycket extra 
arbete detta har krävt är svårt att utläsa. Erfarenheten från Sverige säger också att 
framtagning av standarder, där allt är med, ofta är svårare än det verkar. Komplexite-
ten i sådana arbeten kan ofta bli allt för stor för att resultatet ska bli praktiskt använd-
bart. Arbetet i Norge är inte färdigt ännu. Hur långt det är kvar och om de lyckas är i 
dagsläget svårt att utläsa. Möjligtvis kan man utläsa något från följande citat från 
Statsbyggs BIM-manual: 
 
”Da utviklingen og innarbeidingen av IFC og IFD i norsk og internasjonal 
byggevirksomhet fortsatt er i et tidlig stadium vil de prosjekterende måtte regne med 
noe ekstrainnsats og noen uforutsette utfordringer i prosjektarbeidet. Den 
ekstrainnsatsen må umiddelbart kommuniseres til prosjekt-/BIM-ansvarlig, og må 
løses på en måte som ikke hindrer prosjektutviklingen.”(Sidan 14 i statsbygg 2008). 
 
Det är alltså en bit kvar till visionen, men det verkar som om de har målet i sikte och 
framtiden får visa om de också har kraft och ekonomi för att komma till detta mål. 
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Sammanfattande reflektioner  
Studiens omfattning 
I denna rapport kartläggs branschgemensamma FoU-arbeten i Finland, Danmark och 
Norge avseende ICT-frågor. Sedan millenniumskiftet har dessa sammanlagt omsatt 
mellan 300 – 500 MSkr. Utifrån litteratur mm. har arbetena jämförts och karakterise-
rats på en översiktlig nivå avseende bl.a. bakgrund, målsättningar, huvudområden, 
upplägg och finansiering medan någon granskning av programmens projektarbeten 
och dess kvalitet med något undantag inte har gjorts. Eftersom motsvarande svenska 
arbeten inte studerats bygger referenser till Sverige på arbetsgruppens egna värdering-
ar. 
 

Förhoppningen är att detta arbete ska ge förståelse och underlag för 
vidare svenska och nordiska samarbeten. 

 

Offentlig stöttning via forskning och/eller offentliga byggherrar 
Det offentliga står i de nordiska länderna för en stor del av det som byggs och reglerar 
i princip resten av byggandet. Sektorns stora betydelse för samhällets inköp men även 
sektorns allmänna nationella betydelse gör att de granskade arbetena alla varit starkt 
knutna till offentlig stöttning.  
 
I Finland har framförallt TEKES som innovationsfinansiär kontinuerligt givit stöd till 
bygg- och fastighetssektorns olika ICT-program. Detta stöd är en förutsättning för den 
internationellt mycket höga nivå som man har inom området i Finland. VTT som do-
minerande forskningsutförare har också via egenfinansiering varit en betydande finan-
siär. VTT deltar löpande i olika EU-projekt. Under senare år har den största finska 
statliga byggherren Senaatti drivit utvecklingen genom de arbeten man finansierat och 
den BIM-manual man införde hösten 2007.  
 
I Danmark har närings- och byggdepartementet (Erhvervs- og byggestyrelsen), EU:s 
Socialfond (i Danmark) etc. delfinansierat ca hälften av de fem senaste årens utveck-
ling som totalt omsatt ca 70 MDkr. Förutom detta införde man vintern 2006 även en 
lagstiftning som tvingar offentliga byggherrar att arbeta digitalt. 
 
Projektet buildingSMART i Norge startade 2005 och har en årlig budget på ca 40 
MNKr/år. Projektet delfinansieras till hälften av offentliga aktörer. Av detta står de 
offentliga byggherrarna, huvudsakligen via Statsbygg, för 10-15 MNkr/år. Statsbygg 
använder löpande egna byggprojekt för utprovning och utveckling av tekniken samt 
utvecklade hösten 2007 en egen BIM-manual. Liksom i Finland är det nationella 
byggforskningsinstitutet, som i Norge heter SINTEF, dominerande forskningsutförare 
och är också via egenfinansiering en betydande finansiär. SINTEF deltar också i ett 
flertal europeiska projekt. 
 

I våra grannländer har det offentliga via innovationsfinansiering 
och/eller via uppdrag till de största offentliga byggherrarna varit en 
förutsättning för avrapporterad utveckling. Totalt har de delfinansie-
rat mer än hälften av de 300 – 500 MSKr som satsats sedan millenni-
umskiftet.   
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Bygg- och fastighetssektorn är fragmenterad varför det är viktig att le-
dande aktörer engagerar sig för en öppen branschutveckling och an-
vändning av BIM. I alla våra grannländer har de offentliga byggher-
rarna tagit detta ansvar. I Danmark framförallt via lagstiftning medan 
det i Norge och Finland är de största offentliga byggherrarna som dri-
ver utprovning och utveckling i egna projekt samtidigt som man tagit 
fram egna BIM-manualer.   

 

Danmark affärsprocesser, Norge och Finland teknikbaserat. 
Det Digitale Byggeri i Danmark hade som målsättning att vara ett implementerings-
program utan medverkan av forskare. Arbetet fokuserade på att vidareutveckla befint-
liga arbetsmetoder och affärsprocesser efter vad som tycktes möjligt att uppnå med 
den nya tekniken. Tillsammans med ambitionen att genom lagstiftning kräva tillämp-
ning av resultaten från programmet medförde detta att bygg- och fastighetssektorn 
engagerades på bred front i arbetet. Det danska arbetet skedde till en relativt begrän-
sad budget, särskilt om man jämför satsningen i Finland men även jämfört med den 
norska satsningen.  
 
Svagheten i den danska satsningen var att man inte hade utvecklat sitt klassifikations-
system innan man gick vidare med ICT-tillämpningarna. Svagheten i de finska och 
norska satsningarna kan sägas vara att utvecklingen av standarder som IFC, respektive 
BARBi och IFD till viss del har gjorts på bekostnad av utveckling av arbetsmetoder 
och affärsprocesser. I Sverige har företagen under samma tid var för sig fokuserat på 
nyttan av 3D-modellering och inte på interoperabilitet.  
 

Fokus i Danmark har varit affärsprocesser. I både Finland och Norge 
har satsningarna startat i teknikfrågor men har under den senaste ti-
den alltmer övergått till frågor kopplade till BIM-manual och leve-
ransspecifikationer. 

 

Ledande nationella aktörer har mest påverkan i varje program. 
Finland var i internationell jämförelse genom det sk RATAS-projektet 1985-88 
mycket tidigt ute gällande branschgemensamma satsningar på IT inom bygg- och fas-
tighetssektorn. Dominerande aktörer i Finland verkar software-företag, VTT samt 
byggherren Senaatti vara. Tidigt valde man att prioritera utvecklingen av finska pro-
gramvaruföretag för att ge finsk industri internationella konkurrensfördelar. Man har 
också lyckats etablera ett flertal internationellt aktiva sådana företag. Arbetena har 
huvudsakligen varit forskning där VTT via egenfinansiering och ett flertal ledande 
forskare har dominerat arbetet. Arbetets fokus på forskning förstärks av att finansiä-
rerna även i en hel del av de satsningar som varit riktat till näringslivet krävt en kopp-
ling till IFC. Under senare år har byggherren Senaatti genom att ställa byggherrekrav 
drivit på utvecklingen genom egna byggprojekt. I övrigt verkar de större entreprenö-
rerna liksom materialföretagen också vara aktiva genom företag som Skanska, NCC, 
YIT, Rukki, Parma, Rudus m.fl. 
 
I Danmark låg programmets fokus på att tillämpa befintlig utvecklad objektorienterad 
teknologi samt att skapa grundläggande standarder för kommunikation mellan parter-
na. Utgångspunkterna var att barriärerna för IT i byggsektorn snarare är kulturella än 
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teknologiska. Fokus skulle riktas mot tillämpning i företagen. Därför har man konse-
kvent handlat upp genomförandet av olika konkurrensutsatta företagskonsortier. I 
Danmark har arkitekter och rådgivande ingenjörer en starkare ställning än i övriga 
nordiska länder, och dessa har också dominerat de olika konsortierna. Huvuddelen av 
utfört arbete är också kopplat till ett implementeringsnätverk som trots programmets 
dominans av arkitekter och rådgivande ingenjörer gett en stark förankring för frågorna 
och en bred spridning av arbetet inom hela branschen. I efterhand har det framförts att 
det vore fördelaktigt med ett mer enhetligt och strukturerat upplägg, genomförande 
och utvärdering (dvs ökad koppling till akademin) samt att nertoningen av entrepre-
nörsfrågorna avseende klassifikationsarbetet har fått negativa konsekvenser för slutre-
sultatet som helhet.  
 
Då byggherren Statsbygg har varit den drivande aktören i Norge har mycket fokus 
legat vid den offentliga beställarens process och genomfört arbete sker löpande genom 
utprovning och utveckling i Statsbygg olika byggprojekt. Erfarenheterna från pilot-
projekten visar också att det är hjälpmedlen rörande denna del som fungerat bäst (än 
så länge). Arbetena med framtagning och tillämpning av olika standarder har till stor 
del utförts av SINTEF. SINTEF Byggforsk satsar också en stor del av sin egenfinan-
siering inom detta område. Det finns en strategi att delta i och leda internationella 
samarbeten och att stödja utvecklingen av nationella programvaruföretag för att ge 
norska företag internationella konkurrensfördelar. 
  

Arbetena i Finland har varit forskarstyrt och arbetena både i Finland 
och i Norge har huvudsakligen utförts av forskare medan arbetena i 
Danmark har utförts i olika företagskonsortier. Detta har en direkt 
koppling till om arbetena fokuserar på teknik eller affärsprocesser. 
 
I Finland och Norge arbetar man med att utveckla nationella soft-
ware-företag för att öka sin respektive internationella konkurrens-
kraft. I Danmark involverade man de ledande befintliga software-
företagen, oftast utländska. Betydelsen av samverkan med software-
företag har hittills inte varit i fokus i Sverige men torde ha stor bety-
delse, speciellt i teknikfrågor.     
 
För att få en djup, bred och öppen utveckling är det viktigt att ledande 
aktörer, som de offentliga största byggherrarna i Norge och Finland, 
är föregångare.  

  

BIM och dess tillämpning i verkliga projekt 
BIM verkar definieras på olika sätt i Finland, Danmark och Norge. I Finland och Nor-
ge arbetar man med modeller som innehåller projektets mesta informationen. Skillna-
den mellan länderna är att i Finland arbetar man med flera olika gemensamma ak-
törsmodeller medan man i Norge pratar om en heltäckande gemensam modell. I Dan-
mark har man fokuserat på informationsutbytet i företagsprocesserna. Man har i sär-
skilda studier inriktat sig på processernas informationsbehov därmed kunnat ställa 
krav på modellernas informationsinnehåll i olika skeden. Man har utifrån det definie-
rat en begränsad gemensam modell med olika informationsnivåer som sedan varje ak-
tör kopplar sig till. Bärighet och energiberäkningar sker alltså i egna specialistpro-
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gram där också detaljinformationen lagras. Gemensam information importeras och 
exporteras till den gemensamma modellen.  
 
I alla tre länderna framhålls att kartläggning av informationsbehov, framtagna med 
hjälp av processmodeller, är en av grunderna i byggandet av ett informationsramverk. 
I Sverige har Nya Bygghandlingar 90 del 8 gjort det möjligt att framföra informa-
tionsbehov genom s k leveransspecifikationer, internationellt benämnda Information 
Delivery Manual (IDM). 
 

BIM går alltmer från att vara en större enhetlig modell till att vara fle-
ra olika aktörsmodeller. Mest kända är de modeller som utvecklats i 
Finland och Norge. I Danmark har man fört fram en alternativ, lo-
vande och pragmatisk ny modell (3D Arbetsmetoder) baserad på olika 
informationsnivåer, olika aktörer och olika skeden. Alla modellerna 
bör utvärderas i Sverige. 
 
I alla de tre studerande länderna anses idag framtagandet av leverans-
specifikationer vara en viktig del i uppbyggandet av informationsram-
verk.  

 
 
I Sverige har 3D BIM börjat användas kommersiellt i större skala av flera olika le-
dande företag. Dock har man i Sverige inte drivit frågan om användning av IFC som 
man gör i de övriga länderna. Tillämpningarna avser 3D BIM med Autodesks dwg-
format och inte tillämpningar som kräver överföring av objektbaserad information. 
 
Samma sak gäller i Danmark, de testprojekt som utförts, bl.a. Icelandic Concert Cen-
tre avser endast hantering av 3D BIM med dwg-format. För genomförandet i bran-
schen har det danska initiativet att organisera ett s.k. Implementeringsnätverk stor be-
tydelse. Genom att finansiellt stödja förändring av kurser vid högskolorna och proces-
ser i företagen, genom att organisera seminarier och konferenser samt genom att ha en 
aktuell och intressant hemsida har man i Danmark bidragit till det starka genomslag 
som programmet fått. Viktigast för företagens motivation att genomföra förändrings-
arbetet är emellertid styrningen av marknaden genom lagstiftning. 
 

Implementeringnätverket i Danmark är en bra förebild för spridning 
av resultat och arbetsmetoder. 
 

 
I Norge har man i ett antal testprojekt prövat att tillämpa IFC-formatet vid uppbygg-
nad av en 3D orienterad BIM. Man planerar ökad omfattning, redan 2010 skall 20 pi-
lotprojekt ha startats och därefter skall samtliga projekt tillämpa BIM. Kunskap och 
teknik rörande BIM/IFC har genom pilotprojekten också kunnat spridas till många 
aktörer inom branschen. Statsbyggs engagemang har också smittat av sig och från 
hösten 2007 har också Forsvarsbygg ökat sitt deltagande i buildingSMART.  
 

I Norge har strukturerad utprovning och utveckling i konkreta bygg-
projekt visat sig vara en mycket bra arbetsmodell. 
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I Finland börjar tiden vara mogen för ett större genombrott för BIM-tekniken. Tekni-
kens användbarhet kommer att tydligt visas utifrån de krav på användning av IFC och 
BIM som Senaatti nu ställer i sina projekt. Men BIM kan ännu inte sägas ha fått sitt 
genombrott utan fortfarande återstår en del hinder. Ett språng i användningen av BIM 
verkar nyligen ha tagits genom den nytta och lönsamhet som entreprenörerna i Fin-
land påvisat. Detta speglar sig också i nya programvaror samt att flera av software-
företagen numera även som konsulter tar fram byggmodellen för entreprenörerna. 
 

Övergången till digital 2D-projektering på 1980-talet är ett exempel på 
ett tekniksprång. Efter mer än 20 års arbete har nu även BIM-
teknologin utvecklats så att den är underlag för byggherrekrav i Fin-
land, Danmark och Norge.  
 
Övergången till 2D berörde dock enbart projektörerna medan den nu 
aktuella övergången till BIM berör alla sektorns aktörer. Därför måste 
sektorns, och företagens, olika affärsprocesser och arbete också ut-
vecklas innan tekniken får sitt genombrott.    
 

Sammanfattande karakteristik av grannländernas insatser 
Mängder av resultat och erfarenheter finns att tillgå i våra grannländers olika projekt. 
Bara i det finska Vera-programmet finns resultat från 113 projekt. Dessa har inte kart-
lagts eller kvalitetsgranskats men en sammanfattande karakteristik över satsningarna i 
de undersökta länderna är följande: 

• Finland: Kompetens, teknik, programvaror, IFC, doktorandskolor, BIM-
manual, byggherrar samt entreprenadnytta 

• Danmark: 3D, klassifikation, affärsprocesser, implementeringsnätverk, BIM-
labb, värderingsmall, samt teknikkonsulter och arkitekter 

• Norge: Pilotprojekt, tidiga skeden, teknik, ByggSök, programvaror, internatio-
nell utveckling av IFC/IDM/IFD samt statliga byggherrar 

 
Mängder av resultat och erfarenheter finns att tillgå i våra grannlän-
ders olika projekt, t.ex. har i Finland, Danmark och Norge olika 
hjälpmedel för beställarens processer testats i konkreta projekt med 
framgång. Dessa och liknande resultat, modeller och hjälpmedel bör 
därför testas och utvärderas under svenska förhållanden.  

 

Ett urval av kommentarer om svenska FoU-program inom ICT för bygg och 
fastighet 
I Sverige har två FoU-program inom byggandets IT genomförts. Det första var IT-
Bygg som genomfördes åren 1991 till 1994. Det övergripande målet för IT-Bygg var 
att öka den svenska byggsektorns konkurrenskraft genom att utveckla och tillämpa 
nuvarande och framtida informationsteknologi. I programmet angavs att industrins 
förmåga att utnyttja IT för ökad konkurrenskraft var alltför låg, och att den akademis-
ka forskningen behövde stärkas för att kunna tillgodose industrins behov av nya kun-
skaper. Svensk byggindustri var i en stark kris de första åren av 1990-talet och man 
hoppades att IT skulle kunna bidra till ökad produktivitet och konkurrenskraft. Ett an-
nat syfte var att etablera forskarmiljöer inom området vid de tre stora tekniska hög-
skolorna KTH, Chalmers och LTH. Programmet finansierades genom en kombination 
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av statliga och privata medel. I den utvärdering som genomfördes av huvudfinansiä-
rerna rekommenderades att ett nytt program initieras i samverkan med industrin och 
med utgångspunkt i dess processer och problem124. 
 
Det efterföljande FoU-programmet IT Bygg&Fastighet 2002 påbörjades år 1998. Pro-
grammet finansierades av de statliga forskningsfinansiärerna BFR/Formas och Nu-
tek/Vinnova samt SBUF, medverkande företag och organisationer. Övergripande mål 
för ITBoF var att (www.itbof.com): 

• Öka kundnyttan, bl.a. genom att utveckla teknikens möjligheter att presentera 
produkter, tjänster och processer med ökat kundfokus 

• Effektivisera processerna genom utveckling av en plattform av standarder för 
uppbyggnad och hantering av information 

• Höja kompetensen genom spridning av FoU-resultat i utbildning och fortbild-
ning i samverkan mellan företag och högskolor. 

 
Programmets fokus var att stödja branschens övergång till hantering av information i 
digital form. Elektronisk dokumenthantering var ett viktigt område. Man hade inte 
uttryckligen bestämt sig för att objektorienterad informationshantering var ett övergri-
pande mål. Det var en uttrycklig ambition att resultaten skulle vara direkt användbara 
i företagen och motsvara företagens behov. 
 
Man identifierade tre verksamhetsområden: FoU, Standardisering och Implemente-
ring. För forskningen hade man bl.a. satt målet att utföra ”den nödvändiga inventer-
ingen och systematiseringen av bl.a. informationsaktiviteter och dokument”. Man ta-
lade specifikt om vikten av standardiserade gemensamma begrepp och processmodel-
ler. Trots ambitionen var det endast en mindre del av projekten som inriktades mot 
faktisk förändring av arbetsprocesser i sektorn125. Man hade heller inte klargjort sam-
banden mellan standardisering av information för olika processer och relationen till 
produktmodellerna, t.ex. deras detaljeringsgrad. 
 
Inom ITBygg&Fastighet 2002 genomfördes 70 olika projekt fördelade på forskning, 
standardisering och implementering. Inom forskningen har producerats 6 licentatav-
handlingar och 5 doktorsavhandlingar inom skilda områden, bl.a. om standardisering 
av varuinformation, datorbaserad kunskapshantering i stora byggprojekt, processmo-
dellering, och användning av VR. Inom området standardisering har relationen mellan 
IFC och den etablerade svenska byggklassifikationen BSAB undersökts. En ny klassi-
fikation för byggnadsverk och utrymmen har utarbetats. En ny standard för metadata 
för tekniska dokument har utarbetats. 
 
Vid halvtid gjordes två utvärderingar som ledde till att resterande del av programmet 
fokuserade på praktiska pilottillämpningarna av IT i företagen. Följande fyra större 
projekt genomfördes:  

• Produktmodellserver och IFC-baserat informationsflöde,  
• Branschstandard för metadata vid elektronisk dokumenthantering,  
• Projektnätverk med IT-stöd för bättre informationsutbyte och  
• Standardisering av förvaltningsinformation.  

  

                                                 
124 NUTEK (1995). Evaluation Report IT_Bygg R&D Programme. NUTEK INFO 233-1995 
125 Aronsson R., Hauch P. (2000). Slutrapport Halvtidsutvärdering. IT Bygg och Fastighet 2002. 
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I implementeringsprojektet Förvaltningsinformation utvecklades en gemensam pro-
cessmodell och ett klargörande av informationsinnehållet i olika dokument som gett 
en solid grund för den utveckling som fortfarande sker utifrån detta arbete, bl.a. i fö-
reningen för förvaltningsinformation. 
 
Implementeringsprojektet Produktmodeller kom däremot att fokusera på att demon-
strera hur olika programvaror kunde leverera information i IFC-format och bidra till 
ett obrutet informationsflöde mellan olika applikationer. I efterhand kan man fråga sig 
om inte detta implementeringsprojekt också hade behövt en sådan processmodell och 
standardisering som utgångspunkt för sitt arbete. Bristen på processfokus har också 
uppmärksammats i utvärderingen av ITBoF-programmet126.  
 
Bland mycket positivt konstaterar den slutliga utvärderingen även bl.a. att affärsper-
spektivet och samverkan i branschen fått mindre uppmärksamhet och rekommenderar 
därför att framtida program tydligt satsar på detta127. Genomgående säger man också 
att avsaknaden av en gemensam processmodell har bidragit till svårigheten att göra 
prioriteringar och identifiera nyckelproblem och driva nyckelprojekt128.   
 

Förstudierna till de tidigare svenska FoU-programmen har definierat 
väsentliga nyckelfrågor, men programmen fick delvis en slagsida mot 
frågor av teknisk grundforskningskaraktär varför branschen haft 
svårt att använda resultaten i sin verksamhet.  
 
Arbete med, och diskussioner om BIM utgår ofta från tekniska frågor 
som t.ex. format. Vår sammanfattande hypotes är istället att process-
modeller och standardisering måste ligga före, eller åtminstone gå i 
takt med, teknikanvändningen, t.ex. är standardiseringar och leve-
ransspecifikationer som IDM avgörande för funktionaliteten för en 
BIM-manual. 
 
I linje med detta kan man ifrågasätta om M:et i BIM egentligen inte 
står för ”modellering”(arbetsmetod) istället för ”modell”(verktyg). 
 
 
 

Rekommendationer för vidare arbete behandlas i nästa kapitel. 
 

                                                 
126 Johannesson C., Levin B., Hauch P. (2003). IT Bygg och Fastighet 2002, Slutvärdering. Sidan 75. 
IT Bygg&Fastighet 2002. Avaliable at: http://www.itbof.com/2002//itbof_utvardering2002.pdf. 
 
127 Johannesson C., Levin B., Hauch P. (2003). IT Bygg och Fastighet 2002, Slutvärdering. Sidan 88. 
IT Bygg&Fastighet 2002. Avaliable at: http://www.itbof.com/2002//itbof_utvardering2002.pdf. 
128 Johannesson C., Levin B., Hauch P. (2003). IT Bygg och Fastighet 2002, Slutvärdering. Sidan 75. 
IT Bygg&Fastighet 2002. Avaliable at: http://www.itbof.com/2002//itbof_utvardering2002.pdf. 
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Rekommendationer till vidare arbete 
 
 
Studien har varit översiktlig men förhoppningsvis ändå kunna tjäna som underlag för 
fortsatt diskussion om inriktningen på svenska offentliga insatser för att öka använd-
ningen av ICT i bygg- och fastighetssektorn. 
 
Det är vår bedömning att det finns flera mervärden av att dra studien några steg vidare 
bla. genom att; 
 

• Göra motsvarande sammanställning och karakterisering av ITBoF2002 samt 
efterföljande svenska ICT-arbeten. Det finns goda möjligheter till detta utifrån 
www.itbof.com. 

 
• Sammanställa de olika nationella programmens alla enstaka delprojekt i en 

gemensam matris. Därmed underlättas vidare kunskapsinhämtning mycket.  
 

• Få materialet spritt och diskuterat i våra nordiska länder. Det kan göras via ar-
tiklar men även via blogg-möjligheter på rapporten. Därmed kommer både en 
granskning av rapporten att ske samtidigt som en ökad spridning av resultaten 
sker. 

 
 
Som redovisas i avsnittet sammanfattande reflektioner finns också många andra delar 
att arbeta vidare med. I ett längre och nordiskt perspektiv vill vi dock föra fram föl-
jande områden som vi bedömer är av stort behov i alla länderna; 
 

• Metoder och synsätt för värdering av erhållen nytta. 
 

• Kompetensöverföring 
 

• Klassifikation kontra IFC/IFD/IDM 
 

• Gemensamma utvecklingsinsatser. 
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Bilaga 1. Projekt inom Vera-programmet 
 
Från http://cic.vtt.fi/vera 
 
The projects are categorized in the following 
groups:  

Letters in front of the project 
name: 

1. Software Products R = research project 
2. Service Products E = enterprise project 
3. Process Development  
4. Basic Technologies and Know-how  
5. Surveys and Reports  

Software Products 

E MUST - MUlti-tier in Sophisticated Testing Project Solibri Oy 
E System Tools for Construction Process From Element 

Suppliers Point of View 
Parma Betonila Oy 

E Concept to define customer needs and support for de-
cision making 

Visual computing Oy 

E INTCON - Intelligent software for detailing and fabri-
cation of pre-cast concrete structures 

Tekla Oyj 

E ProcuNet - Open Interfaces Based Electronic Business 
Solution for Construction 

Artemis Finland Oy 

E Bild-IT - Integrated Software Design Tool for the 
HVAC Industry 

Olof Granlund Oy 

E IFC Next Step Eurostepsys Oy 
E JOINT - Development of Design Software for Steel 

Structure Joint 
The Finnish Construc-
tional Steelwork Asso-
ciation FCSA, NICES-
teel Program 

E IFC-Check - Analysis of IFC-based product model - 
implementation project 

Solibri Inc. 

E NetModeler Enterprixe Software 
Ltd. 

E INTPRO - New Generation Integrated Software Ap-
plications for Structural Design 

Tekla Corporation 

E KIPI - Graphics Komartek Oy 
E IFC ToolboX project Eurostepsys Oy 
E KAIMA - Knowledge Acquisition for IFC-Product 

Model Analysis 
Solibri Inc. 

E BS-LCA - Product Model Based Management Of En- Olof Granlund Oy 
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vironmental Impacts In The Building Services Life-
Cycle Process 

E CAD Software Based on the IFC Standard Jidea Oy 
E BS-PRO - Product Model Based Information Man-

agement of Building Services Implementation Process
Olof Granlund Oy 

E WWW FM Software Rapal Oy 
E QNS - Quality Network on Site Jyväsdata Oy 
E TIKLI - User Interface for Project Databank Granlund Kuopio Oy 
E KIPI - Integrated Product Family Komartek Oy 
E Scale-CAD Parma Betonila Oy 
E FM Network - Lease Management Sky-Data Oy 
E FM Network - Register for Real Estate Miragel Oy 
E FM Network - Space Management Kupari Solutions Oy 
E LINK - Integration of Design Tools for Electrical En-

gineering 
Olof Granlund Oy  
AIO Group Oy 

E Pipemodeler Software Cadex Software Oy 
Ltd 

E Software Interfaces for Design, Construction, Market-
ing and Facility Management 

Jidea Oy 

E Virtual Project 2000 Software Development: ELVIS 
2000 HVAC Engineering 

Progman Oy 

E Virtual Project 2000 Software Development: Architec-
tural Design and Electrical Engineering 

AIO Group Oy 

E Virtual Project 2000 Software Development: Facility 
and Property Management 

Viasys Oy 

E Virtual Project 2000 Software Development: Contrac-
tors for Building Services 

Tietovalli Oy 

E Virtual Project 2000 Software Development: Main 
Contractors 

ToCoMan Oy 

 

Service Products 

E Developing Data Management Software for Building 
Services 

ALMA Software Oy 

E ILCon - Information Lifecycle in Construction Indus-
try 

Buildercom Oy 

E Koti-Optimi - Browser Based Management System for 
One-Family House Construction 

Suorakanava Oy 

E Construction Project Partner TektonSolutions Oy 
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E Potential of Information Transfer from AEC to FM VES Virtual Enterprise
E Product Code System for Building and Fitting Indus-

tries 
Rasi 

E Next Generation GIS (Geographical Information Sys-
tem) 

Viasys Oy 

E Computer-Integrated Project Management System in 
Construction 

Rakennuttajatoimisto 
CMC Oy 

E Integrated Information Management System for CNC 
Production of Light-gauge Steel Sceleton 

Rosette Systems Oy 

E Datasoft-DIME - Price Monitoring Service Komartek Oy 
E Viraps 3b - Virtual Apartment Service Pilot Project Asuntosäätiö 
E Product data management of ventilation components 

from manufacturer's point of view 
Halton Oy 

E Digital Reporting in Collaborative Construction SRV Viitoset Oy 
E Digital HVAC Product Information LVI-tietokeskus 
E BQM - Building Quantity Management System ToCoMan Oy 
E Management for Facility Life Cycle Costs JP-Talotekniikka Oy 
E BASE-KuHa - Repair Management Software for FM Uudenmaan Valvon-

tamestarit Oy 
E R.E.I.N - Real Estate Information Network Kiinteistöalan tietopal-

velut R.E.I Oy 
E Interactive WWW Tools for Traffic Design Matrex Oy 
E Project Server for SME's Suomen RaksaNet Oy
E Tecmi Software Siimisoft Oy 
E Information Networking for Prefabricated Wooden 

Elements 
Iin Fasadi Oy 

E 3D Modeling of Existing Buildings Tilat Oy 
E TOTU - Information as a Part of the Product Onninen Oy 
E Integrated Tendering System for Timber Houses Niemenharjun Puuja-

lostus Oy 
E KURNET - Extranet Solutions for the Municipal Pro-

prietor 
Jyväsdata Oy 

R VIRAPS - Virtual apartments University of Art and 
Design Helsinki 

E PESU - Renovation Planning Application Architect Office Jukka 
Tikkanen Oy 

E FACI - Facility Management Integration Evata Finland Oy 
E IMIT - Information Management in the ThermoNet 

Delivery Chain 
ABB Installaatiot Oy 
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Process Development 

R Pro IT - Product Model Processes in Building Industry Confederation of Fin-
nish Construction In-
dustries RT 

E  ePurchasing - using e-commerce as the part of the pur-
chasing process of the building company  

Jydacom Oy  

R  Mass.A - Mass Customization in building industry  University of Art and 
Design / Future Home 
Institute  

E  BS-Nordic - A Nordic Model for Development of Cli-
ent Oriented Building Services Design Process, Data 
Management and Software Tools  

Olof Granlund Oy   

R  Service Life Planning from theory to practical proc-
esses  

VTT Building and 
Transport  

E RASTI - Planning and Data Management System for 
Construction Process 

Skanska Etelä-Suomi 
Oy 

E  Circulation speed of the stock at building site  Rakennusliike U. Lip-
sanen Oy  

Y YIT Smart Housing Concept YIT Oyj 
R  eLEGAL - Specifying legal terms of contract in ICT 

environment  
VTT  

E  Product Model 4D - Construction Pilot  Senate Properties  
R  Renoir - Life Cycle Asset Management Tool  VTT  
E  Virtual Model for Construction  Skanska Oy  
E  ETAP - Automation Project for Prefabricated Concrete 

Industry  
Euroquest Oy  

E  Lapland's Vera Rovaniemen teolli-
suuskylä Oy  

E  Quantity 2000 - Development of Quantity Survey  NCC Finland Oy  
E  Spadex  YIT Oyj  
E  Transfer Methods in the Networks for Trade Informa-

tion in the Construction Industry  
CM-Systems Oy  

E  Management of Changes in the Construction Project  Architect Office Riitta 
Korhonen Oy  

E  Deployment of IT on the Construction Site  Rakennusliike 
U.Lipsanen Oy  

R  ELSEWISE - European Large Scale Engineering Wide 
Integration Support Effort  

VTT  

E  Development of the Data Management and Construc-
tion Process  

Skanska Oy  
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E  ProPlan - Production Planning System  YIT Oyj  
E  RECO - Reengineering of Construction  YIT Oyj  
E  SUMA - Supply Management by Product Concept  YIT Oyj  
E  FINNCORE - Construction Process Reengineering  YIT Oyj  
E  Project Manual for Construction Clients  The Finnish Associa-

tion of Building Own-
ers and Construction 
Clients (Rakli)  

E  Ratas Manual for Structural Engineering  The Building Informa-
tion Foundation RTS  

Basic Technologies and Know-how 

R  Development of IFC R3 HVAC domain models in BS-
8 co-operation  

VTT Building and 
Transport  

R  PC-VR - PC technology based virtual reality  VTT Building and 
Transport  

R  BS-VE - 3D Visualization of Building Services in Vir-
tual Environment  

HUT - Telecommuni-
cations Software and 
Multimedia Laboratory 

R  IFC Model Server  VTT  
E  PCC-IFC - Pre-cast Concrete Construction IFC -

project  
Finnish Association of 
Conctruction Product 
Industries (RTT)  

E  Matrix  Viasys Oy  
R  3D Visualization of Building Services in Virtual Envi-

ronment  
HUT -
Telecommunications 
Software and Multi-
media Laboratory  

R  BS2000 - Product Data for Building Services Software Satakunta Polytech-
nic: Development and 
Research Centre 
O'Sata  

R  Osmos - Open System for Inter-enterprise Information 
Management in Dynamic Virtual Environments  

VTT  

R  MoPo - Models for the Construction Process  VTT  
R  IAI BS-7 - Building Performance Monitoring  VTT  
R  FinnST-1 - Finnish participation in the IAI ST-1 Steel 

frame construction -project  
Finnish Constructional 
Steelwork Association 
(FCSA)  

R  RINET - Building Product Database  VTT  
R  Information Networks in Facility Management  Tampere University of 
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Technology  
R  VIRIL - Applications of Virtual Reality Technology 

for Building Construction Delivery  
VTT  

R  Construction IT Thesis  Tampere University of 
Technology  

E  IAI: Assistant for the International Technical Director ToCoMan Oy  
R  IAI Forum Finland   VTT  

Surveys and Reports 

R  IFC Compatible Product Models Based on Measure-
ment and Drawings 

Tampere University of 
technology  

E  Construction Process Management Tool Development 
- feasibility study 

TektonSolutions Oy  

E  Advancing Electronic Activities in Selling Construc-
tion Products  

The Finnish Associa-
tion of Construction 
Product Industries 
(RTT)  

R  Roadmap to Intelligent Product Model (IFC)  VTT 
E  ProCE - Project Management and Organization in the 

Concurrent Engineering Environment  
Suomen Raksanet Oy 

E  VALE - Value Extracted from Virtual Value Chain  YIT Oyj  
R  NTBC - New Technologies in Building Cluster  University of Art and 

Design Helsinki  
R  Transfer of Finnish Information Technology to Japa-

nese and Chinese Construction Business Markets - 
pre-study  

VTT  

E  Product Code System for Building and Fitting Indus-
tries - feasibility study  

Rasi  

E  Business Possibilities in Collection and Utilization of 
Facility Information  

Rapal Oy  

R  Strategic Development of Information Technology 
Systems for Real Estate Management  

Vaasa Institute of 
Technology  

R  Information Networks for Real Estate Management - 
pre-study  

Institute for Real Es-
tate Economics  

E  Finnish Construct IT Center - feasibility study  The Building Informa-
tion Foundation RTS  

E  Finnish Strategy of the Product Modeling for the 
Building Service Domain  

Development Centre 
for Finnish Building 
Services Ltd  

R  TIMI - Benefits of IT in the Construction Industry  ToCoMan  
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R  SCENIC - Support Centres Network for IT in Con-
struction  

VTT 

R  Alternative Methods for Product Modeling  VTT  
E  HVAC Product Libraries in Networks  Development Centre 

for Finnish Building 
Services Ltd  

R  Information Networking in the Construction Process - 
Survey: Building Material and Component Industry  

Eurostepsys Oy  

R  Information Networking in the Construction Process - 
Survey: Design, Structural Engineering and FM  

VTT  

R  Information Networking in the Construction Process - 
Survey: Main Contractors  

NCC Finland Oy  

R  Information Networking in the Construction Process - 
Survey: Building Services  

Olof Granlund Oy  
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Bilaga 2. Kommentar till Dansk Byggeklassifikation 
Jämförelse mellan DBK och BSAB 
Ett centralt begrepp i utvecklingen av klassifikationen har varit ”aspekt”. Man har de-
finierat fyra huvudaspekter vilka var för sig kan vara utgångspunkt för en uttömmande 
klassifikation av objekt av intresse. Dessa är funktion, produkt, placering och form. 
Vid utarbetandet av tabellerna för Bebyggelser, Byggnadsverk, Bruksutrymmen och 
Byggdelar har man utarbetat tabeller ur produktaspektet och formaspektet129.  
 
De danska termerna har använts för denna beskrivning eftersom både termer och be-
grepp skiljer sig från motsvarigheterna i det svenska BSAB-systemet. En djupare 
genomgång av skillnader och likheter i struktur mellan DBK och BSAB vore intres-
sant ur både svensk och dansk synvinkel av det skälet att det danska systemet haft 
möjlighet att utgå från BSAB som tillämpas brett i svensk byggsektor.  
 
Exempel på en skillnad som tycks avgörande är att DBK har en annan syn på funk-
tionsaspekten än BSAB. För DBK:s klassifikation av Bebyggelser, Bygninger och 
Brugsrum har man använt det man benämner produktaspektet. Motsvarande, i stort 
sett samma, innehåll i tabellerna ges av BSAB ur aspekten huvudfunktion. Med 
BSAB:s huvudfunktion avses den funktion som är främsta anledningen till uppföran-
det av Infrastrukturella enheter, Byggnadsverk och Utrymmen. Att de danska och 
svenska tabellerna ser lika ut beror på att båda valt bruksfunktion som indelnings-
grund. Detta trots att de danska tabellerna anges avse ”Produktaspektet”.  
 
Skillnaden mellan systemen blir tydligast vid klassifikation av byggnaders delar, som 
DBK benämner Bygningsdele och BSAB benämner Byggdelar. BSAB urskiljer 
Byggdelar med utgångspunkt från huvudfunktion, som är den funktion som ensam 
skulle kunna motivera att delen byggs, t.ex. bärande, rumsavskiljande eller mediaför-
sörjande. Specifika funktioner som brandavgränsande eller vindskyddande är inte av-
görande som indelningsgrund.  
 
Funktionsaspekten ställs i DBK mot Produktaspekten. En funktion definieras som 
”syfte anknutet till ett objekt”. Funktionsaspekten säger man används vid programar-
bete som krav på egenskap eller i förvaltningen när en egenskap skall upprätthållas 
eller omdefinieras130.  
 
Produktaspekten, menar man, är den i praktiken mest använda och refererar till ”något 
man kan röra vid”.  Varken ISO12006-2 standarden eller BSAB-systemet ser denna 
begränsning hos funktionsaspekten utan betraktar Byggdelar som materiella delar av 
byggnaden. Man anser sig i BSAB således oförhindrad att tala om ”yttre klimat-
skärm” som ett materiellt objekt trots att endast funktion används för att urskilja ob-
jektet.  
 
Enligt ISO-standarden kan en fysisk del av byggnadsverket ses som byggdel, bygg-
delstyp eller produktionsresultat. Vid utvecklingen av DBK har man valt att uppfatta 
ISO-standarden som olämplig när man vill utgå från en bygningsdel som successivt 

                                                 
129 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,46/ 
130 http://detdigitalebyggeri.dk/component/option,com_docman/Itemid,0/task,doc_download/gid,58/ 
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specificeras under produktbestämningen. Man hänvisar till standarden DS/EN 61346-
1 som man menar stöder ett objektorienterat tänkande med aspekter och modellering.  
 
En annan aspekt i BSAB-systemet är komposition, som är den teoretiska grunden för 
förståelsen av huvudklassen Produktionsresultat vilken definieras av valt material, 
arbetsmetod eller del av byggnaden. Även denna klass urskiljer materiella delar av 
byggnaden men utifrån ett alternativt synsätt. Med ”murverk av tegel” förstås således 
en konkret del av en byggnad. Referenten till begreppet är inte processen att uppföra 
byggnadsdelen utan det färdiga resultatet, delen av byggnaden. 
 
Ytterligare en viktig skillnad är att DBK-tabellen för Bygningsdele både innehåller en 
generisk indelning (klassificerande) och en partitiv (kompositionell) indelning samti-
digt. BSAB-systemet är ett renodlat klassifikationssystem utan partitiv indelning. Ma-
terialet om DBK motiverar förekomsten av partitiv indelning med att den möjliggör 
att alla bygningsdele kan ges en unik identitet i ett referenskodningssystem.  
 
Skillnaden mellan ISO-standarden och DBK ligger i synen på begreppet byggnadsdel 
som i ISO är begränsat till delar som är relevanta att åstadkomma som produktions-
resultat. En enskild tegelsten eller fönsterpost är inga produktionsresultat, de ingår i 
produktionsresultat som i detta fall murverk av tegel respektive fönster och fönster-
dörrar. Detta har med ursprunget för ISO-standarden att göra som är att stödja be-
skrivning och kostnadskalkyl. Den partitiva strukturen förutsätts i ISO-standarden 
vara ett resultat av produktbestämningen. All produktbestämning sker inte i byggpro-
jektet utan sker vid produktutveckling av de varor som byggs in i projektet.  
 
Huvudaspekten i DBK är Produktaspekten. I denna identifieras 22 topnoder med bl.a. 
följande klasser enligt Tabell 2:1. 
 
 
Tabell 2:1. Huvudklasser av Bygningsdele enligt DBK.  
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Med utgångspunkt i topnoden underdelas DBK:s bygningsdele i ”ytterligare system, 
konstruktioner, anlæg och mindre bygningsdele som alle i DBK betegnes bygningsde-
le”. De resurser som används för produktionen av byggnaden t.ex. byggvaror betrak-
tas som byggedel när de byggts in eller tänkts som del i byggnaden. Genom successiv 
detaljering av Bygningsdele i Produktaspektet kommer man via Bygningsdelstyper 
ner till de resurser som används för framställning av byggnaden, se Figur 2:1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:1. Successiv detaljering av bygningsdele ur Produktaspektet i DBK. 
 
Syftet med den djupa detaljeringsgraden är att man vill kunna benämna och koda 
samtliga delar som ingår i byggnadsverket utifrån en s.k. produktaspekt. Uppgiften är 
mycket omfattande i förhållande till ambitionen i traditionell byggklassifikation där 
identifikation och benämning av byggnadens delar endast går ner till den lägsta ge-
mensamma nivån för huvudfunktion. När man t.ex. i BSAB stannar vid uppdelning av 
en yttervägg i yttre respektive inre klimatskärm samt bärverk i yttervägg, så fortsätter 
DBK med specifikation av regelstomme, reglar, gipsskivor, isolering, syllar mm. Des-
sa, som i BSAB benämns varor, ingår i BSAB i olika produktionsresultat eftersom 
den tekniska lösningen i princip är oberoende av huvudfunktion. Det är inte klart vilka 
konsekvenser DBK:s val kommer att få för omfattningen av klassifikationssystemet 
eftersom det inte är färdigt. 
 
Det går inte att utarbeta en funktionellt bestämd hierarki av byggdelar längre än till ett 
djup som beror av förekomsten av skilda tekniska lösningar. En yttre klimatskärm kan 
t.ex. utföras som murverk av tegel, platsgjuten betong eller skivor av plåt, vilka varde-
ra har sina funktionellt bestämda delar. Om man vill skapa ett referenssystem för be-
nämning av delar som fungerar för designprocessen, måste den ta hänsyn till produkt-
bestämningens successiva karaktär. Man borde då pröva att arbeta med separata be-
nämningssystem för byggdelar respektive produktionsresultat och byggvaror med sina 
ingående delar. Om man däremot vill skapa ett benämningssystem för färdigbestämda 
produkter står man inte inför denna komplexa problematik.  
 
DBK är ett rikt sammansatt system som avseende byggnadens delar i grunden skiljer 
sig från den etablerade byggklassifikationen baserad på ISO 12006-2. Det är trots 
ovanstående reflektion inte möjligt att inom ramen för denna framställning göra en 
djupare bedömning av DBK. En sådan bör omfatta både relationen till ISO-standarden 
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och till aktuella branschkrav på tillämpning i det danska sammanhanget. Det är önsk-
värt att DBK-systemet testas mot det svenska BSAB-systemet som underlag för be-
dömning av dess relevans i praktiska byggprojekt.  
 
Orsaken till skillnaderna mellan systemen kan vara att ISO-standarden haft syftet att 
stödja utarbetandet av tekniska beskrivningar och kostnadskalkyler. Då är uppdel-
ningen mellan byggdelar och produktionsresultat naturlig eftersom den svarar mot 
behovet att kunna utföra samma byggdel med olika metoder och resurser. DBK har 
haft detta syfte, men också det uttalade syftet att skapa ett referenssystem som stöder 
benämning och identifikation av byggnadsverkets samtliga delar sedda ur de föreskri-
vande parternas synvinkel. 
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Bilaga 3. Statement of Intention to Support Building 
Information Modeling With Open Standards 
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