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Abstract 

Abstract 

Today there are many different Cad-applications on the market for engineers. Because 
of big building projects it has become more and more important to work with the 
same application or to have access to a neutral file type to be able to transfer files 
between different ones.  

This report studies the single objects and how they react when transferring them 
between ADT and ArchiCAD via the neutral type IFC. We have also been looking at 
problems during the transfer between and if there are some connections between these 
problems. Afterwards we created a neutral object model of a small country house to 
see if the objects appeared different. The result shows no differences.  

But looking at the problems that appeared during the transmissions they felt small and 
no logical.    

Today it is not possible to save in a neutral type without facing small problems. But 
with small corrections it would become possible to use IFC without any difficulties. If 
we get IFC to work properly it would save a lot of time, effort and the possibility to 
store your projects for the future.  
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Det finns i dag många olika cad-program på marknaden. Eftersom man ofta vid stora 
projekt hyr in konsulter från olika företag blir det allt viktigare att man antingen 
arbetar i samma program eller att man har ett neutralt format som gör det möjligt att 
överföra filerna mellan de olika programmen.  

Vi har i denna rapport studerat hur enskilda objekt reagerar när vi överför filer mellan 
programmen ADT och ArchiCAD via det neutrala formatet IFC. Vi har även 
kontrollerat om det finns brister i överföringen och om det finns några samband 
mellan dessa i så fall. Efter kontrollen av de enskilda objekten gick vi över till att rita 
upp en neutral objektmodell, ett fritidshus, för att se om det var någon skillnad vid 
överföring av den. Resultatet visade att det inte utgjorde någon skillnad om 
exporterade enskilda objekt eller om man exporterade en objektmodell, men när det 
kommer till de problem som uppstod så är det småfel som känns ologiska.  

Som det är i nuläget går det inte att spara i ett neutralt format helt utan att stöta på 
dessa småfel. Men med några små korrigeringar skulle detta kunna vara möjligt inom 
en snar framtid. Om man skulle få det att fungera bra så skulle man spara mycket 
resurser och tid men framförallt så skulle man kunna bevara alla projekt i ett och 
samma format inför framtiden.  

Nyckelord 
IFC, IAI, filöverföring, BIM, objekt, objektmodell  
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Inledning 

1 Inledning 
Alltsedan byggbranschen började använda sig av en digitalbaserad ritteknik har flera 
frågor angående modellfiler uppkommit. Dels rör sig frågorna om hur man ska spara 
modellfilerna för framtiden, men också om överföringar mellan olika applikationer. 
Det finns i dagsläget en vision om att allt ska kretsa kring en så kallad BIM (building 
information model) vars syfte är att hålla ihop all informations som rör själva 
byggandet. En BIM modell kan t.ex. vara ett hus som består av flera olika ritningar 
(A/K/VVS/E) och med hjälp av denna kan man i sin tur göra simuleringar och 
upptäcka fel i ett tidigt skede. BIM är ett bra sätt att samarbeta mellan olika konsulter 
som är involverade i ett och samma projekt, men tar vi filöverföring som exempel så 
använder sig ofta konsulterna av olika applikationer. Detta leder till problem när 
ritningar och information ska sammanställas till en enhet. Avsaknaden av 
gemensamma standarder och neutrala lagringsformat kan ses som den största 
problemorsaken och för att komma ifrån detta skapades det neutrala filformatet IFC 
(Industry Foundation Classes). Det kom till 1997 och har sedan dess kommit ut i flera 
uppdaterade versioner.  

1.1 Bakgrund 
Ser vi till arbetet med IFC i Sverige har intresset varit ganska lågt jämfört med övriga 
nordiska länder och sedan 2002 har det endast bedrivits i en liten skala.1 Utvecklingen 
av IFC har därför framskridit långsamt. Till exempel har formatet endast testats i olika 
försöksprojekt. Det är därför blivit nödvändigt att filformatet utvecklas ifrån grunden.  

Sett till de svårigheter som fördröjt utvecklingen av IFC så är avsaknaden av 
nationellt integrerade standarder, som tidigare nämnts, en stor orsak. Objekten i de 
olika applikationerna har byggts upp utifrån egna programkriterier. En vägg ritas och 
definieras inte på samma sätt och därför blir det problem vid filöverföringar då den 
andra applikationen definierar sina väggar på sitt sätt. En annan svårighet med IFC 
har varit att den utgår från en internationell standard medan vi här i Sverige har en 
egen byggklassificering. Därför behövs det nuvarande IFC-formatet anpassas för att 
kunna fungera korrekt.   

För att komma vidare med utvecklingen av IFC här i Sverige behövs det en utredning 
ifrån grunden av objektöverföringar. Tidigare undersökningar har utförts, men då 
endast i form av färdiga husmodeller. Inget test har gjorts där man undersöker de 
standardobjekt som finns i programmen var för sig. Där man går igenom objekt för 
objekt och korrigerar de små fel man finner utifrån en svensk byggstandard. Genom 
att föra ner IFC på en praktisk nivå kan det i sin tur medföra att man börjar tillämpa 
filformatet i reella projekt. 

Denna rapport kan ses som ett försök till att utvärdera cad-applikationers egna 
standardobjekt vid användande av IFC. Den ställer frågor som; Hur reagerar enskilda 
objekt vid överföring mellan cad-applikationer? Uppkommer det brister och kan man i 
så fall se några samband mellan dessa? Vidare, om neutrala objekt går att lokalisera 
kommer dessa att påverka varandra i en sammansatt modell? 

                                                 
1 Mailintervju med Dr Väino Tarandi, 2007-03-07 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att undersöka det neutrala formatet IFC och utvärdera dess 
förmåga att överföra filer mellan olika applikationsprogram. För att kunna genomföra 
syftet och besvara våra frågeställningar kommer en empirisk undersökning att utföras. 
I denna kommer enskilda objekt att undersökas var för sig och därefter utvärderas. 
Efteråt kommer de objekt som behåller sina egenskaper användas till att skapa en 
neutral husmodell. Den kommer i sin tur överföras mellan applikationerna för att se 
om det uppkommer några brister vid överföring av sammansatta modeller. Slutsatser 
ska kunna dras om och i så fall vilka objekt som har brister.  

1.3 Avgränsningar 
Rapportens tyngdpunkt kommer att ligga på IFC-formatet. Ingen hänsyn tas till 
omkringliggande information såsom mängdning etc. Vidare kommer rapporten att 
grundas på en praktisk undersökning, men denna kommer inte att innehålla 2D-
verktyg såsom text eller måttsättning. Vi har med tidigare försök insett att dessa inte 
går att överföra, vilket även stöds med föregående undersökningar. I övrigt är det 
enbart IFC-formatet i Sverige som undersöks.  

För att begränsa undersökningen har vi valt att koncentrera oss på informationsutbytet 
mellan ArchiCAD och ADT (Architectural desktop). Dessa program är starka på 
marknaden i Sverige i nuläget och känns därför angelägna att undersöka. En annan 
avgränsning är gjord till huskonstruktion. Här väljer vi att koncentrera oss på husets 
uppbyggnad i form av bärande delar, fönster, dörrar, trappor och inredning. Dock 
undersöks objekten var och en för sig för att sedan försöka sättas ihop till en neutral 
husmodell. Inga installationer i form av ventilation och el kommer att undersökas.  

I ADT använder vi oss av deras svenska standardobjekt vid överföringar till IFC- 
viewern och slutligen ArchiCAD. När vi sedan går från ArchiCAD till ADT kommer 
de föremål som används skapas efter ADT:s standardföremål. Detta görs dels 
eftersom man i ArchiCAD inte bygger upp sina objekt på samma sätt som i ADT och 
dels för att man kan få en jämförelse programmen mellan.   

När det kommer till materialegenskaper kommer lite hänsyn tas till färger i de olika 
programmen. Koncentrationen kommer att ligga på objektens utseende som form, 3D-
egenskaper och dimensioner.  

1.4 Disposition 
Rapporten inleds med en sammanfattning som följs av en inledning vilken beskriver 
vårt problemområde; Objektöverföringar mellan olika cad-applikationer. Den i sin tur 
leder över till våra frågeställningar med tillhörande mål och syfte. Därefter avgränsas 
vissa delar i rapporten. Först avgränsas de applikationsprogram som kommer att 
undersökas. Dels krävs en avgränsning av de objekt som undersöks. Efter 
avgränsningen följer del 2; genomförande och därefter redovisas teoriavsnittet för att 
sedan följas av en resultatdel. I resultatdelen beskrivs undersökningen strukturerat i 
den ordning den utfördes. Det ges även exempel i form av bilder för att på ett tydligt 
sätt illustrera resultatet. Till sist avslutas rapporten med en diskuterande slutsats och 
efterföljande referenser och bilagor. 
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Inledning 

För att komma fram till den teoretiska bakgrunden har vi tagit del av tidigare 
genomförda projekt samt intervjuat Dr Väino Tarandi som anses vara en av de mest 
insatta personerna inom området IFC i Sverige. Intervjen genomfördes via e-mail då 
ingen direktkontakt gick att uppnå. Även research om organisationen IAI och formatet 
IFC har genomförts.  

Eftersom ämnen är relativt nytt så finns all information att hämta på Internet i form av 
rapporter samt organisationers olika hemsidor. Det är därför svårt att veta vilka källor 
som är korrekta och vi har därför försökt vara kritiska i vår informationsinhämtning. 
En del rapporter har ju utförts av företag som kan få fördel av att t.ex. IFC framställs 
på ett positivt sätt.    

1.5 Definitioner 
Det finns vissa begrepp som måste utredas och definieras för att förenkla läsandet och 
förståelsen av rapporten. När det kommer till begreppet objekt använder sig rapporten 
av detta för att beskriva ett enskilt byggobjekt t.ex. ett fönster, men även inredning i 
form av t.ex. kök och badrum samt basmöbler ingår.  

Dessa objekt ingår sedan i en objektmodell. Objektmodellen är en sammansättning 
och kan t.ex. föreställa ett hus. Denna kan i sin tur övergå i en produktmodell, även 
kallad BIM. Den definieras som en beskrivande mall över en färdig produkt. Den kan 
förutom objekt även innehålla icke-fysiska begrepp som tidsaktiviteter och 
kalkyleringar. Den visar på en helhet genom byggprocessens olika skeden och för att 
den ska kunna fungera i flera olika forum och under lång tid krävs just ett neutralt 
format.      
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Teoretisk Bakgrund 

2 Teoretisk bakgrund 
2.1 Formatet IFC och föreningen IAI 
Målet med en modell i neutralformat har existerat i minst 30 år, och för att göra detta 
möjligt började man för cirka 10 år sedan utveckla IFC. De som tog initiativet till 
utvecklingen var forskare, mjukvaruföretag och kommittéer av olika slag. Eftersom 
det finns en stor fördel i att kunna flytta objekt till olika applikationer blir detta mer 
och mer uppmärksammat och marknaden arbetar idag mer och mer med BIM, men 
överföringen mellan olika applikationer har hitintills inte varit felfri. Den måste 
effektiviseras för att bli mer användbar. Problemet har varit att vissa objekt inte stöds i 
de olika applikationerna. Generellt stöds standarderna, men eftersom dessa inte alltid 
används i uppbyggnaden uppstår det problem i objektfilerna.2  
 
IFC är ett neutralt filformat som används bland annat för att föra över cad-filer mellan 
olika program. Eftersom allt fler arkitekter och konstruktörer idag använder sig av 
tredimensionella cad-program blir det allt viktigare att kunna arkivera dessa filer för 
framtida syften.3 IFC är i nuläget det mest utvecklade programmet för standardisering 
av byggnadsmodeller. Man har under de tio år som det utvecklats mest använt det i 
olika test projekt, men nu börjar man på de stora byggföretagen inse hur mycket som 
kan sparas, både ekonomiskt och tidsmässigt. Detta främst genom att använda sig av 
de standarder som finns och genom samverkan mellan olika program via det neutrala 
formatet.4   
 
År 1990 tog IAI (International Alliance for Interoperability) över standardiseringen 
för byggsektorn som tidigare drivits av ISO STEP. Den första versionen av IFC var 
publicerad 1997 och har sedan dess fortsatt att utvecklas, men idag kan man se att 
även om man testat det neutrala format i olika projekt så används det inte så flitigt.5  
 
IAI består av ett samarbete över hela världen och delas i sin tur upp i tio olika 
geografiska områden. Sverige ingår i Norden, IAI Nordic (NIAI), under namnet SIAI. 
IAI:s främsta mål är att verka för en allmän tillämpning av IFC, stödja olika 
utvecklingsprojekt av formatet samt att informera och utbilda kring det. I Sverige har 
man den senaste tiden använt sig av namnet buildingSMART vid marknadsföringen 
av IFC. Under 2006/2007 medverkar SIAI i ett stort projekt som organiseras av 
Eurostep, projektet ”demohus”. Valt objekt är Slättenskolan i Norrahammar strax 
utanför Jönköping och startade i november 2006 genom ett seminarium. Man hoppas 
på att projektet ska öppna upp ögonen för alla i byggbranschen och att IFC ska bli ett 
mer vedertaget och använt format.6  
 
I bland annat Finland och Hong Kong har man redan gjort undersökningar om IFC. 
Man har även gjort en större världsomfattande studie där 18 experter från sju olika 
länder intervjuades och deltog i en workshop om hur det neutrala formatet fungerar. 
                                                 
2 Howard, Rob., ”Building information models – experts´ view on BIM/IFC developments. Cambridge 
United Kingdom.  
3 http://www.iai-international.org/ (Acc.2007-04-19) 
4 Howard, ”Building information models”. 
5 Ibid.  
6 http://www.byggkostnadsforum.se/templates/Article____445.aspx (Acc. 2007-03-13) 
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Även en intervju gjordes med en av de ledande BIM experterna.7 Visionen i Sverige 
om IFC var till en början mycket ambitiös, men sedan 2002 har arbetet med IFC 
endast drivits i liten skala. Man har arbetat inom SIAI och även Skanska och NCC har 
haft aktiviteter inom norden berörande IFC. Dr. Väino Tarandi tror att IFC kommer få 
en betydande roll i världen och även i Sverige. För tillfället ligger efter övriga norden 
i utvecklingen.8  
 
I Sverige har SIAI ca 35 olika medlemmar, bland annat NCC och Skanska, dock är 
det inte många företag som använder formatet till riktiga byggprojekt. Här i Sverige 
använd IFC endast som test vid vissa högskolor och vissa programvaruföretag testar 
formatet, men i Finland har formatet fått stor genomslagskraft och används flitigt i 
många projekt. Finska Senatsfastigheter har ställt krav på att IFC ska användas i deras 
projekt från och med hösten 2007.9   

2.2 Standardisering av digitala leveranser i Sverige 
Eftersom ett av de största problemen med informationsutbyte mellan olika 
applikationer har varit avsaknaden av en gemensam standard har SIS (Swedish 
Standards Institute) startat arbetet med att ta fram en handbok med anvisningar för 
digitala leveranser. SIS är en ideell medlemsbaserad förening vars mål är just att 
arbeta fram standarder, bland annat inom bygg och anläggningsområdet. Just nu 
arbetar SIS med att ta fram en handbok med anvisningar för digitala 
informationsleveranser. Denna handbok ska behandla byggprocessens alla delar från 
projektering och produktion till drift och underhåll. Både BIM-baserade och 
dokumentbaserade filer ska kunna använda sig av metoden. Projektet utgår ifrån och 
är tänkt att ersätta Bygghandlingar 90 del 8, dock med ett litet förändrat och anpassat 
innehåll. I nuläget är det tänkt att handboken inleder med att belysa de grundläggande 
begreppen som är viktiga att definiera på en gemensam nivå. Syftet är att få termer 
som är gällande för alla. Den andra delen i boken beskriver olika aktiviteter i 
informationshanteringen och checklistor skapas för att kunna relateras till i avtal 
mellan parter. Vidare behandlas den mängd information som behövs för att kunna 
genomföra byggaktiviteterna samt kvaliteten och detaljeringsgraden av den. 
Handboken ska även innehålla beskrivningar i form av mallar för olika leveranstyper 
och komma ut inom kort (våren 2007) på marknaden.10   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Howard, ”Building information models”. 
8 Mailintervju med Dr Väino Tarandi, 2007-03-07 
9 Mailintervju med Dr Väino Tarandi, 2007-03-07 
10 http://www.sis.se/upload/632911654707607466.pdf (Acc. 2007-03-08)  
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2.3 IT Bygg och Fastighet 2002 
ITBoF2002 är ett gemensamt branschprogram där man vill utveckla användningen av 
IT genom effektivisering, höjd kvalitet och sänkta kostnader. De har skrivit flera 
projektrapporter om IFC.11   

I rapporten ”Implementering av produktmodeller baserade på IFC och BSAB” 
använde man sig just av idén om att kunna kommunicera med ett standardiserat 
format, som går att använda av alla aktörer inom byggbranschen. Rapporten 
publicerades 2002-12-18 och man utgick ifrån fyra olika punkter för att driva 
projektet. Den första punkten stod för kommunikationen mellan olika aktörer och 
nivåer, den andra utgick från användandet av BSAB-systemet för utformningen, den 
tredje att produktmodellerna kan hantera denna information medan den sista menade 
att IFC är det bästa alternativet för produktmodeller inom branschen idag.12  

För att kunna utveckla sina idéer om det neutrala formatet togs olika prototyper fram. 
Dessa skulle visa de olika aktörerna på byggmarknaden hur formatet fungerar och 
fram för allt att det fungerar. Resultatet visade på att de problem som präglat IFC-
formatet är både tekniska och organisatoriska. Prototyper går att användas men de 
måste kontrolleras inom mindre grupper.13  

De fördelar som byggprocessen får med hjälp av produktmodeller baserade på neutralt 
format är enligt ITBoF2002 flera. Framförallt är det tillgängligheten av materialet 
som förbättras, men även att det går att uppdatera informationen snabbt och på ett 
strukturerat sätt.14    

2.4 Föregående IFC-test 
För ett antal år sedan kom rapporten ”Hantering av byggnadsinformation och 
ritningsdokumentation med IFC-baserad teknik” och utfördes i samverkan med 
Föreningen för förvaltningsinformation. Rapporten undersökte lagring och överföring 
via IFC genom ett verklighetsbaserat test. Testet bestod av fyra olika avsnitt.15  

Programmen de använde sig av var ADT och ArchiCAD med IFC 2.x. De utgick från 
ett referensobjekt i form av modell med tillhörande ritningar och syftet med detta var 
att efterlikna ett så verkligt projekt som möjligt. Som slutsats för ovanstående del 
kunde det dras att det var olämpligt att använda IFC 2.x som format vid förvaltning 
eftersom information förloras vid överföringarna. Även vid dataöverföringar för 
mängdberäkning och kalkyl anses det olämpligt att använda sig av IFC i nuläget.16

                                                 
11 http://www.itbof.com/sa/node.asp?node=54 (Acc. 2007-04-11) 
12 Väino Tarandi, ”Implementering av produktmodeller baserade på IFC och BSAB”. 2002  
13 Ibid. 
14 Ibid.  
15 Föreningen för förvaltningsinformation, ”Hantering av byggnadsinformation och 
ritningsdokumentation med IFC-baserad teknik”. 2004 
16 Ibid. 
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Teoretisk Bakgrund 

För att kunna utveckla IFC och använda sig av formatet i framtiden lades några 
förslag fram. Främst måste hanteringen av 2D-objekt ändras så att dessa inte 
försvinner vid överföringar. Med detta menas t.ex. måttsättning, text och olika 
tabeller. Ett annat förslag var att applikationerna själva skulle kunna analysera 
objektets innehåll innan och efter export och på så sätt se kvaliteten av överföringen.17  

Viktigt att tillägga är att sedan testet utfördes har både ADT, ArchiCAD samt IFC 
kommit ut i uppgraderade versioner. Detta kan i viss mån förändra resultatet om testet 
skulle göras om i nuläget. Det är också viktigt att säga att testet som kommer att 
utföras i denna rapport skiljer sig från det ovan genom att här ska först delarna 
undersökas för sig för att dels kunna spåra buggar vid överföring på objektnivå samt 
dels för att kunna utarbeta ett neutralobjekt som går att använda sig av vid 
överföringar.  

Svensk byggtjänst, IT Bygg och fastighet 2002 samt Nutek har arbetat med 
tillämpning av IFC i Sverige. De lade upp sitt projekt i fyra olika etapper och 2000 
lade de fram slutrapporten av etapp 2. Rapportens syfte var att studera IFC formatet 
och testa det tillsammans med det svenska BSAB-systemet för att se om de kan 
fungera tillsammans och hur denna samverkan kan gå tillväga. De vill betona att IFC 
är uppbyggt av relativt många människor och därmed inte konsekvent med 
detaljeringsgrader och dyl. Ett problem har varit att IFC inte är uppbyggt kring den 
svenska BSAB-standarden. Man har använt vissa delar och definierat dem så att de 
passar och kan nyttjas, men detta har inte skett gemensamt och därför har vissa 
problem uppstått. De vill därför se ett gemensamt arbete kring IFC för att undvika 
dessa fel.18  

2.5 Cad-applikationerna 
De program som rapporten använder sig av är, som tidigare nämnt, ArchiCAD, ADT 
och IFC-viewer. Lite kortfattat kan ArchiCAD beskrivas som ett integrerat 
tredimensionellt modellsystem med 75 000 användare världen över.19 Tillverkare är 
Graphisoft och de har sedan 1996 varit medlemmar i IAI och följt utvecklingen av 
IFC. Enligt Graphisoft är en av de största tillgångarna att du som användare på ett 
enkelt sätt kan ta ut planritningar, sektioner och mängdberäkningar medan du bygger 
upp ditt projekt. Tid sparas eftersom projektbeskrivningen drivs automatiskt parallellt 
med ditt ritande. En annan tillgång är att om du gör förändringar någonstans 
uppdateras allt annat automatiskt och anpassas till det. Programmets arbetssätt 
förenklar på så sätt en BIM-anpassning. 

Går vi sedan över till ADT så grundades det ursprungliga programmet 1982 av 
Autodesk. De beskriver sig själva som en av världens främsta leverantörer vad gäller 
programvaror och lösningar för konstruktion och har många av sina kunder inom 
byggbranschen.20   

                                                 
17 Föreningen för förvaltningsinformation, ”Hantering av byggnadsinformation och 
ritningsdokumentation med IFC-baserad teknik”. 2004 
18 AB Svensk byggtjänst ”Tillämpning av IFC i Sverige – etapp 2 slutrapport”, 2000-06-30 
19 Intervju med John Mitchell, f.d. ordförande i IAI Australien, 
http://www.graphisoft.com/support/ifc/References/ifc_int.html (Acc. 2007-01-31) 
20 http://www.autodesk.se/adsk/servlet/item?siteID=440386&id=2398679 (Acc. 2007-02-15) 
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Teoretisk Bakgrund 

ADT är en utveckling av ett cad-program vid namn AutoCad. Skillnaden är att ADT 
har flera specialverktyg som ökar konstruktören/arkitektens produktivitet vad gäller 
ritarbetet samt ritar även i 3D.21 ADT har funnits sedan 1997 och den första versionen 
byggde på AutoCAD Release. En ny version för 2008 kommer inom kort presenteras 
på marknaden och produkten kommer då att byta namn till AutoCAD Architecture.3 
Till den nya versionen kommer IFC vara integrerat i programmet.22

För att kortfattat beskriva programmet IFC-viewer, så är det uppbyggt på ett cad-
liknande sätt. Man kan till exempel studera 3D-modeller, lägga till material, gå runt i 
modellen och ta kort. Det går även att undersöka vilka material olika objekt består av. 
Som tillverkare står INOPSO som är ett tysktbaserat företag som verkar på uppdrag 
av IAI.23 

                                                 
21 http://images.autodesk.com/emea_nw_w_main/files/architectural_solutions-se.pdf (Acc. 2007-01-30) 
22 Intervju med Thomas Persson, Technical Sales Consultant för Autodesk, 2007-02-16 
23 http://www.inopso.com (Acc. 2007-04-11) 
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Genomförande 

3 Genomförande 
För att kunna besvara våra frågeställningar genomförs en empirisk undersökning. I 
den första delen ritas standard objekt upp i ADT för att sedan föras vidare till IFC-
viewer. Där kommer den första analysen göras av objektet. Efteråt importeras filen i 
ArchiCAD och granskas återigen för att se om de bevarat sina ursprungliga 
egenskaper. När vi öppnar filerna så ändrar vi inga inställningar utan kontrollerar 
enbart objektens dimensioner, form och 3D-egenskaper. Resultatet kommer att 
beskrivas ingående i rapporten och illustreras i vissa fall. Det kommer också göras en 
kort redovisning i form av en bilaga så att det lätt går att överskåda resultatet.  

Den andra delen utförs på motsvarande sätt, men här utgår man ifrån ArchiCAD 
vidare till IFC-viewer och slutligen ADT.  

Som avslutande del kommer ett enkelt fritidshus skapas i de båda programmen med 
hjälp av de eventuella neutralobjekt vi funnit. Detta kommer att ske i den mån det går 
att använda neutrala objekt. Om det uppkommer situationer där det inte går att 
tillhandahålla ett neutralt objekt kommer ersättningsobjekt väljas med så bra 
förutsättningar som möjligt.    
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Resultat 

4 Resultat 
4.1 Från ADT till IFC-viewer 

4.1.1 Väggar 

En egen innervägg skapades som döptes till Komponent - innervägg och bestod av: 2 
x 12,50 gips, 45 regel med 45 isolering och 2 x 12,50 gips. Vid överföringen till IFC-
viewern upptäcktes vid granskning av properties att isolering försvann. Vid fortsatt 
granskning av generella väggar i den svenska standarden fann vi att de väggar som 
har flera material i samma lager, t.ex. regel/isolering, ändrade storlek eller förlorade 
ett av materialen. Tar vi Lättvägg - dubbla stommar som exempel så ändrar den 
bärande stålregeln måttet från 165 mm till 25 mm. De två lager med isolering behåller 
sina 70 mm vardera. Lagret behåller således sina yttermått, men förändrar måttet på 
regeln. En vägg som behåller sina mått och material är yttervägg - panel. Detsamma 
gäller för yttervägg tegel - betongstomme 455. Dessa båda väggar saknar dubbla lager 
och klarar därför överföringen.  

En yttervägg skapades också bestående av 20 puts, 50 isolering, 9 gips, 170 träregel 
med 170 isolering, 45 träregel med 45isolering och slutligen 13 gips. Denna döptes till 
Komponentvägg - yttervägg. Vid öppnande i IFC-viewern har hela väggen förändrats. 
Putsen har måtten 90 mm, sedan följer en träregel på 159 mm, ytterligare en träregel 
på 45 mm och slutligen gips 13 mm. Väggbredden på 307 mm består dock.   

Material name
Material layer 

thickness Is ventilated
Puts 90 mm False  
Träregel 159 mm False  
Träregel 45 mm False  
Gips 13 mm False  

 IFC properties på Komponent - Yttervägg. Bilden visar hur väggens uppbyggnad ser ut i IFC-viewern.

4.1.2 Fönster 

Vi började med att sätta in de fem olika standardfönstren för yttervägg i Yttervägg 
panel och exporterade dem till IFC-viewer. Det enda som skiljer de olika fönstren åt 
är att det är en- till femluftsfönster. Vid öppnandet i IFC-viewern upptäcktes inga 
förändringar. Måtten var de samma och även väggen behöll sina material.  

Vi gjorde sedan om testet med vår egen Komponent - innervägg som förlorar isolering 
vid överförande till IFC-viewern. Vid överförandet tillsammans med fönstren 
försvinner isoleringen fortfarande, men måtten och fönsterindelningarna stämmer 
fortfarande.  

 14



Resultat 

Ett likadant test för fönstren under Glasparti innervägg utfördes och inga förändringar 
för dem gick att se.  

Vi gick sedan över till att kontrollera följande modeller på fönster: runt/båge/8-
hörnigt och trapetsoid. Problemet när vi överförde dessa till IFC-viewern var att det 
endast var ramen på fönstren som syntes. Själva glaspartiet kom inte med. Men efter 
att ha ritat samma fönster i en standardvägg så vet vi att det inte beror på fönstren utan 
väggen. När vi gick in i ADT igen och ändrade till Autoanpassat fönster så fungerade 
fönstret normalt, men väggens innehåll försvann fortfarande.   

4.1.3 Dörrar 

Vi började med att testa dörrarna på vår Komponent - yttervägg. Samma problem som 
uppstod med fönstren hände här. Dörrarna ändrar inte sina mått, men går inte genom 
väggen. Man ser bara konturerna av ramen och den öppna dörren. Vi testade även 
med att stänga dörren. Då såg man själva dörren från utsidan men inte från insidan. 
De här standarddörrarna har inte Auto-Adjust to Width of Wall som standard men när 
vi testar med den funktionen så går dörren genom väggen.  

När vi testade samma dörrar i standarden Yttervägg stomme Ny, såg alla dörrar tydliga 
ut och genomföringarna syntes. Även alla Slagdörrar för innervägg fungerade bra 
med korrekta mått. 

När vi sedan gick över till att designa egna dörrar gjorde vi följande två: Oval och 
Gothic. Den runda valde vi att Auto-anpassa, men inte Gothic. Vid insättandet i vår 
Komponent - yttervägg fungerade genomföranden bra, men Gothics karm hänger i 
luften och man ser in i väggen. Den ovala autoanpassade dörren fungerade bra.    

Övriga dörrar för innervägg fungerar i viewern. Måtten stämmer överens och dörrarna 
går igenom inneväggen helt. Detsamma gäller för portarna och glasdörrarna. Det enda 
som ändras är väggens lagerinnehåll, men detta påverkar alltså inte dörrarna.  

4.1.4 Trappor och räcken 

Vi överförde de olika standardtrapporna till viewern utan att sätta in dem i hus. 
Överföringen stämmer överens och lagernamnen behålls. Efter lades räcken in som 
också dessa behöll sina egenskaper.  

4.1.5 Konstruktionsprodukter 

De generella standardbyggdelarna; pelare, sträva, bjälklag och balk klarade 
överföringen bra. Däremot försvann stomlinjenätet samt måttdetaljer som satts ut vid 
bjälklaget. Vid pelaröverföringarna stämde allt medan taket med hängränna 
förändrades. Hängrännan försvann medan taket fanns kvar med korrekta mått. De 
övriga bjälklagen samt den kantavstyvade plattan stämde även de.  
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Resultat 

4.1.6 Objekt 

Vid överföring av köksinredning till IFC-viewer är det endast Kyl och Frys som fanns 
kvar. De övriga; Köksskåp, Köksskåp överskåp, Diskbänk, Spis och Fläkt försvinner. 
Detsamma gäller för badrumsinredningen där ingenting finns kvar. Bland möblerna 
försvinner Soffan, Köksmöblemang, Soffbord, Fåtölj, Spjälsäng, Våningssäng medan 
Dubbelsängen och Enkelsängen finns kvar, men dessa försvinner i sin tur när man 
använder sig av 3D-verktyget i viewern.  
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Resultat 

4.2 Från IFC till ArchiCAD 

4.2.1 Väggar 

Vid överföringen av generella väggar behåller alla sina höjder och tjocklekar. Dessa 
väggar har från början inga materialindelningar utan består av ett tomt skal.  

När vi kommer till de väggarna som består av flera material i samma lager kvarstår 
förändringarna från IFC-viewern. Det vill säga, väggen ändrade storlek eller förlorade 
ett av sina material. Detta gäller väggarna Lättvägg - mineralull 120, Lättvägg - 
dubbla stommar, och vår Komponent inner- och yttervägg.  Samtidigt som de 
väggarna utan dubbla lager behåller sina attribut från ADT. 

4.2.2 Fönster 

En- till femluftsfönstrens mått stämmer, men lagernamnen försvinner och istället 
kommer benämningen IFC plus ett tjugotal efterföljande bokstäver. Detsamma gäller 
för fönstren för Komponent - innervägg.    

De fönster som har speciella former, ex trapetsoid, förlorar helt sin form och sina 
detaljer samt går inte igenom väggen utan blir solida. Detta gäller även om fönstren 
autoanpassas. De förändrar även sina lagernamn till IFC-namn. Vi insättning 
tillsammans med ett generellt 1-luftsfönster, förlorar de fortfarande sina egenskaper 
medan det generella fönstret behåller sin genomföring.  

 
ADT, fönstren i deras ursprungliga form. 
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Resultat 

 

 
ArchiCAD, som man ser på bilden behåller det vanliga fönstret sin genomföring, men de andra får en 
grå solid yta samt förlorar sin ursprungliga form.

 

4.2.3 Dörrar  

De ytterdörrar som infogas tillsammans med Komponent – yttervägg förändrar alla 
sina utseenden jämfört med ADT och IFC-viewern. De dörrar som består av glas 
förlorar detta och ytan blir solid istället. Lagernamnen förändras till ett IFC-namn. 
Namnet består av ordet IFC med ett tjugotal efterföljande bokstäver.  

 

 

 

 

 
Ytterdörr – ArchiCAD. Ytterdörr med glas- ADT  

Samma sak gäller för Slagdörrar för innerväggar. Namnet förändras till ett IFC-namn 
och utseendet förändras helt. Till exempel försvinner dörrhandtag och de blir bara till 
en slät yta. De dörrar som fått speciella egenskaper, Oval och Gothic, förändrar också 
sina utseenden. Bågarna försvinner helt och de blir till vanliga rektangulära dörrar. 
Det blir ingen skillnad på dörrarna beroende på om de har autoanpassats eller ej. 
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Resultat 

Vid överföringen av Övriga dörrar för innervägg förändras, även här, lagernamnen 
till IFC-namn, likaså förändras utseendet i 2D jämfört med utseendet i ADT.  Till 
exempel försvinner pendeldörrens dörrar i ArchiCAD. När man sedan går över till 3D 
uppstår även andra förändringar i layouten. Skjutdörrarna som sitter utanpå väggen 
behåller layouten, men inte de infällda dörrarna. Öppningskarmen behåller också sina 
egenskaper, men pendeldörren finns inte kvar utan markeras endast med ett hål för 
den.  

Glasdörrar för innerväggar förändras till ett IFC-namn. I 3D försvinner dörren helt. 
Den blir ett med väggen och det enda som utmärker den är en annan färg. Glaset har 
således försvunnit.  

När det kommer till Vikporten behåller sitt utseende medan Rullporten är helt stängd. 
De får också båda ett IFC-namn.  

Även när det kommer till komponentväggen ändrar dörrarna sitt utseénde. Glasdörren 
blir till en helt solid dörr och lagernamnen ändras till IFC namn. 

4.2.4 Trappor och räcken 

Ingen av trapporna eller de räcken som överförts förändrar sina utseenden. Detsamma 
gäller lagernamnen som består från ADT.  

4.2.5 Konstruktionsprodukter 

I 2D-vyn över det generella bjälklagret, pelarna, balken och strävan uppkommer 
sträck som går horisontellt och vertikalt över ritningen där pelarna var placerade. De 
runda pelarna försvinner således helt från ritningen men man ser var de skulle ha varit 
placerade tack vare sträcken. I denna vy har även rutnätet försvunnit precis som i IFC-
viewern.  

 
2D-vy i ArchiCAD över bjälklag, pelare, balk och sträva.

 

Vidare förlorar Generell pelare och Generell balk sina materialegenskaper. De går 
från att vara komponenter utan materialdefinition till att bestå av tegel. Generell 
sträva behåller sina egenskaper, men förutom lagernamnet får den även ett IFC-namn.  
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Resultat 

När vi sedan studerar pelarna i 3D så förlorar de runda pelarna sin tredimensionella 
egenskap och blir platta medan de fyrkantig och rektangulära behåller sina 
dimensioner. De förändrar även sina materialegenskaper och blir till tegelpelare. 
Hängrännan på taket är, precis som i IFC-viewern, fortfarande borta.  

I ArchiCAD blir Kantförstyvad markplatta 300 solid istället för den urholkningen som 
den har i ADT. Den liknar ett vanligt bjälklag numera.  

Sammanfattningsvis kan man säga gemensamt för alla konstruktionsdetaljer är att de 
behåller sina lagernamn, förutom Generell sträva som visserligen behåller sitt, men 
även får ett IFC-namn.  

4.2.6 Objekt 

När filen flyttas från IFC till ArchiCAD så kommer all köksinredning tillbaka medan 
badrumsinredningen endast går att se i 2D, dock inte i 3D. Överföringen testades 
ytterligare några gånger, men felmeddelanden kommer upp så fort 3D funktionen tas i 
bruk. Hos möblerna däremot kommer alla som försvann i viewern tillbaka vid 
öppnandet i ArchiCAD och har kvar sina egenskaper förutom Spjälsängen som 
förlorar sina spjälor. Enkelsäng och Dubbelsäng, som var de föremål som fanns kvar i 
viewern, har däremot försvunnit helt i ArchiCAD.  
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Resultat 

4.3 Från Archicad till IFC-viewer 

4.3.1 Väggar 

Vi använde oss av de väggarna som finns i biblioteket i ArchiCAD och skapade även 
en egen. Vid överföringen förändrade dessa varken innehållet eller lagernamnen. Tar 
vi Vägg 122mm, 40dB/trä 70 stomme som exempel framgår det av väggverktyget i 
ArchiCAD att denna ska innehålla en 70mm regel, men i själva verket så finns det 
ingen regel när man går igenom lagerinnehållet. När vi kommer till det dubbla lagret 
så kommer det endast en tom del på 25mm och en efterföljande isolerskiva på 45mm. 
Alla väggar klarar sig tack vare att man undviker att lägga två material i samma lager 
i ArchiCAD. Det står i beskrivningen av väggen att det ska vara isolering och regel, 
men om man går in och studerar innehållet finner man att endast isoleringen och inte 
reglen ligger i det lagret.   

4.3.2 Fönster 

Vid överförandet av fönstren behåller det åttahörniga, rektangulära och bågen sina 
egenskaper medan det runda och trapetsoiden förändras. Runt dessa fönster bildas det 
ett rektangulärt hål i väggen. Det går dock fortfarande att se den ursprungliga 
fönsterformen. I ArchiCAD finns det inga lagernamn utan objektnamn för fönstren. 
Exempelvis Basfönster 10.  

4.3.3 Dörrar 

Vi använder oss av de dörrar som ligger inne i biblioteket. Dessa ändrar vi inget utan 
använder oss av de standardmått de har. Den första dörren vi testar är Basdörr 10. 
Den behåller sitt namn och även utseendet. Den enda skillnaden ligger lite i 
upplösningen så den ser lite mindre ”proffsig ut”. Den andra dörren att testas är 
Entrédörr sidoljus. Namnet är detsamma tillsammans med yttermåtten, men fönstren 
försvinner helt och ytan blir solid men markeras fortfarande med streck. Även 
spegeldörren förlorar 3D effekten och ”speglarna” försvinner in i dörren. Den blir som 
en solid massa.  

När vi sedan överför de två metalldörrarna, Metalldörr enkel och Metalldörr par, 
upptäcks inga förändringar. Namnet förblir och även utseendet. Nämnas bör kanske 
att dessa två dörrar är helt släta inne i ArchiCAD.  

De bågformade dörrarna, Bågformad dörr överljus och Bågformad dörr par, förlorar 
båda sina fönster, men behåller sina namn. Över bågen framträder även en rektangel 
som för att markera dörrens karm om den varit rektangulär.  
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Resultat 

 

 

 

 

 

De bågformade dörrarna i ArchiCAD Här överförda i IFC-viewern.  
 

 

Den sista ytterdörren som undersöktes var Garageport. Denna behåller också sitt 
namn, men förlorar sina fönsterrutor.  

Vid överföring av skjutdörrarna blir resultatet varierande. De två första, D1 Infälld 10 
och D1 Utanpåliggande, behåller alla sina egenskaper och namn. Den infällda är 
fortfarande infälld och den utanpåliggande är fortfarande utanpåliggande. Dessa 
dörrar har i övrigt inga direkta detaljer. 

När det gäller D2 Skjutdörr 10 och D4 Skjutdörr 10, förändras däremot utseendet. 
Formen är densamma, men fönstren försvinner och blir solida som i ytterdörrsfallen. 
De två vikdörrarna, D1 Vikdörr 10 och D2 Vikdörr 10, som sedan testas behåller både 
sina namn och egenskaper. De ser också identiska ut med utseendet i ArchiCAD.  

När det kommer till innerdörrar testades sex olika varianter. För samtliga försvinner 
fönstren och det bildas en grå solidmassa. I övrigt stämmer lagernamnen och måtten.  

De sista dörrarna att undersökas blev öppningar. Hästskobågeöppning, 
Spetsbågeöppning och Rundbågeöppning behåller alla sina former, men karmen 
försvinner och det blir ett hål rakt in i väggen. Det går inte markera öppningarna i 
något av programmen så objektnamnen går inte att undersökas inne i viewern. Det blir 
som om öppningen inte har någon objektform. I ArchiCAD går det att markera 
öppningen när man står i 2D-vyn, men i IFC-viewern ser man inte öppningarna alls 
när man när man går över till 2D.  

4.3.4 Trappor och räcken 

Vid valet av trappor och räcken försökte de väljas efter ADT:s standard, dvs. lika i 
form och material. Alla trappor och räcken behåller sina lagernamn när de förts över. 
Utseendemässigt behåller de också sina egenskaper. De ser precis ut som i 
ArchiCAD, vinklar är åt samma håll och måtten stämmer. Det enda som förloras är 
materialen. I ArchiCAD är det skillnad mellan betong och trä till exempel, men i 
viewern får de alla samma gråa nyans.  
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Resultat 

4.3.5 Konstruktionsprodukter 

De pelare som förs över från ArchiCAD, behåller alla sina mått, lagernamn och 
dimensioner. I ArchiCAD har Pelare HEB 600 materialet betong, men layouten pekar 
ändå på att den är gjord i tegel, men när denna pelare kommer till IFC har den en slät 
yta i stål. Däremot har T-järn helt försvunnit i viewern.  

Det bjälklag och den balk som skapats behåller både sina mått och sitt utseende. 
Objekten har lagernamn från början och behåller även dessa.  

4.3.6 Objekt 

Alla objekt som förs över till IFC-viewer finns kvar och behåller sina egenskaper. Det 
enda som förändras är duschens glasvägg som blir solid och brun. Objekten behåller 
även samma lagernamn som tidigare.  
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Resultat 

4.4 Från IFC-viewer till ADT 
Vid import av IFC-filer från ArchiCAD till ADT skapas det fyra olika filer. Detta 
problem uppstår på grund av att ADT inte kan hantera IFC-filer som kommer från ett 
BIM-program. Våningarna sätt in som en x-ref fil och grafiken ligger i våning noll 
medan de andra filerna är tomma eftersom vi endast fört över ett enskilt objekt. Hade 
man däremot fört över ett flervåningshus hade de olika våningarna hamnat i de olika 
filerna som skapas.  

4.4.1 Väggar 

Den första väggen som importeras var vår Standard AC10 yttervägg. Informationen 
om denna vägg stämmer helt. Nämnas bör att den inte innehåller några olika 
materiallager utan är helt tom. När Vägg 304 mm tegel/trästomme, importeras i ADT 
så stämmer lagernamnet fortfarande, men de måtten som de enskilda materialen har 
finns inte längre med i listan. Däremot går det att läsa av hela väggtjockleken och 
höjden i properties. De väggar som finns kvar har samma problem som ovanstående i 
ADT. De inbördes materialen förlorar sina dimensioner, men man kan läsa av den 
totala tjockleken.   

4.4.2 Fönster 

Vid import av fönstren går det inte läsa av några objektnamn. De har helt enkelt fått 
samma lagernamn som den väggen har där de är placerade. Däremot går det att finna 
objektnamnet från ArchiCAD i properties under style. I IFC-viewern fick trapetsoiden 
och det runda fönstret en rektangulär ram över sig. Här i ADT går det inte alls att 
spåra det ursprungliga fönstret utan det har blivit ett rektangulärt och ett runt sådant. 
Det rektangulära fönstret med båge och det åttakantiga fönstret klarar sig däremot 
helt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fönster i ADT. 

Fönster i Archi CAD. Fönster i IFC-viewern

Här ser vi överflytten av trapetsoid- 
och det runda fönstret från ArchiCAD 
till ADT via IFC-viewern. Notera 
skuggorna av den ursprungliga formen 
i IFC-viewern och att formen helt 
försvinner i ADT.  
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Resultat 

4.4.3 Dörrar 

Samma sak som för de fönster vi testat gäller även dörrarna, det vill säga 
objektnamnen blir omplacerade och går endast att läsa av under style i properties.  

Börjar vi med de vanliga dörrarna och tar Entrédörr sidoljus som exempel förlorade 
den sina fönster i viewern. Här har dörren blivit till en jättedörr istället. Yttermåttens 
stämmer, men de fel som kom upp i viewern, till exempel förlorade fönsterytor och 
bågar, finns fortfarande kvar. Metalldörrarna är de enda som klarar sig hela vägen från 
ArchiCAD. Antagligen gör de det tack vare sin rektangulära form och inga detaljer 
såsom fönster.  

Skjutdörrarna D1 Infälld 10 och D1 Utanpåliggande klarar sig utan några 
förändringar medan D2 Skjutdörr 10 och D4 Skjutdörr 10 förändras precis som i 
viewern, det vill säga att fönstren försvinner. För övrigt stämmer måtten. 

Vikdörrarna ser grafiskt bra ut och har inte förändrat sig något precis som i viewern. 
När vi kommer till innerdörrarna kvarstår problemen från viewern. De är alla gjorda i 
glas från början, men det går inte att spåra några fönster längre. Dock behåller 
innerdörrarna sina mått.  

Det har däremot skett en förändring från IFC-viewern till ADT när det kommer till 
öppningarna. I ADT syns dessa i 2D funktionen vilket de inte gjorde i viewern. De har 
även fått tillbaka sina karmar inne i ADT och de går att markera. Även måtten 
stämmer helt.   

4.4.4 Trappor och räcken 

Både trapporna och räckena har lagernamn från början i ArchiCAD och behåller 
dessa i ADT. Precis som i viewern blir trä och betong till samma material grafiskt sätt, 
men formerna och dimensionerna behålls.   

4.4.5 Konstruktionsprodukter 

Balken och bjälklaget har kvar sina rätta dimensioner, sina utseende samt de 
ursprungliga lagernamnen från ArchiCAD. När vi går över till pelarna så saknas 
fortfarande T-järnet. Pelare HEB 600 har förlorat sitt tegelutseende, men materialet 
har blivit odefinierat. I övrigt stämmer alla pelare bra med lagernamn och utseende.  

4.4.6 Objekt 

Även här så finns alla objekt kvar och det enda som har förändrats är glasväggen i 
duschen som fortfarande är solid. Även lagernamnen på objekten stämmer. 
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Resultat 

4.5 Fritidshuset 

4.5.1 ADT 

Nedan visas en 2D-vy samt två perspektiv på fritidshuset i ADT.  Det är ett enkelt hus 
bestående av sovrum, badrum, kombinerat kök och vardagsrum samt en bastu på med 
en totalyta på ca 80 m2.  

 

 

 

 

 
2D vy i ADT över fritidshuset 
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Resultat 

4.5.2 Från ADT till IFC-viewer 

I 2D försvinner all inredning förutom sängen, kyl och frys. När vi sedan renderar 3D-
vyn försvinner fönstret ovanför sängen, väggen vid köket och sängen. Kyl och frys är 
den enda bestående inredningen.  

 

 

 

 

   

 
 

 
Jämfört med 2D-vyn i ADT ser vi att det enda bestående av inredningen är sängen och 
kyl/frysen. Ovan till höger ser vi också den vägg som försvinner.  
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Resultat 

4.5.3 Från IFC-viewer till ArchiCAD 

I 2D så ser ritningen ganska otydlig ut. Ytterväggens inre linje saknas och sängen 
försvinner som i föregående test.  

När vi sedan går över till 3D går filen inte alls att öppna, men eftersom vi visste att 
inredningsobjekten krånglat mycket vid överföringar från ADT till ArchiCAD började 
vi plocka bort dem en efter en. Det var först efter att ha plockat bort alla objekten från 
badrummet som huset gick att öppna upp i 3D. För övrigt hade en vägg har försvunnit 
på en gavel. Fler överföringar gjordes, men den försvann fortfarande. Väggen är 
markerad i 2D, men försvinner i 3D. Det intressanta är att alla ytterväggar är 
uppbyggda av samma generella yttervägg så det borde av den anledningen inte vara 
någon skillnad på dem. 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan till höger ser vi att väggen fortfarande är borta. Även den inre linjen av väggen har försvunnit i 
2D-vyn.  
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Resultat 

4.5.4 ArchiCAD 

Vi använder oss av samma fritidshus, men valde de standardobjekt som ArchiCAD 
tillhandahåller och som efter vår undersökning anses vara neutrala. I övriga fall har vi 
använt oss av andra objekt för att bygga huset så likt som möjligt. Därför skiljer t.ex. 
fönster, dörrar och inredning något från fritidshuset i ADT. 
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Resultat 

4.5.5 Från ArchiCAD till IFC-viewer 

Vid överföringen till viewern försvinner ingen inredning och alla fönster och dörrar 
behåller sina egenskaper.  
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Resultat 

4.5.6 Från IFC-viewer till ADT 

I ADT så sker det heller inga större förändringar förutom att där fönster och dörrar är 
placerade blir det en solid yta i 3D.  
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5 Slutsats och diskussion 
Rapporten utgick ifrån att utvärdera cad-applikationers egna standardobjekt vid 
överföringar med hjälp av IFC. Vi började med att titta på enskilda objekt i de båda 
programmen och upptäckte att det finns objekt som inte klarar överföringarna helt 
utan förändringar. Därför kom rapporten att handla om hur enskilda objekt reagerar 
vid överföringar och om de brister som eventuellt uppkommer har några samband.  

De fel som upptäcktes bland ADT-objekten var främst inredning. De flesta försvann i 
IFC-viewern för att sedan komma tillbaka i ArchiCAD. Badrumsinredningen var den 
inredningen som var mest problematisk. För att överhuvudtaget kunna se filen i 3D 
var vi tvungna att radera denna inredning helt. Sett till detta borde felet vara möjligt 
att korrigera eftersom övriga inredningsdetaljer fungerar till största del utan problem. 
Vad som händer vid de olika överföringarna är oklart eftersom man t.ex. i IFC-
viewern ser sängen, men vid vidare överföring till ArchiCAD är denna säng det enda 
objekt som inte finns med i inredningen. Det är därför svårt att sätta ett finger på var 
felen ligger eftersom de känns ologiska.   

De väggar som överförs är uppbyggda av flera lager material, precis som man bygger 
en vägg i verkliga livet. D.v.s. isolering och reglar delar samma plats i ordningen. Det 
visade sig att detta skapade stora problem vid överföringen. Yttermåtten behålls men 
den inre ordningen och storleken på materialen ändras. Detta beror på att IFC-viewern 
och ArchiCAD inte hanterar flera material i samma lager utan har undgått detta 
problem genom att det tas för givet att reglar ligger i samma lager som isolering. 
Detta kommer i sin tur leda till att BIM-modeller inte kommer fungera korrekt vad 
gäller t.ex. mängdning eftersom alla material som ska finnas i väggen inte är 
representerade. Om material försvinner eller byter plats vid överföringar mellan olika 
applikationer kan detta i sin tur leda till problem vid produktion på grund av 
missförstånd.  

Från ArchiCAD till ADT ligger det största problemet hos glasdörrarna. Glaset 
försvinner oftast och bildar en hel solid yta. En annan, som vi upplever det, ologisk 
detalj är att bågformade fönster klarar sig, men inte de bågformade dörrarna vid 
överföring från ArchiCAD till ADT. Vi upplever att dessa problem är enkla att 
avvärja. Det är små fel som blir till stora följdfel ju större projekt de befinner sig i.   

Tar vi 2D-felet som exempel så har det varit allmänt känt sedan länge och som 
tidigare nämnts kom man redan 2004 fram till att det måste förbättras. Det fungerar 
fortfarande inte, och även om vi valde bort att undersöka i 2D-verktygen, så är det en 
funktion som måste komma till för att kunna lagra originalritningar i neutralt format 
annars tillkommer mer arbete med t.ex. planritningar.  

De fel som uppstod vid överföringen av den sammansatta objektmodellen, vårt 
fritidshus, skiljde sig inte något från dem som uppstod vid överföringen av enskilda 
objekt. Den enda ologiska felet som upptäcktes var att en vägg försvann. Men i övrigt 
påverkar inte felen som uppstår de andra objekten i modellen. Nu utgick vi till största 
del från objekt som klarade överföringarna, men som husritare idag vill man kunna 
utgå ifrån alla olika objekt. Man ska inte behöva reglera utformningen av sitt blivande 
hus på grund av att objekt inte fungerar korrekt. För närvarande uppfyller inte IFC 
kraven för ett fritt skapande.    
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Med denna rapport har vi försökt att dra en slutsats om de fel som uppkommer och 
vad som behöver förbättras. Mycket av det vi kommit fram till har varit, som vi 
upplever det, fel som är möjliga att korrigera. IFC-formatet har under våra tester 
fungerat över förväntan, men man måste börja rapportera fel mer ingående och arbeta 
utifrån en gemensam standard. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att 
stommen, t ex väggar, pelare och bjälklag, är de objekt som klarar sig bättre jämfört 
med stomkompletteringar, t ex möbler och övrig inredning där det uppstår lite fler 
problem.  

Vad vi tänkte på, med de problem som uppstod vid överföringen, var om det finns 
någon som arbetar med att korrigera dessa idag. En lösning kan kanske vara att skapa 
ett chat-forum där man kunde diskutera kring IFC och överföringar och även komma i 
kontakt med personer som är involverade. Det finns exempel vad gäller andra 
program som med hjälp av forum har utvecklats och förbättrats. Ett tydligt sådant är 
operativsystemet Linux. Storleksmässigt kanske det inte går att jämföra dessa två, 
men resultatet av ett forum skulle säkert leda till ett större engagemang och 
framförallt en förenkling av problemlösningar. 

Som det är idag går det inte att rita upp en villa och spara i ett neutralt format helt utan 
att stöta på små problem. Men med några små korrigeringar skulle detta kunna vara 
möjligt inom en snar framtid. Vi tror att genom att börja på denna nivå kommer man 
få en bättre översikt över var problemen ligger och detta skulle öka användandet av 
IFC. De projekt som genomförts har varit väldigt stora och tanken är att det ska vara 
det i framtiden, men vi anser att man kan vinna mycket genom att börja smått och få 
det att fungera bra först innan man går på de stora projekten.  

Slutligen för att sammanfatta anser vi att IFC borde tas ner på en nivå där man går 
igenom programmet från grunden, letar reda på alla småfel och korrigerar dessa. Efter 
detta kan man börja se vad som händer vi överföringar av större projekt och det 
kanske även kan leda till en större användning av IFC bland konsulter, entreprenörer 
och förvaltare. Om man skulle arbeta för att få formatet att fungera bra så skulle man 
spara mycket resurser och tid men framförallt så skulle man kunna bevara alla projekt 
i ett och samma format inför framtiden.    
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1  

ADT till IFC    Information   Lagernamn   Fritidshus 

  OK Ej OK    OK EJ OK   
ADT 2006           

IFC export/import 2x           
ArchiCAD (AC) 10           

           
Kök           

Köksskåp   X     X   
Köksskåp överskåp   X Försvinner helt    X   

Diskbänk   X     X   
Kyl  X     X    

Frys  X     X    
Spis   X Försvinner helt    X   
Fläkt   X     X   

           
Bad           

Badkar   X     X   
Handfat   X     X   
Toalett   X Försvinner helt    X   
Dusch   X     X   

Golvbrunn   X     X   
           

Möbler           
Soffa   X försvinner helt    X   

Köksmöblemang   X försvinner helt    X   
Soffbord   X försvinner helt    X   

Fotölj   X försvinner helt    X   
Säng dubbel   X försvinner allt utom 

sängen men 
   X   

Säng enkel   X den kan man inte 
se i 3D

   X   

Säng spjälsäng   X försvinner helt    X   
Våningssäng   X försvinner helt    X   
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 

  OK Ej OK    OK EJ OK   

Väggar           
Generella väggar           

Yttervägg stomme Ny  X     X    
Yttervägg komp. Ny  X     X    

Innervägg stomme Ny  X     X    
Innervägg Ny  X     X    

           
Exempel på detaljerade 

väggar 
          

Lättvägg 120  X     X    
Lättvägg - mineralull 120   X Materialen kastas 

om i ordning 
      

Lättvägg dubbla stommar   X och ändrar 
tjocklekar

  X    

Yttervägg panel  X     X    
Yttervägg tegel - 
utfackningsvägg 

 X     X    

Yttervägg tegel betongstomme 
455 

 X     X    

           
Egentillverkade väggar           
Komponent - innervägg   X Saknas isolering   X    

Komponentvägg - yttervägg   X Materialen ändrar 
bredd samt 

försvinner

  X    

           
Dörrar           

           
Slagdörrar för yttervägg           

på komponentvägg           
Enkel ny tröskel  X     X    

Enkel glas ny  X     X    
Pardörr ny tröskel  X     X    

Pardörr2 ny tröskel  X     X    
Pardörr glas ny tröskel  X     X    

           
           



Bilagor 

 39 

    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK EJ OK   

Slagdörrar för innervägg           
Enkeldörr Ny  X     X    

Enkeldörr glas ny  X     X    
Pardörr ny  X     X    

Pardörr 2 ny  X     X    
Pardörr glas ny  X     X    

Enkel ny tröskel  X     X    
Enkel glas ny tröskel  X     X    

Pardörr ny tröskel  X     X    
Pardörr 2 ny tröskel  X     X    

Pardörr glas ny tröskel  X     X    
           

Oval  X  OBS! Måste Auto-
anpassas

  X    

Gothic  X  OBS! Måste Auto-
anpassas

  X    

           
Övriga dörrar för innervägg           

Skjutdörr 1 Infälld Ny  X     X    
Skjutdörr 2 Infälld Ny  X     X    

Skjutdörr 1 Utanpå Ny  X     X    
Skjutdörr 2 Utanpå Ny  X     X    

Öppningskarm Ny  X     X   väljer denna 
Pendeldörr Ny  X     X    

           
Portar           

Vikport Ny  X     X    
Rullport Ny  X     X    
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK EJ OK   
Glasdörrar för innervägg enl 

ss 81 73 26 
          

D8 ss 01  X     X    
D8 ss 02  X     X    
D8 ss 03  X     X    
D9 ss 01  X     X    
D9 ss 02  X     X    
D9 ss 03  X     X    

D10 ss 01  X     X    
D10 ss 02  X     X    
D10 ss 03  X     X    
D13 ss 05  X     X    
D13 ss 06  X     X    
D13 ss 07  X     X    

           
Fönster           

           
Fönster för yttervägg           

           
På yttervägg panel           

1 lufts fönster nytt  X     X    
2 lufts fönster nytt  X     X    
3 lufts fönster nytt  X  Väggen ändras inte 

heller
  X    

4 lufts fönster nytt  X     X    
5 lufts fönster nytt  X     X    

           
På yttervägg (standard)           

Runt  X     X    
Båge  X  Väggen ändras inte 

heller
  X    

8-hörnigt  X     X    
Trapetsoid  X     X    
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK EJ OK   

På komponent - innervägg           
1 lufts fönster nytt  X     X    
2 lufts fönster nytt  X     X    
3 lufts fönster nytt  X  Väggen ändras inte 

heller
  X    

4 lufts fönster nytt  X     X    
5 lufts fönster nytt  X     X    

           
Glasparti för innervägg           

1 lufts fönster nytt  X     X    
2 lufts fönster nytt  X     X    
3 lufts fönster nytt  X  Väggen ändras inte 

heller
  X    

4 lufts fönster nytt  X     X    
5 lufts fönster nytt  X     X    

           
Trappor och Räcken           

Standard Ny  X     X    
Betong Ny  X     X    
Konsol Ny  X     X    

Stål Ny  X     X    
Trä - vangstycken Ny  X     X    

Trä - öppen Ny  X     X    
Standard Ny  X     X    

Stål - horisontal Ny  X     X    
Stål - vertikal Ny  X     X    

Träräcke Ny  X     X    
Handledare Trä Ny  X     X    

           
Konstruktionsprodukter           

Generell Balk  X     X    
Generell Pelare  X     X    
Generell Sträva  X     X    

Generell Bjälklag  X     X    
Stomlinjenät   X Nätet försvinner vid 

överföring
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 
Forts. 

konstruktionsprodukter 
 OK Ej OK    OK EJ OK   

Pelare 200  X     X    
Pelare 250  X     X    
Pelare 300  X     X    
Pelare 350  X     X    
Pelare 400  X     X    
Pelare 500  X     X    
Pelare 600  X     X    

Pelare 200x200  X     X    
Pelare 200x500  X     X    
Pelare 250x250  X     X    
Pelare 300x300  X     X    
Pelare 300x500  X     X    
Pelare 400x400  X     X    
Pelare 400x500  X     X    
Pelare 500x500  X     X    
Pelare 600x600  X     X    

Bjälklag 200  X     X    
Bjälklak 300  X     X    

Kanstförstyvad Markplatta 300   X Förändrar sitt 
utseende

  X    

Takyta med hängränna   X Hängrännan 
försvinner

  X    

           
Tak           

           
Generellt tak  X     X    
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Från IFC till 
ArchiCAD 

   Information   Lagernamn   Fritidshus 

  OK Ej OK    OK EJ OK   
Objekt           

           
Kök           

Köksskåp  X     X    
Köksskåp överskåp  X     X    

Diskbänk  X     X    
Kyl  X     X   Väljer dessa 

Frys  X     X    
Spis  X     X    
Fläkt  X     X    

           
Bad           

Badkar   X    X   Väljer dessa 
Handfat   X    X   Väljer dessa 
Toalett   X går inte att se i 3d   X   Väljer dessa 
Dusch   X    X    

Golvbrunn   X    X    
           

Möbler           
Soffa  X     X   väljer dessa 

Köksmöblemang  X     X   väljer dessa 
Soffbord  X     X   väljer dessa 

Fotölj  X     X   väljer dessa 
Säng dubbel   X försvinner helt    X   

Säng enkel   X försvinner helt    X   
Säng spjälsäng   X Spjälorna försvinner   X    

Våningssäng  X     X    
           

Väggar    Information   Lagernamn    
  OK Ej OK    OK EJ OK   

Generella väggar           
Yttervägg stomme Ny  X     X    

Yttervägg komp. Ny  X     X   Väljer denna 
väggen 

Innervägg stomme Ny  X     X    
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Innervägg Ny  X     X   Fritidshus 
Exempel på detaljerade 

väggar 
          

Lättvägg 120  X     X    
Lättvägg - mineralull 120   X Förändringen 

kvarstår från IFC
      

Lättvägg - dubbla stommar   X Förändringen 
kvarstår från IFC

  X    

Yttervägg panel  X     X    
Yttervägg tegel - 
utfackningsvägg 

 X         

Yttervägg tegel betongstomme 
455 

 X     X    

           
Egentillverkade väggar           
Komponent - innervägg   X Förändringen 

kvarstår från IFC
  X    

Komponent - yttervägg   X Förändringen 
kvarstår från IFC

  X    

           
Material Grafiskt utseende           

           
Dörrar           

           
Slagdörrar för yttervägg           

           
På komponent yttervägg           

Enkel ny tröskel   X     X  Väljer denna 
dörren 

Enkel glas ny   X Ändrar utseende    X  Väljer denna 
dörren 

Pardörr ny tröskel   X Glasdörr inte 
glasdörr

   X   

Pardörr2 ny tröskel   X     X   
Pardörr glas ny tröskel   X     X   

           
           
           
           
           



Bilagor 

 45 

    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK EJ OK   

Slagdörrar för innervägg           
Enkeldörr Ny   X Alla slagdörrar 

förändrar sitt 
utseende

   X  Väljer denna 
dörren 

Enkeldörr glas ny   X     X  Väljer denna 
dörren 

Pardörr ny   X     X   
Pardörr 2 ny   X     X   

Pardörr glas ny   X     X   
Enkel ny tröskel   X     X   

Enkel glas ny tröskel   X     X   
Pardörr ny tröskel   X     X   

Pardörr 2 ny tröskel   X     X   
Pardörr glas ny tröskel   X     X   

           
Oval   X Bågen försvinner    X   

Gothic   X Bågen försvinner    X   
           

Övriga dörrar för innervägg           
Skjutdörr 1 Infälld Ny   X     X   
Skjutdörr 2 Infälld Ny   X     X   

Skjutdörr 1 Utanpå Ny   X     X   
Skjutdörr 2 Utanpå Ny   X     X   

Öppningskarm Ny   X     X  väljer denna 
Pendeldörr Ny   X     X   

           
Portar           

Vikport Ny   X Behåller utseendet
men ändrar namn

   X   

Rullport Ny   X Förändrar 
utseendet och 

namn
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK EJ OK   
Glasdörrar för innervägg enl 

ss 81 73 26 
          

D8 ss 01   X Alla försvinner 
utseende och namn

   X   

D8 ss 02   X     X   
D8 ss 03   X     X   
D9 ss 01   X     X   
D9 ss 02   X     X   
D9 ss 03   X     X   

D10 ss 01   X     X   
D10 ss 02   X     X   
D10 ss 03   X     X   
D13 ss 05   X     X   
D13 ss 06   X     X Lagernamnen 

ersätts med 
ett IFC-namn

 

D13 ss 07   X     X   
           

Fönster           
           

Fönster för yttervägg         Lagernamnen 
ersätts med 

ett IFC-namn

 

           
På yttervägg panel           

1 lufts fönster nytt  X      X  Väljer detta 
fönstret 

2 lufts fönster nytt  X      X   
3 lufts fönster nytt  X      X  Väljer detta 

fönstret 
4 lufts fönster nytt  X      X   
5 lufts fönster nytt  X      X   

           
På yttervägg (standard)           

Runt   X     X   
Båge   X     X   

8-hörnigt   X     X   
Trapetsoid   X     X   
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK EJ OK   

På komponent innervägg           
1 lufts fönster nytt  X      X   
2 lufts fönster nytt  X      X   
3 lufts fönster nytt  X      X   
4 lufts fönster nytt  X      X   
5 lufts fönster nytt  X      X   

           
Glasparti för innervägg         Behåller sitt 

lagernamn 
och år IFC-

namn

 

1 lufts fönster nytt  X      X   
2 lufts fönster nytt  X      X   
3 lufts fönster nytt  X      X   
4 lufts fönster nytt  X      X   
5 lufts fönster nytt  X      X   

           
Trappor och Räcken           

Standard Ny  X         
Betong Ny  X         
Konsol Ny  X         

Stål Ny  X         
Trä - vangstycken Ny  X         

Trä - öppen Ny  X         
Stadnard Ny  X         

Stål - horisontal Ny  X         
Stål - vertikal Ny  X         

Träräcke Ny  X         
Handledare Trä Ny  X         

           
Konstruktionsprodukter           

Generell Balk   X Tegel   X    
Generell Pelare   X Tegel   X    
Generell Sträva   X Tegel    X   

Generell Bjälklag  X     X    
Stomlinjenät   X        
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK EJ OK   
Forts. kostruktionsprodukter           

Pelare 200   X Blir platta   X    
Pelare 250   X    X    
Pelare 300   X    X    
Pelare 350   X    X    
Pelare 400   X    X    
Pelare 500   X    X    
Pelare 600   X    X    

Pelare 200x200  X     X    
Pelare 200x500  X     X    
Pelare 250x250  X     X    
Pelare 300x300  X     X    
Pelare 300x500  X     X    
Pelare 400x400  X     X    
Pelare 400x500  X     X    
Pelare 500x500  X     X    
Pelare 600x600  X     X    

Bjälklag 200  X         
Bjälklak 300  X         

Kanstförstyvad Markplatta 300   X Förändrar sitt 
utseende

  X    

Takyta med hängränna   X    X    
           

Tak           
           

Generellt tak  X     X    
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Från ArchiCAD till 
IFC 

   Information   Objektnamn   Fritidshus 

  OK EJ OK    OK EJ OK   
Kök           

Köksskåp  X     X    
Köksskåp överskåp  X     X    

Diskbänk  X     X    
Kyl  X     X    

Frys  X     X    
Spis  X     X    
Fläkt  X     X    

           
Bad           

Badkar  X     X    
Handfat  X     X    
Toalett  X     X    
Dusch   X   X    

Golvbrunn  X     X    
           

Möbler           
Soffa  X     X    

Köksmöblemang  X     X    
Soffbord  X     X    

Fotölj  X     X    
Säng dubbel  X     X    

Säng enkel  X     X    
Säng spjälsäng  X     X    

Våningssäng  X     X    
           
           
           
           
           
           
           
           
     

Information 
  

Lagernamn 
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  OK EJ OK    OK EJ OK  Fritidshus 
Väggar           

std. AC10 yttervägg  X     X    
vägg 304mm, tegel/trästomme  X     X    

vägg 415mm, 
tegel/betongstomme 

 X     X    

vägg 490mm, varmgrund  X     X    
vägg 142mm, 2xgips/90regel  X     X    

vägg 142mm, 52dB/stål 70-
90stom 

 X     X    

vägg 122mm, 40dB/trä 70stom  X     X    
vägg 340mm, betongstom/puts  X     X    

           
       Objektnamn    

Egna Fönster       OK EJ OK   
runt   X    X    

båge  X     X    
trapetsoid   X    X    

åttahörnigt  X     X    
standard rektangulärt  X     X    

           
Dörrar           

Basdörr  X     X    
Entrédörr sidoljus   X    X    

Metalldörr enkel  X     X    
Metalldörr par  X     X    

Bågformad dörr ö-ljus   X    X    
Bågformad dörr par   X    X    

Garage port   X    X    
           

Skjutdörrar           
D1 Infälld 10  X     X    

D1 Utanpåliggande  X     X    
D2 Skjutdörr 10   X    X    
D4 Skjutdörr 10   X    X    
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    Information   Objektnamn   Fritidshus 
  OK EJ OK    OK EJ OK   

Vikdörrar           
D1 Vikdörr 10  X     X    
D2 Vikdörr 10  X     X    

           
Innerdörrar           
D1 Sidoljus   X    X    

D1 sido/överljus   X    X    
D1 Dubbelverkande   X    X    

D1 interiördörr   X    X    
D2 parsvängd dörr 10   X    X    
D2 int dörr sid/överljus   X    X    

           
Öppningar           

Hästskobågeöppning   X    X    
Spetsbågeöppning   X    X    
Rundbågeöppning   X    X    

           
Trappor och räcken           

Rak trappa (trä/betong)  X     X    
Spiraltrappa 10 (trä/betong)  X     X    

U-formad trappa (trä/betong)  X     X    
Spiraltrappa trä  X     X    

Enloppstrappa trä  X     X    
Vinklad trappa Betong  X     X    

Ledstång  X     X    
Räcke horisontal metall  X     X    
Räcke stående spjäl 10  X     X    

Räcke vertikal bågformat  X     X    
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    Information   Objektnamn   Fritidshus 
  OK EJ OK    OK EJ OK   

Konstruktionsprodukter           
Pelare kvadratisk 300  X     X    
Pelare kvadratisk 500  X     X    
Pelare kvadratisk 700  X     X    

Pelare cirkulär 300  X     X    
Pelare cirkulär 400  X     X    
Pelare cirkulär 600  X     X    
Pelare cirkulär 900  X     X    

Pelare HEB 600  X     X    
T-järn   X Försvinner    X   

Balk  X     X    
Bjälklag  X     X    

           
Tak           

           
Generellt tak  X     X    
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    Information   Objektnamn   Fritidshus 
Från IFC till ADT  OK Ej OK    OK Ej OK   

           
Kök           

Köksskåp  X     X   väljer dessa 
Köksskåp överskåp  X     X   väljer dessa 

Diskbänk  X     X   väljer dessa 
Kyl  X     X   väljer dessa 

Frys  X     X   väljer dessa 
Spis  X     X   väljer dessa 
Fläkt  X     X   väljer dessa 

           
Bad           

Badkar  X     X   väljer dessa 
Handfat  X     X   väljer dessa 
Toalett  X     X   väljer dessa 
Dusch   X Fortfarande inte 

glasvägg
  X    

Golvbrunn  X     X    
           

Möbler           
Soffa  X     X   väljer dessa 

Köksmöblemang  X     X    
Soffbord  X     X   väljer dessa 

Fotölj  X     X   väljer dessa 
Säng dubbel  X     X    

Säng enkel  X     X    
Säng spjälsäng  X     X    

Våningssäng  X     X    
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    Information   Lagernamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK Ej OK   

Väggar           
std. AC10 yttervägg  X     X   Väljer denna 

vägg 304mm, tegel/trästomme   X    X    
vägg 415mm, 

tegel/betongstomme 
  X    X    

vägg 490mm, varmgrund   X    X    
vägg 142mm, 2xgips/90regel   X    X    

vägg 142mm, 52dB/stål 70-
90stom 

  X    X    

vägg 122mm, 40dB/trä 70stom   X GÖRA OM! Rita 
runt

  X    

vägg 340mm, betongstom/puts   X    X    
           
       Objektnamn    

Egna Fönster       OK EJ OK   
runt   X    X    

båge  X     X    
trapetsoid   X    X    

åttahörnigt  X     X    
Basfönster 10  X     X   Väljer denna 

           
Dörrar           

Basdörr  X     X   Väljer denna 
Entrédörr sidoljus   X fönster försvinner   X    

Metalldörr enkel  X     X    
Metalldörr par  X     X    

Bågformad dörr ö-ljus   X inget 
fönster+rektagulär

  X    

Bågformad dörr par   X rektangulär   X    
Garage port  X     X    

           
Skjutdörrar           
D1 Infälld 10  X     X    

D1 Utanpåliggande  X     X    
D2 Skjutdörr 10   X fönster försvinner   X    
D4 Skjutdörr 10   X fönster försvinner   X    
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    Information   Objektnamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK Ej OK   

Vikdörrar           
D1 Vikdörr 10  X     X    
D2 Vikdörr 10  X     X    

           
Innerdörrar           
D1 Sidoljus   X    X    

D1 sido/överljus   X    X    
D1 Dubbelverkande   X    X    

D1 interiördörr   X fönster försvinner   X    
D2 parsvängd dörr 10   X    X    
D2 int dörr sid/överljus   X    X    

           
Öppningar           

Hästskobågeöppning  X     X    
Spetsbågeöppning  X     X    
Rundbågeöppning  X     X    

           
Trappor och räcken           

Rak trappa (trä/betong)  X     X    
Spiraltrappa 10 (trä/betong)  X     X    

U-formad trappa (trä/betong)  X     X    
Spiraltrappa trä  X     X    

Enloppstrappa trä  X     X    
Vinklad trappa Betong  X     X    

Ledstång  X     X    
Räcke horisontal metall  X     X    
Räcke stående spjäl 10  X     X    

Räcke vertikal bågformat  X     X    
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    Information   Objektnamn   Fritidshus 
  OK Ej OK    OK Ej OK   

Konstruktionsprodukter           
Pelare kvadratisk 300  X     X    
Pelare kvadratisk 500  X     X    
Pelare kvadratisk 700  X     X    

Pelare cirkulär 300  X     X    
Pelare cirkulär 400  X     X    
Pelare cirkulär 600  X     X    
Pelare cirkulär 900  X     X    

Pelare HEB 600  X     X    
T-järn  X     X    

Balk  X     X    
Bjälklag  X     X    
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