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Byggherren som förändringsagent står för en vision
om en aktiv och kompetent aktör som driver en
nödvändig förändring av samhällsbyggandet för att
uppnå en hållbar utveckling av den byggda miljön.
Som företrädare för ägare, kunder och samhällets
krav skapar byggherren redan i tidiga skeden
förutsättningar för övriga aktörer under såväl
byggprocessen som den långsiktiga förvaltningen.
En aktiv och kompetent byggherrefunktion är
därigenom avgörande för att leda sektorns utveck-
ling till ökat ansvarstagande, bättre miljö och andra
kvaliteter samt ökad produktivitet och konkurrens.
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Förord
”Byggherren som förändringsagent – till nytta för användare” är titeln på Byggherrarnas
FoU-program och ett uttryck för en aktiv byggherreroll med kompetens att driva egna
förändringar och att leda samhällsbyggnadssektorns utveckling. En sådan roll förutsätter
att byggherrar också är aktiva i utveckling och användning av de arbetsverktyg som
skapas inom sektorn – och då inte minst ICT-tillämpningar och modeller för det digitala
byggandet.

Byggherrarnas utskott för FoU och högskolesamverkan har följt utvecklingen inom ICT
och uppmärksammat den potential som finns, men också att byggherreperspektivet inte
alltid beaktas i den FoU som pågår. Utskottet har också uppmärksammat att bygg-
herrarna i Sverige inte deltar lika aktivt som i våra nordiska grannländer där de stora
byggherrarna i egenskap av beställare ofta driver utvecklingen. Mot denna bakgrund har
utskottet tagit initiativ till denna förstudie för att kartlägga och tydliggöra byggherrar-
nas förutsättningar att medverka som ”förändringsagenter” i utveckling och tillämpning
av ICT som arbetsverktyg.

Förstudien har genomförts av tekn dr Peter Johansson, projektledare (Högskolan i
Jönköping) tillsammans med Nina Ryd (Chalmers), Bo Johansson (Referat AB) och Kaj
Granath (Högskolan i Jönköping) med stöd av en referensgrupp under ledning av
utskottets ordförande Martin Bergdahl. I referensgruppen har ingått Väino Tarandi
(Eurostep), Nicklas Walldán (AP-Fastigheter), Jan Gilbertsson (Banverket), Claes
Håkansson (Lanstingsfastigheter Blekinge), Jan Sjöberg (Landstingsfastigheter Dalarna)
och Lars Åkerstedt (ABB). Projektet har finansierats med anslag från programmet ICT
2008 och bidrag från medlemmar i Byggherrarna.

Rapportens innehåll bygger på en kartläggning av aktiva byggherrars användning av
ICT, utbud av ICT-lösningar och pågående utveckling i de nordiska länderna. I rappor-
ten presenteras projektets genomförande och resultat i form av - dels en rekommen-
dation till Byggherrarnas styrelse och medlemmar beträffande tillämpningar av vad som
idag betraktas som känd kunskap och tillgänglig teknik - dels prioriterade utvecklings-
områden som är underlag för ett FoU-program i syfte att utveckla nya kunskaper av
nytta för byggherren i rollen som förändringsagent.

Byggherrarnas utskott för FoU och högskolekontakter har ställt sig bakom rapporten
och har för avsikt att vidareutveckla dess förslag till rekommendationer och FoU-
program. I utskottet ingår Martin Bergdahl (ordf. Landstingsfastigheter Dalarna), Anna
Montgomery (Locum), John Rune Nielsen (SP), Lars Redtzer (Banverket), Nina Ryd
(Chalmers), Stefan Sandesten (Byggherrarna), Robert Wibom (Fortifikationsverket),
Bengt Wånggren (Fastighetsägarna), Björn Svedinger (Research HB) och Annika
Strömberg (sekr, Högskolan i Gävle).

Stockholm januari 2009

Martin Bergdahl Peter Johansson
Utskottet för FoU och högskolesamverkan Högskolan i Jönköping
Ordförande Projektledare
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Sammanfattning
Syftet med denna förstudie är att motivera och formulera hur svenska byggherrar, i
egenskap av kravställare och beställare, ska kunna medverka till att påverka och driva
utveckling inom ICT till nytta för byggherrefunktionen och därmed stärka byggherrens
roll som förändringsagent.

Förstudien har genomfört en enkätundersökning med svenska byggherrar avseende deras
inställning till ICT. Resultatet visar att byggherrarna idag tydligt fokuserar på ICT som
ett redskap att hantera problem i produktframställningsprocessen. Det är också inom
detta område man ser de största affärsnyttorna. Det här är anmärkningsvärt, eftersom
produktframställningen inte primärt är ett byggherreansvar. Resultatet visar också att de
svenska byggherrarnas intresse och fokus ligger relativt sent i byggprocessen.

Förstudien har som jämförelse studerat situationen i våra grannländer avseende ICT
genom en nordisk kartläggning. En undersökning visar att Sverige idag är ledande i
Norden när det gäller användning av BIM, men vi använder trots det bara en bråkdel av
de verktyg som finns till förfogande, inte minst för byggherrens processer. I synnerhet
Finland och Norge framstår som mer progressiva inom området, med starka offentliga
beställare som driver utvecklingen och sätter standard för branschens samtliga aktörer.
I Danmark har man lagstiftat om att projekt över en viss storlek skall ha digital
informationshantering i enlighet med byggherrarnas önskemål, de s.k. byggherrekraven.

I Danmark, Finland och Norge har man på detta vis utvecklat ICT-stöd för byggherrens
processer i form av:

informationsstrukturer för byggherrens krav, som ger säkrare informationsöverföring
generering av lösningsförslag
analyser av dessa förslag i tidiga skeden
verifieringsmetoder för automatisk verifiering av att ett lösningsförslag uppfyller
kraven.

Sammantaget ger detta en bild av en nordisk byggherreroll, där fokus ligger på tidiga
skeden (produktbestämningen) och där byggherrekraven på ett tydligt sätt styr och
formar hela byggprocessen och då inklusive valet av ICT-verktyg. Aktuella ICT-verktyg
med tillämpning under byggprocessens olika skeden beskrivs i rapportens analysdel.

Mot bakgrund av enkätundersökningen och den nordiska kartläggningen har förstudien
formulerat en ny vision för svensk ICT-användning ur ett byggherreperspektiv. Visionen
är att med hjälp av ICT stärka byggherrens nyckelposition som kravställare i förhållande
till de andra aktörerna i byggprocessen genom att flytta fokus till byggprocessens tidiga
skeden. Visionen innebär således att fokus flyttas från produktframställning till
produktbestämning, med en tydlig koppling till de krav som ställs från verksamheten,
kunden, brukaren, ägaren och samhället.
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Förstudiens förslag till vision syftar till att stärka byggherrefunktionens kompetens att
använda ICT-verktyg i sin roll som kravställare och beställare samt att därigenom även
främja tillämpning och ICT-utveckling hos övriga aktörer i byggprocessen. Byggherren
har ett långsiktigt intresse i byggprojektet som övriga inblandade (arkitekter, konstruk-
törer, entreprenörer, leverantörer) saknar. Byggherren har också ett unikt symboliskt
kapital i form av kunskap om verksamhet och brukarperspektiv. Genom att utveckla
och använda ICT för att stödja kopplingen mellan produktanvändning och produktbe-
stämning kan byggherren stärka sin roll som förändringsagent - till nytta för användarna.

För att realisera denna vision har förstudien formulerat följande rekommendationer med
förslag till Byggherrarna att verka för att de på lämpligt sätt blir tillämpade:

För ökad tillämpning av idag tillgängliga ICT-verktyg rekommenderas att byggherrar i sin
roll som kravställare och beställare ska ställa som krav i upphandlingar att aktörerna:
• tillämpar BIM med 3D-modellering redan i tidiga skeden.

Motiv: För att stödja en utveckling mot bättre visualisering, simuleringar och
analyser i tidiga skeden samt verifiering av krav. Detta gäller främst krav på
arkitektens modeller i tidiga skeden.

• tillämpar 3D-samgranskning med automatisk kollisionskontroll.
Motiv: För att framtvinga en användning av BIM även för de andra aktörernas
modeller och på detta sätt börja ta del av vinsterna från en BIM baserad process.

• levererar projektinformation i öppna format (utöver de programspecifika formaten).
Motiv: För att säkra informationen för framtiden samt för att underlätta
utveckling av nya hjälpmedel.

För att stärka byggherreperspektivet i pågående ICT-utveckling inom sektorn
rekommenderas vidare att byggherrar aktivt deltar i arbetet att:
• utforma och stödja användningen av leveransspecifikationer enligt bygghandlingar 90.
• utveckla tillämpningar av öppna format
• utveckla och använda generativa ICT-verktyg i tidiga skeden
• utveckla och använda ICT-verktyg för analyser och simuleringar i tidiga skeden
• utveckla och använda ICT-verktyg för automatisk verifiering av programkrav
• utveckla och använda ICT-verktyg för rationell projektstyrning
• utveckla och använda ICT-verktyg för effektiv kunskapsåterföring för att stödja

kopplingen mellan produktanvändning och produktbestämning.

Figur 1 Förstudiens vision innebär fokus på tidiga skeden

Fokus

P r o d u k t a n v ä n d n i n g P r o d u k t a n v ä n d n i n gP r o d u k t b e s t ä m n i n g P r o d u k t f r a m s t ä l l n i n g
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Vidare föreslås att Byggherrarna tillsätter en särskild ICT-grupp för att säkerställa
samordningen av olika byggherreinitiativ som är aktuella och koordinera dessa initiativ
med Föreningen för förvaltningsformation (FFI) och andra initiativ som pågår inom
sektorn med ett byggherre-/förvaltarperspektiv i anslutning till bla ICT 2008.

Förstudien föreslår avslutningsvis att Byggherrarna med stöd av rapportens förslag till
prioriterade utvecklingsområden formulerar ett FoU-program för fortsatt arbete med
utlysningar och projektformuleringar avseende ICT-utveckling ur ett byggherre-
perspektiv.
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1. Inledning
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) utvecklas snabbt och nya möjligheter
presenteras kontinuerligt. Inom planering, byggande och förvaltning av såväl byggnader
som anläggningar används redan idag tekniker som databaser på Internet och dator-
stödd dokumenthantering i stor utsträckning. Användningen av produktmodeller (BIM)
ökar stadigt vilket i sin tur gjort det möjligt för produktionen att använda 4D och 5D.
Fler och fler systemleverantörer har insett vikten av standardformat för BIM, t ex IFC.

Visionen om att ersätta ritningar med digitala produktmodeller som den primära
informationsbäraren – i tillblivelseprocess och förvaltning – kommer allt närmare.
Denna utveckling skapar nya förutsättningar för design- och beslutsprocessen, och för
en mer effektiv produktion och förvaltning1.

Betänkandet Skärpning gubbar2 gav som en av sina slutsatser:
”För att leda byggsektorns utveckling till bättre kvalitet och ökat ansvarstagande är det
angeläget att stärka byggherrerollen och utveckla byggherrekompetensen”.

Rätt tillämpad kan ICT ge byggherren både den styrning och det stöd som behövs för att
strama upp både tillblivelseprocess och förändringsprocess under den byggda miljöns
hela livscykel.

För byggherrefunktionen kan utvecklingen inom ICT ses både som en fara och en
möjlighet. Det finns en fara i att byggherren får en minskad insyn och kontroll över
byggnads- och anläggningsprojekt, när utvecklingen går mot en ökad användning av
avancerade informationsstrukturer, och automatiserade processer med komplex
informationsbearbetning. Detta skulle kunna leda till att byggherren får mindre kontroll
över vad som har beställts, och risken ökar att resultatet inte motsvarar förväntningarna.

Men de positiva möjligheterna med den nya tekniken är ännu större. Utvecklingen ger
nya medel att visualisera den tänkta byggnaden, också för grupper som är ovana vid
byggprocessen. För en byggherre med goda kunskaper om teknikens möjligheter finns
det också hjälpmedel för att ta fram ett bättre beslutsunderlag genom analyser och
simuleringar av den tänkta byggnaden/anläggningen. Tekniken ger utöver detta större
möjligheter att beskriva och verifiera krav. Detta gör det möjligt att ta fram och beskriva
verksamheters behov, omvandla dessa behov till funktioner (utrymmesegenskaper) samt
följa upp att dessa funktioner realiseras.

Forskningen inom ICT har hittills till stor del handlat om produktframställning
(projektering och produktion). Det är nu av vikt att byggherreperspektivet, baserat på
att leverera kundnytta, prioriteras. Ett fokus på att utveckla ICT-stöd för tidiga skeden
(produktbestämning) samt för drift och förvaltning skulle komplettera nuvarande
utveckling och skapa förutsättningar för ett större helhetsperspektiv och en större nytta
för brukarna. I denna utveckling har byggherren en viktig roll.

1 http://www.itbof.com/documents/2007/ICT_relevans_underlag.doc
2 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1649
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Syfte
Syftet med denna förstudie är att motivera och formulera hur byggherrar, i egenskap av
kravställare och beställare, ska kunna medverka till att driva utveckling inom ICT i
rollen som förändringsagent – till nytta för användarna.

Förstudien ska ge byggherren ökad förståelse för hur ICT kan användas för att bättre
styra byggprojekt (byggnader och anläggningar) och på det sättet få en byggprocess som
blir mer brukarorienterad. Förstudien ska också hjälpa byggherren att konkretisera sin
roll som förändringsagent i pågående utveckling.

Genom att verka för tillämpning av nya ICT-verktyg kan byggherren främja en utveck-
ling inom ICT som ger en effektivare bygg- och förvaltningsprocess med synergier för
alla deltagande parter, ökad delaktighet för brukare och andra intressenter, säkrare
kvalitet och mindre fel, bättre kommunikation mellan aktörer och brukare, ändamåls-
enligt stöd för överlämnande och förvaltning med öppna standardiserade format, samt
bättre erfarenhetsåterföring mellan projekt.

Genomförande av förstudien
Förstudien har haft två konkreta mål:
A. Ta fram förslag på kravspecifikation som byggherren bör ställa på användningen

av ICT i tillblivelseprocesser och förändringsprocesser samt motiv och mål för
dessa krav.

B. Ta fram förslag till ett utvecklingsprogram inom ICT sett ur ett byggherre-
perspektiv.

För att uppfylla målen har fyra deletapper utförts.

1. Kartläggning av dagsläget – se kapitel 2
Inställningen till ICT bland svenska byggherrar har analyserats med hjälp av ett
enkätförfarande

2. Nordisk kartläggning – se kapitel 3
En jämförelse av situationen i Sverige med situationen i grannländerna har genom-
förts genom en kartläggning av ICT-initiativen i de nordiska länderna. Detta
gjordes i samarbete med ICT 2008-projektet ”Internationella utvecklingsprogram
inom ICT” (www.itbof.com). För en mer utförlig beskrivning av projektet
hänvisas till slutrapporten för ICT 2008-projektet (Andersson m fl. 2008).

3. Diskussion och analys – se kapitel 4
Resultaten från dessa kartläggningar har sammanställts och diskuteras i kapitlet
Diskussion och analys som utgör rapportens huvuddel

Denna utveckling är internationell. Som exempel betonade det norska ICT initiativet
BuildingSMART (www.buildingsmart.no) som en av sina lärdomar att byggherrarna
har en central roll när det gäller att realisera utveckling av ICT inom bygg- och
anläggningsbranschen – med slutsats:

”Dette motivér byggherrer til å ta eierskap til buildingSMART”.
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4. Formulering av vision och rekommendationer – se kapitel 5
Den redovisade analysen har legat till grund för formuleringen av en ”byggherrens
vision om ICT-stöd”. Baserat på visionen och den underliggande diskussionen har
ett förslag till utvecklingsprogram tagits fram som innehåller en beskrivning av
Prioriterade utvecklingsområden samt rekommendationer.

Utöver de beskrivna deletapperna har arbetsgruppen deltagit i ICT2008 projektet
”Digitala leveranser av förvaltningsinformation”, som en del i förstudien Byggherre-ICT.
I detta projekt har tillämpningsanvisningar för framtagning av leveransspecifikationer
för förvaltning utvecklats. Detta som en del i uppfyllandet av mål A. beskrivet ovan.

Arbetsgruppen har på liknande sätt varit aktiva i framställandet av ICT 2008:s
inriktningsdokument ”En gemensam ICT-satsning för bygg- och fastighetssektorn”.
Detta som en del i uppfyllandet av mål B. beskrivet ovan.

Rapportens förslag har remissbehandlats och inkomna svar från Byggherrarnas
medlemmar har inarbetats i denna slutversion som överlämnas till Byggherrarnas utskott
för FoU och högskolekontakter.

Organisation
Arbetsgrupp
Arbetet som är beskrivet i denna rapport har skett i en arbetsgrupp bestående av:
Peter Johansson, Tekniska högskolan, Högskolan i Jönköping, projektledare
(http://search.hj.se/personinfo.php?id=817&sign=JPet)
Bo Johansson, FFI och Referat fastighetsinformation AB,
(www.referat.se)
Nina Ryd, Chalmers tekniska högskola
(http://www.chalmers.se/arch/SV/kontakt/personer/ryd-nina)
I slutfasen av detta arbete har även ingått:
Kaj Granath, Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping

Referensgrupp
Byggherrarnas utskott för FoU och högskolekontakter har följt arbetet inom förstudien
genom en referensgrupp bestående av:
Martin Bergdahl, Landstingsfastigheter i Dalarna, ordförande
Nicklas Walldan, AP Fastigheter AB
Jan Sjöberg, Landstingsfastigheter Dalarna
Väino Tarandi, Svenska IAI Forum och Eurostep
Claes Håkansson, Landstinget Blekinge
Stefan Sandesten, Byggherrarna
Jan Gilbertsson, Banverket
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2. Kartläggning av dagsläge i Sverige
Målet för denna etapp var att kartlägga de krav som svenska byggherrar i dagsläget
ställer på användningen av ICT vid upphandling samt specifikt
– att ta fram de bakomliggande målen och motiveringarna till dessa krav
– att ta fram vilken affärs- och verksamhetsnytta som byggherrar såg med ICT.

Kartläggningen gjordes främst genom en enkätundersökning. Resultatet från denna
undersökning utvärderades sedan mot relevant litteratur som beskriver dagens ICT
användning i byggprojekt.

Undersökningen visar att de svenska byggherrarna idag är tungt belastade av problemen
som uppstår i produktframställningen. För en byggherre med önskat fokus på produkt-
bestämning kan dessa problem betraktas som en ”störning”. Genom att få bort dessa
”störningar” skulle man kunna ändra byggherrens fokus, från produktframställningen
till produktbestämningen, och hur verksamheten som byggherren företräder ska förses
med ändamålsenliga lokaler.

Vi kommer här bara att diskutera de delar av enkäten som är relevanta för framtagande
av vision och mål. Den fullständiga enkäten samt utvärderingsunderlag för enkäten finns
tillgängliga som separata bilagor till denna rapport. Numreringen i texten syftar på
frågenumreringen i enkäten.

Bakgrundsfakta - enkätsvar
Enkäten skickades ut till 126 olika företag och organisationer med byggherreverk-
samhet. Detta gjordes genom användning av föreningen Byggherrarnas adressregister.
42 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 33 %.

De svarande fick, i fråga 1.1, klassificera sig i nedanstående kategorier med följande
resultat:

88 % – Förvaltarbyggherre karakteriseras av långsiktig verksamhet med egen förvaltning
av till exempel bostäder, offentliga lokaler eller olika typer av anläggningar.

10 % – Brukarbyggherre är företag inom till exempel industri- och kontorsverksamhet
som använder fastigheter för ändamål som har stora krav på funktion och flexibilitet,
men utan krav på eget ägande.

2 % – Försäljarbyggherre (”developers”) har som affärsidé att snarast efter avslutat
projekt avyttra fastigheten till en annan ägare, till exempel en bostadsrättsförening.

För mer information om dessa definitioner av olika byggherrar se (www.byggherre.se).

Resultatet på denna fråga ger att en överväldigande majoritet av de svarande är
Förvaltarbyggherre. Andelen svarande i de övriga kategorierna är för litet för att det
skall vara meningsfullt att dra några slutsatser om skillnader mellan de olika katego-
rierna. När vi i fortsättningen talar om byggherrar i relation till enkätundersökningen,
avser vi därför främst förvaltarbyggherrar.
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Dagens krav och deras syfte/mål
I enkäten ställdes ett antal frågor för att kartlägga de krav som svenska byggherrar i
dagsläget ställer på användningen av ICT vid upphandling samt ta fram de bakom-
liggande målen och motiveringarna till dessa krav. Här följer en sammanfattning av
svaren.

Det viktigaste kravet handlade om digitala ritningar (90 % av de svarande ställde detta
krav), följt av krav på CAD-lagerstruktur, föreskrifter angående tillåtna programvaror,
och informationsstruktur. Påfallande lågt hamnade krav angående 3D-projektering
(17 %), eller krav på Fi2 eller IFC-strukturer (10 respektive 5 %).

Syften med kraven på informationshantering
För att få fram de syften som ligger till grund för dagens krav på informationshan-
teringen i byggnadsprojekt ombads de svarande att i enkäten vikta ett antal olika
alternativ.

Resultatet visar att de tre viktigaste kraven ur byggherreperspektiv handlar om
– att underlätta kommunikation under produktframställningen,
– att överföra information mellan olika aktörer under produktframställningen och
– att hantera förändringar i projekt.
På fjärde plats hamnade kravet att tillgodose förvaltningens informationsbehov.

Långt ner på listan hamnade samhällets informationskrav (t.ex. verifiering av
tillgänglighet, energideklaration), möjligheten att underlätta kommunikationen med
brukare, hyresgäster och köpare, och möjligheten att verifiera kraven i ett
lösningsförslag.

Tillfredställelse med dagens krav på informationshantering
Två frågor ställdes också om dagens krav gjorde att byggherrens informationsbehov
uppfylldes.
Fråga 2.5: Gör dagens krav på informationshantering att din organisation får den
information som behövs för att kunna styra ett byggprojekt?
• Ja: 68 %
• Nej: 29 %

Fråga 2.6: Gör dagens krav på informationshantering att din organisation får den
information som behövs för uppföljning av de krav som ställts i programarbetet?
• Ja: 61 %
• Nej: 32 %

Nästan en tredjedel av de svarande uppger alltså att de inte är nöjda med dagens krav på
informationshantering – varken för styrning eller uppföljning. Det måste betraktas som
en anmärkningsvärt hög siffra för organisationer som har till uppgift att ställa just dessa
krav.
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Värdering av affärs- och verksamhetsnytta
Ett annat mål med enkätundersökningen var att ta fram vilken affärs- och verksam-
hetsnytta som byggherrar såg med ICT. Syftet med detta var att få en bild av vilka
områden inom ICT som var viktiga för byggherrar.

I enkäten skulle 44 olika affärs- och verksamhetsnyttor betygsättas. Dessa var indelade i
fem olika delområden:
• Produktbestämning (tidiga skeden)
• Simuleringar
• Produktframställning (projektering och produktion)
• Utvärdering och erfarenhetsåterföring
• Förvaltning (produktanvändning)

En sammanställning av de femton högst betygsatta alternativen i enkäten gav följande
resultat:

Tabell 1. Sammanställning av de 15 högst betygsatta affärs- och verksamhetsnyttorna

Plats Median Medelvärde Affärs-/verksamhetsnytta

1 4 4,17 Mindre fel under produktframställningen ( t ex genom kollisionskontroll)

2 4 4,11 Informationsöverföring mellan de olika aktörerna under produktframställningen

3 4 4,03 Stöd för kommunikation mellan de olika aktörerna under produktframställningen

4 4 3,94 Hantering av förändringar (snabbare och med mindre fel)

5 4 3,86 Stöd för kommunikation med arkitekt (och ev. andra inblandade aktörer).

6 4 3,78 Kostnadsuppföljning under produktframställningen

7 4 3,78 Stöd för projekt-koordinering

8 4 3,68 Energisimuleringar

9 4 3,57 Bättre visualisering av lösningsförslag

10 4 3,56 Exakt information om slutligt valda byggdelar, inredning m m

11 4 3,56 Tidsuppföljning under produktframställningen

12 4 3,54 Stöd för kommunikation med brukare om krav/projektmål

13 4 3,54 Möjligheter att ta fram flera alternativa lösningsförslag

14 4 3,49 Brandsimulering

15 4 3,49 Beräkning av areor och volymer i realtid vid förändringar av förslag i  tidiga skeden
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Figur 2. Fokus för Byggherre-ICT i Sverige enligt enkätundersökningen. ICT-användningen
domineras av  tillämpningar för produktframställningen – projektering och byggande.

Tabell 1 visar att fokus för affärs- och verksamhetsnyttorna för svenska byggherre-
organisationer idag entydigt handlar om produktframställningen. Sex av de sju högst
värderade nyttorna handlar om detta. Simulering och produktbestämning rankas avse-
värt lägre, och erfarenhetsåterföring och förvaltningsaspekter kommer inte ens med
bland de femton högst rankade nyttorna. Resultatet måste betraktas som mycket an-
märkningsvärt, och vi kommer att diskutera det vidare längre fram, och jämföra med
situationen i de övriga nordiska länderna. En schematisk bild kan illustrera den svenska
situationen idag:

Fokus

P r o d u k t b e s t ä m n i n g P r o d u k t f r a m s t ä l l n i n g P r o d u k t a n v ä n d n i n g
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För att kunna jämföra situationen i Sverige med situationen i andra länder genomfördes
en kartläggning av ICT-initiativen i de nordiska länderna. Detta gjordes i samarbete med
ICT 2008-projektet ”Internationella utvecklingsprogram inom ICT” (www.itbof.com).
För en mer utförlig beskrivning hänvisas till slutrapporten för ICT 2008-projektet
(Andersson m fl. 2008).

Resultatet från denna kartläggning visar att mycket av teknikutvecklingen inom ICT-
området idag handlar om att stärka byggherrens roll som kravställare, med fokus på
tidiga skeden.

Kartläggningen visar att byggherrarna i de nordiska granländerna har börjat ställa krav
på 3D-projektering, leveransspecifikationer och öppna format för att därigenom få en
byggprocess med mindre fel, bättre kommunikation och ett bättre och mer kontrollerat
informationsflöde där informationen inte tappas på vägen utan lever igenom hela
processen.

Denna obrutna informationskedja kommer också göra att informationen som beskriver
byggherrens och verksamhetens krav blir viktigare då denna kommer att leva genom
hela processen. Detta är en anledning till att utvecklingen internationellt, t ex i Norge,
Finland, Danmark och USA, mer och mer fokuserar på ICT-stöd för byggherrens
processer.

I studerade länder har man utvecklat ICT-stöd för byggherrens processer i form av bl.a:
informationsstrukturer för byggherrens krav, t ex rumsfunktionsprogram, som
används till säkrare informationsöverföring av dessa krav,
generering av lösningsförslag,
analyser av dessa förslag i tidiga skeden, samt
verifieringsmetoder för automatisk verifiering av att ett lösningsförslag uppfyller
kraven.

Inom dessa områden finns det redan nu hjälpmedel att importera, anpassa och testa
under svenska förhållanden. Utvecklingen är fortfarande i sin linda, men studien visar
att de tekniker som används, såsom avancerade BIM-modeller, IFC, och expertsystem-
teknik, har en stor potential att utveckla stöd för processerna i det viktiga området
mellan förvaltning och tidiga skeden. Ett antal av dessa ICT-stöd tas upp mer i detalj i
diskussionen som följer.

3. Nordisk kartläggning
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4. Diskussion och analys av framförda synpunkter
I detta avsnitt kommer en diskussion föras utgående från de beskrivna studierna ovan.
Diskussionen utgår ifrån de 15 högst betygsatta affärs- och verksamhetsnyttorna som
togs fram i enkätundersökningen. I diskussionen görs en uppdelning i tre kategorier med
start i de nyttor som värderades högst:
– nyttor i produktframställningen (projektering och byggande)
– nyttor för styrning av produktframställningen
– nyttor i produktbestämningen (tidiga skeden)

Enkätundersökningen visar att byggherrarna idag är tungt belastad av problemen som
uppstår i produktframställningen. Genom att få bort dessa störningar skulle man stärka
byggherrerollen och kunna ändra byggherrens fokus, från produktframställningen till
produktbestämningen, och hur verksamheten som byggherren företräder ska förses med
ändamålsenliga lokaler.

ICT-tekniker som 3D-projektering, leveransspecifikationer och öppna format verkar
kunna underlätta denna situation genom att bidra till en byggprocess med mindre fel,
bättre kommunikation och ett bättre och mer kontrollerat informationsflöde där
informationen inte tappas på vägen utan lever igenom hela processen. Denna obrutna
informationskedja kommer också att göra informationen som beskriver byggherrens,
verksamhetens, krav blir viktigare då denna kommer att leva och styra hela processen.
Detta är en av anledningarna till att utvecklingen internationellt, t ex Norge, Finland,
Danmark och USA mer och mer fokuserar på ICT-stöd för byggherrens processer.

I dessa länder har man utvecklat stöd för byggherrens processer i form av:
analyser av förslag i tidiga skeden,
informationsstrukturer för byggherrens krav, i form av rumsfunktionsprogram, som
används till säkrare informationsöverföring av dessa krav,
metoder för automatisk kravverifiering samt
metoder för automatisk generering av förslag.

Här finns det redan nu hjälpmedel att importera och testa under svenska förhållanden.
Utvecklingen av ICT-verktyg för byggherrens processer är dock i sin linda och studien
visar att de tekniker som används, avancerade BIM modeller (i IFC-formatet) och
expertsystemteknik, har en stor potential att utveckla stöd för processerna i det
outvecklade området mellan förvaltning och tidiga skeden. Se vidare diskussionen i
följande avsnitt.
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Nyttor i produktframställningen
De tre affärs-/verksamhetsnyttor som var högst betygsatta, dvs värderades högst av
tillfrågade byggherrar, rörde tillämpningar av ICT-verktyg under produktframtagningen
enligt följande:

Tabell 2. De tre affärs-/verksamhetsnyttor som var högst betygsatta.

Det är anmärkningsvärt att dessa tre blev högst betygsatta då affärs-/verksamhetsnyttan
från dessa tre inte direkt påverkar byggherren utan berör främst projektörer och
entreprenörer. Detta visar på att byggherren är tungt belastad av problemen som uppstår
i produktframställningen. Denna belastning tar tid och kraft från byggherren. Genom att
få bort dessa störningar skulle man stärka byggherrerollen och kunna ändra byggherrens
fokus, från produktframställningen till produktbestämningen, och hur verksamheten
som byggherren företräder ska förses med ändamålsenliga lokaler.

Arbetsgruppen rekommenderar mot denna bakgrund att byggherrarna ökar sin
uppmärksamhet på framför allt följande ICT-verktyg/teknik som bedöms ha störst
potential och ha nått sådan utvecklingsgrad att en mer generell tillämpning är aktuell:
– 3D-projektering
– Leveransspecifikationer
– Öppna format
Utgångspunkter för våra rekommendationer om dessa tillämpningar diskuteras nedan.

3D-projektering är lönsam idag
Jongeling (2008) har gjort en jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-CAD
och tillämpningar av BIM. Inom detta arbete har man studerat fem byggprojekt i Sverige
där BIM har använts. Utifrån dessa studier har fördelar och vinster med tillämpningar
av BIM i form av tid, kvalitet och ekonomi tagits fram. Resultatet visar att när alla pro-
jektörer levererar 3D-modeller och dessa samgranskas genom visuell granskning och
automatiskt kollisionskontroll så minskar felen mellan de olika disciplinerna med 50 %.
Detta innebär att tiden på arbetsplatsen som läggs på hantering av konflikter på grund
av fel i underlaget och missförstånd minskar dramatiskt.

Samma undersökning visar också att informationsöverföringen mellan de olika
aktörerna förbättras. Genom att använda BIM-modeller från projektörerna vid
kalkylering kan exempelvis 50 % av tiden för mängdning sparas.

Plats Median Medelvärde Affärs-/verksamhetsnytta

1 4 4,17 Mindre fel under produktframställningen ( t ex genom kollisionskontroll)

2 4 4,11 Informationsöverföring mellan de olika aktörerna under produktframställningen

3 4 4,03 Stöd för kommunikation mellan de olika aktörerna under produktframställningen
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Genom användning av BIM-modeller förbättras också kommunikationen mellan de
olika aktörerna i produktframställningen. För projektörerna är detta en av de stora
vinsterna med att gå över till BIM. Enligt en VVS-konsult i undersökningen så försvinner
så mycket som 80 % av frågorna från arbetsplatsen när det finns ett BIM-modell baserat
3D-underlag, vilket i sin tur sparar mycket tid.

Resultaten från Jongeling (2008) visar att redan enkel användning av BIM ger de affärs-/
verksamhetsnyttor som i enkäten har fått högst betyg. Användningen av 3D-projektering
med BIM-baserade projekteringsverktyg tillsammans med användning av 3D-samgransk-
ning med automatisk kollisionskontroll ger en bättre, effektivare och mer kvalitetssäker
produktframtagningsprocess.

I en jämförelse med övriga nordiska länder (Kiviniemi et al. 2008) så kan man se att
Sverige redan är ledande i att använda denna process. Men jämförelsen visar också att
detta arbetssätt fortfarande är långt från standard i Sverige och att en majoritet av
projekten fortfarande utförs med traditionell 2D-projektering.

Figur 3. Jämförelse mellan länderna i Norden som visar att Sverige är det land som använder
BIM flitigast (Kiviniemi et al. 2008).

Slutsatser om 3D-projektering
Då användningen av BIM på de sätt som beskrivits ovan ger en klar besparing är det
arbetsgruppens mening att byggherrar borde börja ställa kraven att BIM-baserade
programvaror ska användas i projekteringen samt att projektering och samgranskning
ska ske i 3D i programvaror som har funktioner för automatisk kollisionskontroll
(t ex Navis Works eller Solibri). Då det inte finns några undersökningar som visar
på att vinsterna med detta arbetssätt skulle vara färre vid mindre projekt eller vid
ombyggnader finns det heller ingen anledning att bara ställa kraven för större projekt.

Which of the following techniques you use in your work?
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Figur 4. Leveransspecifikationer (Byggherrehandlingar 90 del 8)

Det är mer en fråga om att sprida arbetssättet i branschen så snabbt som möjligt. Att
börja ställa kraven ovan eller flagga för att kraven kommer att ställas inom en snar
framtid skulle ge incitament som skulle leda till en snabbare omställning. Jongeling
(2008) visar också att detta arbetssätt inte fördyrar projekteringen.

För att få vinsterna beskrivna ovan så behöver inte varje objekt modelleras i 3D. Vilka
objekt som kravet ska gälla bestäms idag främst av de programvaror som används. Vid
behov kan detta även regleras med hjälp av leveransspecifikationer. Med hjälp av
leveransspecifikationer skulle också andra fördelar med BIM, än 3D-projektering, fås.

Leveransspecifikationer introduceras i Bygghandlingar 90
Utvecklingen i Sverige, och internationellt, har gjort att ICT allt mer kommit att
användas för kommunikation och leverans av information, snarare än enbart som ett
verktyg för att framställa ritningar och andra dokument. Genom erfarenheter från
samverkan mellan företag och system har medvetenheten ökat om ett antal problem som
är direkt förknippade med att använda hjälpmedlen och deras användning för byggande
och förvaltning. Problemen har angripits med hjälp av anvisningar och överenskom-
melser i varje projekt och för varje företag – CAD- eller IT-manualer – med växlande
framgång beroende på deltagarnas kunskapsnivå. Många gånger har man byggt
anvisningarna på specifika tekniklösningar, med risk att informationen snabbt blir svår
eller omöjlig att hantera. Med detta som bakgrund har Bygghandlingar 90 del 8 utg. 2
tagits fram. I detta dokument har en ny term definierats: ”leveransspecifikation”.
Leveransspecifikationens uppgift är att beskriva vilken information som ska överföras
från en part till en annan samt hur och när denna leverans skall utföras.

Leveranskontroll

Leveransspecifikation

Leveransmeddelande
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Informationsmängder enligt en leveransspecifikation paketeras för leverans från aktören
avsändare till aktören mottagare. Leveransmeddelandet redovisar innehållet. Mottagaren
kan kontrollera mot samma specifikation (Bygghandlingar 90 del 8).

Tanken är att leveransspecifikationer inte bara ska handha de överlämningar som
traditionellt sker mellan olika skeden i byggandet samt mellan byggande och förvaltning,
utan i lika hög grad den utväxling av information som sker mellan olika parter och olika
processer inom varje skede.

Målet är att informationen, oberoende av hur delar av processen är organiserad, i
oförvanskad form ska kunna följa byggnadsverket under hela dess livscykel.

Nyttan med standardiserade leveranser är (enligt Bygghandlingar 90 del 8):
samordnad terminologi som begränsar risk för fel i leverans
effektivare avsändning av leveranser
effektivisering av mottagning så att leverans kan lagras och återanvändas
ökade möjligheter för kontrollrutiner

Det råder stor enighet internationellt , både bland forskare och byggherrar, att
leveransspecifikationer (Information Delivery Manual internationellt) är en viktig
huvuddel i byggandet av en BIM-baserad byggprocess. Se t ex Senatfastigheter 2007,
Statsbygg 2008, Ekholm m.fl. 2008 och Andersson 2008.

En beskrivning av ”Leveransspecifikationer” och dess tillämpningar görs i bilaga sid 41.

Slutsatser om Leveransspecifikationer
Det är arbetsgruppens åsikt att byggherren bör uppmuntra framtagning av leverans-
specifikationer enligt Bygghandlingar 90 del 8 utg. 2. Leveransspecifikationer ger ett
incitament för aktörerna i branschen att utveckla den egna processen och använda ICT
för detta ändamål. På detta sätt skulle också arbetet att förbättra ICT-samordning på
sikt kunna flyttas över till de olika aktörerna och inte i lika stor utsträckning belasta
byggherrarna. En mer avancerad användning av ICT skulle genom detta kunna stärka
byggherrerollen och kunna ändra byggherrens fokus, från produktframställningen till
produktbestämningen, och hur verksamheten som byggherren företräder ska förses med
ändamålsenliga lokaler.

En övergång till ett system som bygger på leveransspecifikationer kommer också att leda
till att byggherrar behöver/får möjligheten att utveckla sina processer och ta fram de
leveransspecifikationer som behövs för dessa aktiviteter. Vid en process med ett obrutet
informationsflöde blir informationen som beskriver byggherrens, verksamhetens, krav
viktigare då denna kommer att leva och styra hela processen. Detta är en av anled-
ningarna till att utvecklingen internationellt, t ex Norge, Finland, Danmark och USA,
idag fokuserar på byggherrens processer.
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Öppna format säkrar användningen
För att kunna beskriva informationsinnehåll och informationsstruktur på det som ska
levereras behövs ett överenskommet sätt att beskriva detta på. Då både sändare och
mottagare behöver förstå informationsinnehållet som ska levereras så är det en stor
fördel om informationen kan definieras med ett öppet klassifikationssystem. D v s ett
klassifikationssystem som är dokumenterat och att denna dokumentation är öppet
publicerad.

Utöver ett klassifikationssystem är det också nödvändigt med ett format som beskriver
hur informationen ska struktureras, t ex i en fil som ska överföras. Det finns ett antal
format som är vanligt förekommande men de flesta är programvaruspecifika. D v s de
kan bara läsas av en viss programvara, eller version av programvara och definitionerna
som används är ej öppet dokumenterade. Det finns dock några format som är öppet
publicerade:

IFC för byggobjekt med grafik
Fi2xml för förvaltningsinformation
SBxml för mängd- och kalkylinformation.

De öppna formaten har fördelen att en informationsleverans kan förstås, användas och
kontrolleras på ett bättre sätt. De öppna formaten är inte heller beroende av en specifik
programvara, eller version av programvara. Det gör förhoppningsvis att de öppna
formaten kommer att vara hållbara över tiden. En annan fördel är att öppna format ger
små och medelstora programvaruföretag större möjligheter att ta fram programvaror
med nya funktioner. Både i Finland, Norge och USA utvecklas nu en rad programvaror
som ger stöd för aktiviteter som är relaterade till byggherren. En del av dessa beskrivs
senare i detta dokument.

Fördelarna med öppna format har gjort att offentliga beställare i Norge, Finland,
Danmark och USA har gått samman och tillsammans gjort ett offentligt uttalande:

Statement of Intention to Support Building Information Modeling With Open Standards
“Government clients of the AEC/FM (Architecture, Engineering, Construction, and
Facilities Management) sector have an interest in the continuous advancement of
productivity, efficiency, and quality in the AEC/FM industry, leading to a better built
environment for end users, clients, and stakeholders.
We believe that sharing AEC/FM -related information throughout the life cycle (scoping,
planning, design, tendering, procurement, construction, operation, maintenance,
refurbishment, and disposal) of capital facilities globally and across all disciplines and
technical applications, is key to achieving this goal.
It is of common interest to real estate agencies and public owners to support the
development and implementation of open communication standards for our sector and
to facilitate the utilization of information technologies based on these open standards, to
create the best possibilities for the exchange of relevant information and efficient
collaboration between AEC/FM stakeholders.”3

3 Statement of Intention to Support Building Information Modeling With Open Standards,
(http://www.gsa.gov/gsa/cm_attachments/GSA_DOCUMENT/Statement_of_Intention-BIM_R2-tPB-
t_0Z5RDZ-i34K-pR.pdf)
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Detta uttalande har redan fått praktiska konsekvenser och det kommer att tvinga även
de stora programleverantörerna att ta öppna format på allvar. T ex har AutoDesk nu
lagt in en export/importfunktion till IFC formatet.

Det är främst två öppna format som är relaterade till byggherrens aktiviteter:
IFC för byggobjekt med grafik
Fi2xml för förvaltningsinformation

När det gäller IFC så kan man konstatera att de vanligaste CAD-systemen inte i
dagsläget producerar IFC-filer som överenstämmer till 100 % (ca 87 % av byggdelarna
blir rätt enligt Tarandi 2008).

Trots dessa svagheter kan man konstatera att arbetet med att utveckla byggherre-ICT
internationellt (främst i Norge, Finland och USA) bygger på användning av IFC-for-
matet. Som anledning till detta anges att fördelarna med öppna format är så stora och
IFC är det för närvarande bästa öppna BIM-formatet.

I Danmark har man utvecklat ett nationellt öppet format som i vissa fall kan ersätta IFC.

I Sverige har det öppna formatet Fi2xml fått relativt stor användning på den korta tid
som det funnits. Enkätundersökningen visar att Fi2xml redan idag är med i kraven för
10 % av de svarande. Genom detta format har förvaltningsorganisationer en god grund
till informationsfokuserade leveranser. Detta är dock ett format som kompletterar IFC
mer än ersätter det.

Snedställda fönster har fått
en felaktig spegelvinkel

Flera fönster visas felaktigt

Figur 5. Fel i en IFC fil producerad från ett CAD-system Trandi (2008)
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Slutsatser om Öppna format
Även om IFC idag har uppenbara brister så kan det vid framtida om- eller tillbygg-
projekt vara av stort värde att ha en digital modell i ett öppet format, t ex om det
applikationsberoende formatet som användes vid projekteringen inte längre kan läsas.
Då sannolikheten är stor att modellen inte är helt uppdaterad (i vilket format den än är)
så behöver den antagligen ändå gås igenom vid uppstarten av om-/tillbyggnaden så att
fel kan korrigeras. Redan idag finns också möjligheter att använda sk ”viewers” för att
studera förslag i IFC-formatet. En del av dessa ”viewers” kan gratis laddas ner från
Internet vilket gör att information blir tillgänglig för grupper som normalt inte har de
programvaror som behövs för att studera förslagen. Att projektörerna levererar sina
modeller i IFC formatet kräver väldigt lite extraarbete idag vilket gör att detta extrakrav
inte ska kosta några stora summor.

Det är klart att utvecklingen av de öppna formaten behöver fortsätta. IFC är en del av
ett stort internationellt standardiseringsarbete. Att få en svenskanpassad IFC som är
stabil kräver en hel del arbete (se Tarandi 2008). Fi2xml är till skillnad från IFC en
pragmatiskt framtagen svensk öppen standard som är framtagen av Föreningen för
förvaltningsinformation. För båda dessa format behöver nationella egenskapslistor
standardiseras för objekt så som utrymmen, fönster och dörrar. För denna standardi-
seringsprocess behövs ett organ. Ekholm m.fl. (2008) rekommenderar att ett ”Råd för
digitalt byggande” skulle bildas för bl a denna funktion. Ett annat alternativ vore att
en teknisk kommitté hos SIS skulle utföra detta arbete. Ett sådant organ bör också
samordna detta arbete med liknande arbete på internationell nivå, t ex IFD.

När det gäller byggherrens behov av att vidareutveckla öppna standarder för att kunna
definiera leveransspecifikationer behöver det utredas vilken öppen standard som ska
väljas. T ex vid överföring av information som traditionellt finns i rumsfunktionspro-
grammet så har man i Norge valt att vidareutveckla IFC så att även denna information
kan beskrivas. Om denna utveckling rakt av kan användas i Sverige är svårt att uttala sig
om innan det har provats under svenska förhållanden. Ett alternativ till detta skulle
kunna vara att vidareutveckla Fi2xml. Detta inte minst på grund av byggherrens starka
koppling till förvaltningen. Det viktiga i utvecklingen av de öppna formaten är att den är
behovsdriven. Då utvecklingen av leveransspecifikationer klargör informationsbehov bör
denna utveckling vara drivande även för utvecklingen av de öppna formaten.

Arbetsgruppens rekommendation är att redan nu sätta krav på att informationen ska
levereras i öppna format utöver de programspecifika format man traditionellt kräver.
Rekommendationen för offentliga beställare, och kanske även andra, är att anamma
uttalandet från internationella offentliga beställare, beskrivet ovan4.

4 Representanter från Statsbygg har framfört önskemål om att få med svenska representanter i detta
uttalande.
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Nyttor för byggherrens styrning av produktframställningen
Av de 15 högst betygsatta affärs- och verksamhetsnyttorna handlar ett antal om
byggherrens styrning av produktframställningen.

Tabell 3. Affärs- och verksamhetsnyttorna beträffande byggherrens styrning av
produktframställningen

Idag behöver byggherrarna lägga mycket av sin tid på att styra, koordinera och
kontrollera produktframställningen. Här har ICT stor potential. Nytta i detta avseende
har rapporterats från projekt som använt 3D-projektering eller BIM (Jongeling 2008).
Förbättrad visualisering samt möjligheten att samgranska och utföra kollisionskontroller
ger ett bättre stöd för projekt-koordinering.

För byggherren är verktyg för styrning av produktframtagningen viktiga hjälpmedel
varför det är angeläget att byggherrar medverkar i vidareutveckling och tillämpning för
bl.a:
– Tids- och kostnadsuppföljning
– Ändringshantering och stöd för sena beslut.

Tids- och kostnadsuppföljning
BIM ger också större möjligheter till kostnadsuppföljning och tidsuppföljning. Idag
används 4D- och 5D-modeller i allt större utsträckning:

Fokus för utvecklingen av 4D- och 5D-modeller ligger idag på produktionsledning.
Nästa steg är att byggherrar skulle kunna använda dessa modeller för att få bättre
kontroll på och bättre kunna styra produktframställningen.

Plats Median Medelvärde Affärs-/verksamhetsnytta

4 4 3,94 Hantering av förändringar (snabbare och med mindre fel)

6 4 3,78 Kostnadsuppföljning under produktframställningen

7 4 3,78 Stöd för projekt-koordinering

8 4 3,56 Tidsuppföljning under produktframställningen
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Ändringshantering och stöd för sena beslut
”I mötet mellan den dynamiska verksamhetsutvecklingen och en projektstyrd
byggsektor tvingas byggherrar ofta hålla alternativa valmöjligheter öppna fram till
sista möjliga beslutstillfälle.” (Fristedt och Ryd 2004).

”Vi gör programhandlingar. Dock måste man vara medveten om att dessa ofta är ca 6
år gamla när byggnaden är färdig.” (Diderik Haug 2008).

Ovanstående citat, tillsammans med resultaten från enkäten, visar att möjligheten till
ändringar och sena beslut är nödvändig. Dessa leder ofta till fel. ICT som stöd för
ändringshantering är sedan länge infört i tillverkningsindustrin. ICT-stöd och en
systematisk hantering av ändringar vore av vikt även inom bygg/anläggningssektorn.
Detta skulle leda till en högre kvalitet på slutprodukten. Det skulle även få till följd att
ändringar och sena beslut blev en naturlig del av processen och inte, som idag, ses som
ett hinder (eller ett sätt att tjäna extrapengar).

Det har visat sig att fel på grund av ändringar kan upptäckas lättare genom användning
av 3D-projektering och BIM. Även antalet ändringar minskar vid användning av BIM
(Jongeling 2008).

Forskning inom tillverkningsindustrin (Sutinen et al. 2000) beskriver att spårbarhet är
en av de viktigaste aspekterna för att få en fungerande kravhantering i allmänhet och
ändringshantering i synnerhet. För att kunna spåra vad som behöver ändras behövs det
spårbarhet från den information som ändras ner till slutlig lösning. Om verksamheten
ändras så skulle man för att få en bra ändringshantering behöva ha spårbarhet från
verksamhetsbeskrivningen genom programskrivningarna ner till informationsmodellen
som beskriver en lösning . Om denna spårbarhet finns så ger den också möjligheter att
utföra konsekvensanalyser av ändringar, både hur en ändring i verksamheten får
konsekvenser på den slutliga lösningen men också vilka konsekvenser en ändring i ett
lösningsförslag får för verksamheten.

Man kan dra slutsatsen att för att få en ändringshantering som bygger på spårbarhet
 så behövs först en process med obrutet informationsflöde. Som beskrivits ovan är
leveransspecifikationer en viktig del i att åstadkomma detta. Då leverensspecifikationer
finns kan dessa användas för ändringshantering mellan olika aktörer.

Man kan också se från tillverkningsindustrin att ändringshantering är starkt
sammankopplad med kravhantering. Ändringar i kraven är ofta starten på en
ändringshanteringsprocess. Centralt i kravhanteringen är att informationsstrukturer
finns för att beskriva kraven. Även i detta hänseende är det viktigt att utveckla de
informationsstrukturer som används i byggherrens processer och då främst i tidiga
skeden.
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Affärs- och verksamhetsnyttor i Produktbestämningen
Av de 15 högst betygsatta affärs- och verksamhetsnyttorna kan ett antal relateras till
tidiga skeden – den fas i byggprocessen som är byggherrefunktionens unika uppgift.

Tabell 4. Affärs- och verksamhetsnyttor relaterade till tidiga skeden.

Plats Median Medelvärde Affärs-/verksamhetsnytta

5 4 3,86 Stöd för kommunikation med arkitekt (och ev. andra inblandade aktörer).

8 4 3,68 Energisimuleringar

9 4 3,57 Bättre visualisering av lösningsförslag

12 4 3,54 Stöd för kommunikation med brukare om krav/projektmål

13 4 3,54 Möjligheter att ta fram flera alternativa lösningsförslag

15 4 3,49 Beräkning av areor och volymer i realtid vid förändringar av förslag i  tidiga skeden

Dessa affärs- och verksamhetsnyttorna kan uppdelas i:
Analyser och simuleringar
Verifiering av krav i programhandlingar
Kommunikation och visualisering
Kunskapsinsamling och kunskapsåterföring
Generering av förslag

Samtliga desssa tillämpningar har stor potential att stärka byggherrerollen och
effektivisera byggherrefunktionens arbete varför arbetsgruppen rekommenderar att
byggherrarna tar aktiv del i vidareutveckling och tillämpning av dessa ICT-verktyg
som diskuteras nedan.

Analyser och simuleringar av förslag i tidiga skeden
”Kan man redan i tidiga skeden testa/simulera om ställda krav kan införliva förväntat
resultat kan programarbetet bli mer framgångsrikt.” (Malmqvist och Ryd 2006)

Användningen av digitala förslagsmodeller ger ökade möjligheter inom detta område.
Nya tekniker utvecklas ständigt för att undersöka olika egenskaper hos en byggnad
eller anläggning med hjälp av analyser av digitala modeller.

Denna utveckling får nu också mer och mer praktiskt betydelse. I Finland har framsteg
inom detta område legat till grund för arbetet med en ny ”BIM-manual” för
Senatfastigheter 5:

5 www.senaatti.com/document.asp?siteID=3&docID=16
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“The basic needs Senate has identified as the basis of the model-based process are:
1) Better control of investment costs (real-time information of the areas/volumes in
the early phases and automated quantity take-off later in the process)
2) Better control of lifecycle costs (mainly energy consumption at the moment)
3) Better communication with the client about the solutions and how the meet client
requirements (different analysis and visualizations)” (Arto Kiviniemi 2007).

Detta visar att fokus för Senatfastigheters BIM-manual är att förse byggherren med
beslutsunderlag i produktbestämningen. För att få fram detta underlag görs ett antal
analyser och simuleringar. För att kunna göra dessa krävs i sin tur informationsmodeller
som innehåller den nödvändiga informationen.

Kraven på informationsmodellerna som detta innebär gör att BIM-baserad 3D-projek-
tering blir nödvändig. D v s genom att utgå från byggherrens behov av information så
har Senatfastigheter kommit fram till att BIM bör användas.

Analyser och simuleringar används också för att verifiera att ett lösningsförslag uppfyller
ställda krav. Användningen av informationsmodeller är alltså en del av ett kvalitets-
styrningssytem. Detta tenderar ibland att överskuggas av informationsmodellernas
användning vid informationsöverföring mellan parterna i processen. Senatfastigheter
betonar uttryckligen den här aspekten:

“The use of models involves quality management as its integral part. Its principal
objective is to improve the quality of design solutions and the exchange of information
between the parties, thus also making the overall design process more
effective.”(Senatfastigheter 2007)

Figur 6. Fokus för byggherre ICT i Finland.
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Som minimum behöver en processmodell med ovanstående mål innehålla följande
aktiviteter:
1. Förstå problemet innan man försöker lösa det.
2. Undersöka många alternativ innan man väljer en lösning.
3. Utvärdera resultatet av tidigare projekt innan man tar sig an ett nytt problem

(erfarenhetsåterföring).

Forskning och praktisk erfarenhet från både tillverkningsindustrin och mjukvaruin-
dustrin har visat att flera alternativa förslag bör genereras och utvärderas så tidigt som
möjligt för att kunna få en tidig och bra bild av behov och krav. Anledningen är att den
extratid/kostnad som läggs ner på att generera och utvärdera dessa förslag i tidiga
skeden, och de ändringar som detta genererar, med god marginal tjänas in på att man
minskar antalet ändringar i senare skeden. Utöver detta får man också en produkt med
högre kvalitet.

Även i Norge (Statsbygg 2008) och till viss del också Danmark har liknande skäl varit
drivande. Informationsbehovet för analyser och simuleringar för beslutsunderlag och
kvalitetsstyrning har varit utgångspunkter för krav på användningen av BIM-modeller.
Detta är inte något unikt för byggsektorn. Tillsammans med utvecklingen inom ICT har
området System Engineering (www.incose.se) vuxit fram. System Engineering är ett
etablerat område som används vid produktutveckling både inom mjukvaru- och
tillverkningsindustrin. Målet med System Engineering är att metodiskt kunna utveckla
komplexa socio-tekniska system. För att uppnå detta mål behövs en metodik som är
kundkravsdriven och som bygger på en helhetssyn som omfattar hela systemet, hela
livscykeln och alla intressenter. V-modellen är den mest använda beskrivningen inom
System Engineering (Herzog 2004).

Figur 7. V-modellen (Herzog 2004).
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Ullman (2003) illustrerar det här resonemanget i figuren nedan, med två företag med
olika arbetssätt:
Företag A arbetar enligt metoden på föregående sida, medan företag B tillämpar ett
traditionellt arbetssätt.

Figuren nedan är tagen från Jongeling (2008) och beskriver arbetsbelastning över tiden
vid projektering med BIM och med traditionell 2D-CAD. En jämförelse av figuren ovan
med figuren nedan visar att BIM ger större möjligheter att utvärdera och göra nödvän-
diga förändringar tidigare i processen. Vilket i sin tur bör minska den totala insatsen och
på så sätt ge fördelar som beskrivs ovan.

Figur 8. Jämförelse mellan två företag och deras arbetssätt relaterat till ändringar i
produktutvecklingen (Ullman 2003).

Figur 9. Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg jämfört med 2D-CAD-
verktyg (Jongeling 2008).
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Verifiering av krav i tidiga skeden
I Norge håller man på med ett intressant utvecklingsarbete rörande analyser i tidiga
skeden. Detta arbete leds av Statsbygg (www.statsbygg.no). Utvecklingsarbetet började
vid en utbyggnad av högskolan i Bodø (HIBO). I detta projekt lät Statsbygg arkitekten
skapa en BIM-modell i IFC-formatet. Denna modell analyserades sedan i ePlanChecking.
Det är ett datorbaserat system från Singapore, som används för att kontrollera om en
byggnad kommer att uppfylla fastställda normer. Systemet har använts i bygglovs-
förfarande i Singapore för ett hundratal byggnader och det kontrollerar modellen av
byggnaden med avseende på till exempel brand, civilförsvar, framkomlighet för
funktionshindrade, användning av vatten samt livsmedelshantering. Även om det finns
skillnader i normerna i Singapore och Norge så kunde man i analysen 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 krav (www.iai.no/ESP/index.htm). En av slutsatserna från detta arbete är
att med hjälp av expertsystem och ny teknik (där villkor, regler och samband kan
modelleras utöver det som traditionellt modelleras med BIM-teknik) kan ett stort antal
krav representeras och verifieras digitalt i automatiserade processer. Liknande resultat
redovisas även i annan forskning (se t ex Yurchyshyna et al 2007).

I Norge driver man processen vidare. Idag pågår en utveckling av ByggSøk som är de
norska kommunernas system för bygglovsansökningar (www.byggsok.no). 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
ePlanCheking i Singapore. 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 capture
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 elsewhere.” (www.iai.no/ESP/
index.htm).

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.

Liknande utveckling kan också säjas ske med programvaran Solibri (www.solibri.com) i
Finland (Senatfastigheter) och i USA (GSA).
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Den Norska utvecklingen har kunnat ske genom att Statsbygg har fått uppdraget, och
nödvändiga resurser, från Stortinget att använda sina byggnadsprojekt till att testa och
utveckla ny teknik, och på detta sätt öka effektiviteten inom den norska byggsektorn
(Statsbygg 2006). Detta utvecklingsansvar har gynnat Statsbygg, men även gjort att
byggherrefrågor i allmänhet har fått en starkare ställning i Norge. Man kan också notera
att teknikutvecklingen i ByggSøk bekostas av offentliga medel i Norge, eftersom ansvaret
för verifieringen av samhällskraven åligger kommunerna.

Kommunikation och visualisering
ICT och mer innehållsrika digitala modeller kan ge, och har redan gett, ett antal nya
möjligheter vad gäller visualisering.

”3D-visualisering som stöd för beslutsprocessen anses av beslutsfattare som kommit i
kontakt med BIM en förutsättning och en självklarhet i deras arbete. Kommunikation
är tydligare och besluts- och försäljningsprocessen snabbare och enklare. Eftersom 3D-
visualisering är en biprodukt av BIM-projektering är den kostnadseffektivt och direkt
tillgängligt för användaren. Kostnader för interaktiv visualisering minskar med 30 %
om projekteringen görs med hjälp av BIM.” (Jongeling 2008).

Figur 10. Kontroll av utrymningsvägar med Solibri (www.solibri.com).
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Arkitekter och teknikkonsulter upplever att de har en bättre möjlighet att presentera
tänkta lösningar, som resultat av en direkt koppling mellan deras projekteringsarbete
och visualiseringen. BIM har på detta sätt möjligheter att förbättra kommunikationen
från arkitekt (och teknikkonsulter) till byggherre och brukare/verksamhet.

Den omvända kommunikationen är inte lättare. Arkitekten har i många fall svårt att
fånga byggherrens krav och intentioner (Kamara et al. 2002). Byggherrens vision och
intentioner med ett projekt är svåra att fullkomligt beskriva i ord. En 3D-modell av en
byggnad är lättare att kommunicera och förstå än ett skriftligt program. För att
förbättra kommunikationen från byggherren till arkitekten har Statsbygg börjat att
använda ett nytt arbetssätt. Vid byggandet av en undervisningsbyggnad vid Högskolan
i Tromsø (HITOS-projektet) (Statsbygg 2006) användes programvaran dRofus
(www.drofus.no). Med hjälp av dRofus utnyttjade man den information som
traditionellt finns i ett rumsfunktionsprogram för att generera en 3D-modell (IFC-
modell) bestående av en uppsättning rum med tillhörande egenskaper, schablon-rum.
Denna modell importerades sedan in i arkitektens projekteringsverktyg.

Figur 11. Schablon-rum importerade från dRofus till arkitektens projekteringsverktyg
(www.sdrofus.no).

Med detta arbetssätt får man en säkrare informationsöverföring som minskar riskerna
att rum/funktioner glöms. Det gör också att man automatiskt kan verifiera att ett förslag
från arkitekten innehåller de rum som rumsfunktionsprogrammet föreskriver samt att
rummen har rätt egenskap. Arbetssättet ger också en enkel visualisering som kan
användas vid diskussioner mellan arkitekten och byggherren/verksamheten. Aktörerna i
projektgruppen dokumenterade sina erfarenheter från projektet var för sig (Statsbygg
2006). I denna dokumentation har arkitekten inga negativa kommentarer om det nya
arbetssättet och arbetssättet har nu anammats som standard för Statsbygg och beskrivs i
deras BIM-manual (Statsbygg 2008).
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Även om arbetet med dRofus inte är så avancerat så har det ett antal intressanta delar:
En informationsstruktur för byggherrens krav, i form av rumsfunktionsprogram, har
tagits fram. Som beskrivits ovan så ger detta en viktig pusselbit till en bättre infor-
mationsprocess då den förbättrar möjligheterna att informationen från tidiga skeden,
verksamhetens önskemål m m, blir levande och styrande genom hela byggprocessen.

Det visar också att det går att generera förslag genom att utgå från informations-
strukturen som beskriver kraven.

Utöver detta så visar det hur en informationsstruktur kan användas för att verifiera att
ett förslag uppfyller kraven.

Kunskapsinsamling och kunskapsåterföring i kravhanteringen
Att ta fram rätt behov och krav är också en designprocess.

”En process som startar tidigt och fortsätter genom att programinnehållet anpassas
och omprövas i takt med förståelse av verksamhetens villkor och utvecklingen av
projektet.” (Malmqvist och Ryd 2006).

Som beskrivits ovan är det viktigt att man så snabbt som möjligt får en så bra bild som
möjligt av behov och krav. Vid användningen av BIM blir detta ännu viktigare än
tidigare, då denna teknik gör att insatserna, och därmed besluten, flyttas fram tidigare i
projekteringen.

För att byggherren ska kunna bidra till att utveckla en verksamhet genom att ge den
ändamålsenliga lokaler och anläggningar behövs en helhetssyn. Det är därför viktigt
att identifiera alla intressenter som påverkar och/eller påverkas av byggnaderna/
anläggningarna under hela dess livslängd så att information om de olika intressenternas
behov, synpunkter, kunskaper och erfarenheter kan samlas in, lagras och bearbetas.
Detta arbete behövs göras kontinuerligt då förhållanden, inte minst i verksamheter,
förändras kontinuerligt.

ICT-verktygen kan här hjälpa till med att hantera stora mängder information och
därigenom kan fler aspekter och intressenter beaktas. ICT ger också större möjligheter
att utvärdera ett tänkt förslag ur olika intressenters synvinkel genom olika analyser och
visualiseringar.

Studier har visat att en av de största orsakerna till att bygg- och anläggningsprojekt inte
uppfyller de mål och förväntningar som fanns på projektet är otillräcklig delaktighet
från de olika intressenterna (Granath och Hinnerson 2002).

Under produktbestämningen är delaktigheten från de olika intressenterna av stor vikt
då besluten i denna fas avgör en lokal/anläggnings egenskaper för lång tid framåt
(Fröst 2003), men det är också viktigt med delaktighet i produktanvändningen. Ur ett
byggherreperspektiv ger denna fas en utvärdering av föregående produktbestämning och
produktframställning. Det är också under produktanvändningen som information om de
olika intressenterna behov och krav kan samlas in för nästa förändringsfas. Ett mål för
Byggherre-ICT bör därför vara att göra de olika intressenterna kontinuerligt delaktiga i
byggnaders/anläggningars utveckling.
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Då den största delen av intressenterna kommer att vara tillfälliga användare av t ex
förvaltningssystem så måste utveckling av nya systemstrategier och ny systemutveckling
bygga på insikten att information måste göras mer lättillgänglig och tillrättalagd för
olika användargrupper (Sandesten 2003).

Erfarenheter kan hämtas ifrån bankers internetkontor där kunder gör en del av bankens
tidigare arbete men i gengäld vinner större tillgänglighet och tillgång till mer information
(Berg von Linde 2003).

Erfarenheter i detta sammanhang kan också hämtas från spelindustrin som anpassar
system, om bland annat byggnader, för olika användargrupper, t ex Sims och Counter-
strike. Erfarenheter av sådana program gör också att nya användargrupper blir vana vid
att förhålla sig till digitala modeller av byggnader.

Diderik Haug från Statsbygg argumenterade, vid Stand-INNs workshop 2008-01-22,
att en av anledningarna till Norges satsning på Building Smart var möjligheterna att ha
BIM som kunskapsinsamlare. Inte minst när det gäller insamling från yngre brukare.
Dessa är vana vid digitala byggnader, t ex genom datorspel. För dessa skulle det redan
idag vara naturligt att t ex göra felanmälningar till förvaltningen genom att ”gå in” i en
digital modell av en byggnad och markera plats och fel eller att i den digital modell av
en befintlig byggnad ge förbättringsförslag om ett rums utformning eller utrustning.
På detta sätt skulle kunskap och erfarenheter från brukare kunna fångas. Rätt använt
skulle detta också kunna leda till en större delaktighet i utvecklingen av både befintliga
och nya byggnader på ett praktiskt sätt.

Enligt Haug så behövs att BIM börjas användas i förvaltningen innan detta kan bli
verklighet. Därför har man i Norge nu börjat utveckla informationsstrukturer för
förvaltning. Dessa ska inte bara vara till hjälp vid förvaltningen utan även kunna handa
information som behövs för kunskapsåterföring, t ex utveckla stöd för kunskapsåterför-
ing från brukare angående användbarhet, samt beslutsunderlag för utredningsskedet,
t ex beslut om det behövs en nybyggnad, en tillbyggnad eller en ombyggnad samt
utveckla stöd för erfarenhetsåterföring från brukare angående användbarhet.

Norges fokusområden kan p g a detta schematiskt beskrivas enligt figuren nedan:

Figur 12. Fokus för byggherre-ICT i Norge.

Fokus

P r o d u k t b e s t ä m n i n g P r o d u k t f r a m s t ä l l n i n g P r o d u k t a n v ä n d n i n g
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Denna figur visar också att området mellan förvaltning och tidiga skeden är ett område
som är outvecklat men som blir mer och mer intressant. Att utveckla processerna och
hjälpmedel för detta område är också av stor vikt då det är i dessa processer som infor-
mationen hämtas som leder till kraven i ett byggprojekt. Här spelar byggherren en nyck-
elroll.

Det är därför arbetsgruppens uppfattning att byggherrar tillsammans med förvaltare bör
utveckla processerna i detta område.

Generering av förslag
Inom progressiv design- och arkitektpraktik talar man idag om parametrisk design som
en ny arbetsmetod (se t ex Runberger 2008, Kilian 2006). Tekniken kommer från pro-
duktdesignområdet, men börjar finna tillämpningar även inom byggsektorn. Utveck-
lingen har hittills skett i mötet mellan datorprogrammerare och konstnärligt avancerade
arkitekter. Tekniken har använts i ett antal uppmärksammade projekt. T ex det så
kallade ”fågelboet” i Peking

Figur 13. Utformningen av det sk "fågelboet" i Peking skedde med hjälp av parametrisk design.
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För parametrisk design behövs informationsmodeller (BIM) som kan beskriva byggna-
dens styrande parametrar samt regler, villkor och samband som beskriver kraven på
godtagbara lösningsförslag. Det är dessa tekniker (BIM tillsammans med regler, villkor
och samband som beskriver krav) som har börjat användas i de byggherrefokuserade
initiativ som beskrivits ovan.

Med hjälp av nya programvaror som bygger på denna teknik kan man nu automatisera
delar av designprocessen, och automatiskt generera lösningsförslag. Härigenom uppnår
man kvaliteten med spårbarhet, där förändringar kan tillåtas påverka processen både
uppströms och nedströms: genom att variera ingångskraven påverkar man den föreslagna
lösningen, och genom att justera lösningen kan man se vilka funktionskrav som därige-
nom påverkas:

“The opportunity of parametric modelling is that we can express design, engineering and
fabrication intensions independent of geometry, so that these intensions persist over
geometric variation. It is this capability that allows the conventional notions of the
linearity of the process to be reversed, that late-stage decisions can be potentially back-
propagated upstream into design iteration without the inherent cost of the conventional
generate-test-discard model.” (Shelden 2007).

Det här är ny teknik med stor potential att utvecklas för att användas i tidiga skeden för
att generera förslag, analysera och värdera tänkbara lösningar, och kommunicera mellan
byggherre, arkitekter och brukare. Samtidigt skall man vara medveten om teknikens
begränsningar:

“... the role of computers in design is seldom one of automation. There are few sets of
design rules that can be set up to be interesting enough to run on their own. Once the
design world has been set up, it still needs to be explored, played and mastered with
finesse” (McCullough 2007).

I designfasen handlar det inte om att ersätta mänsklig kreativitet med datoriserade pro-
cesser, utan om att utveckla ytterligare ett verktyg för att gestalta, analysera och kommu-
nicera kunskapsunderlaget och de framtida möjligheterna i ett byggprojekt redan i ett
tidigt skede. Genom att generera principiella lösningsförslag utifrån parametriserade
funktionskrav kan man även, ur ett byggherreperspektiv, kvalitetssäkra sin egen verk-
samhetsinformation: värdet av resultatet beror uteslutande på kvaliteten på indata och
de samband eller parametrar man definierat. Ett felaktigt resultat visar på en felaktig
verksamhetsbeskrivning, eller felaktigt formulerade samband.
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5. Vision och rekommendationer
Med stöd av genomförda kartläggnimngar, den redovisade analysen och framförda
synpunkter i referensgruppen har vi formulerat ett förslag till vision för byggherrens
ICT-stöd och rekommendationer till byggherrarna dels vad gäller tillämpningar av idag
tillgängliga ICT-verktyg och dels vad gäller medverkan fortsatt utvecklingsarbete.

Byggherrens vision om ICT-stöd
Mot bakgrund av enkätundersökningen och den nordiska kartläggningen, som beskrivs
nedan i detta dokument, vill vi ur ett byggherreperspektiv föreslå en ny vision för svensk
ICT-användning, där fokus flyttas från produktframställning till produktbestämning,
med en tydlig koppling till de krav som ställs från verksamheten, kunden, brukaren,
ägaren, byggbranschen och samhället.

Visionen är att med hjälp av ICT stärka byggherrens nyckelposition som kravställare i
förhållande till de andra aktörerna i byggprocessen genom att flytta fokus till bygg-
processens tidiga skeden. Byggherren har ett långsiktigt intresse i byggprojektet som
övriga inblandade (arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, leverantörer) saknar, och
byggherren har ett unikt symboliskt kapital i form av kunskap om verksamheten, och
brukarperspektiv. Genom att utveckla och använda ICT för att stödja kopplingen mellan
produktanvändning och produktbestämning kan byggherren stärka sin roll som
förändringsagent- till nytta för användarna.

Det handlar om att utforma ICT för att stödja byggherrens förmåga att:
Identifiera olika intressenter och behovsområden
Göra de olika intressenterna delaktiga
Fånga, förstå, vikta och beskriva behov hos verksamheten och övriga behovsområden
Översätta dessa behov till verifierbara krav
Generera och utvärdera lösningsförslag som uppfyller kraven
Styra realiseringen av kraven
Följa upp att kraven fyller verksamhetens behov

Med denna vision så ligger fokus enligt figuren nedan.

Figur 14. Förslag till fokus för Byggherre-ICT

Fokus
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Rekommendationer för att realisera visionen
För att realisera denna vision föreslås att Byggherrarna verkar för att följande rekom-
mendationer på lämpligt sätt blir tillämpade:

För ökad tillämpning av tillgängliga ICT-verktyg rekommenderas att byggherrar i sin roll
som kravställare och beställare ska:
KRÄVA att aktörerna i byggbranschen:
• tillämpar BIM med 3D-modellering redan i tidiga skeden.

Motiv: För att stödja en utveckling mot bättre visualisering, simuleringar och
analyser i tidiga skeden samt verifiering av krav. Detta gäller främst krav på
arkitektens modeller i tidiga skeden.

• tillämpar 3D-samgranskning med automatisk kollisionskontroll.
Motiv: För att framtvinga en användning av BIM även för de andra aktörernas
modeller och på detta sätt börja ta del av vinsterna från en BIM baserad
process.

• levererar projektinformation i öppna format (utöver de programspecifika formaten).
Motiv: För att säkra informationen för framtiden samt för att underlätta
utveckling av nya hjälpmedel.

Dessa krav kan implementeras redan idag – om än stegvis hos den enskilde byggherren.
De skulle stärka byggherren i dennes roll som kravställare i byggprocessen.

För att stärka byggherreperspektivet i pågående ICT-utveckling inom sektorn är det
vidare angeläget att byggherrar aktivt:
DELTAR I ARBETET att:
• utforma och stödja användningen av leveransspecifikationer enligt bygghandlingar

90 del 8.
• utveckla tillämpningar av öppna format

såsom Fi2xml, IFC samt nationella egenskapslistor för objekten i dessa format.
• utveckla och använda generativa ICT-verktyg

Det finns idag programvaror som stöder automatisk generering av förslag i tidiga
skeden, men de har hittills använts i mycket begränsad omfattning i Sverige.

• utveckla och använda ICT-verktyg för analyser och simuleringar
relevanta för tidiga skeden.

• utveckla och använda ICT-verktyg för automatisk verifiering,
anpassade för svenska förhållanden

• utveckla och använda ICT-verktyg för rationell projektstyrning
(4D, 5D, ändringshantering).

• utveckla och använda ICT-verktyg för effektiv kunskapsåterföring,
för att stödja kopplingen mellan produktanvändning och produktbestämning.

För att säkerställa samordningen av olika byggherreinitiativ och koordinera dessa initia-
tiv med Föreningen för förvaltningsinformation, FFI och andra initiativ som pågår inom
sektorn med ett byggherre-/förvaltarperspektiv i anslutning till bla ICT 2008 föreslås att
Byggherrarna tillsätter en särskild ICT-grupp.
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FoU-program för att realisera visionen
För att närmare utveckla inriktningen av fortsatt FoU-verksamhet inom sektorn med
visionens inriktning föreslås att Byggherrarna formulerar ett särskilt FoU-program med
stöd av rapporten.

För att realisera visionen bör detta FoU-program fokusera insatser som berör identifika-
tion och beskrivning, kommunikation, generering, styrning, verifiering och kunskaps-
återföring enligt följande preciseringar.

Prioriterade utvecklingsområden

Identifikation av intressenter och beskrivning av behov
Genom att arbeta med leveransspecifikationer (enligt Bygghandlingar 90 del 8) tvingas
samtliga aktörer i byggbranschen att analysera, definiera, dokumentera och beskriva sin
egen process samt informationsbehoven för aktiviteterna i dessa processer. För byggher-
ren innebär detta att utveckla metoder inom programskedet för att på ett strukturerat
sätt beskriva verksamheten och dess behov, identifiera aktörer och formulera relevanta
krav. Det ligger i branschens eget intresse att utveckla standardiserade metoder och defi-
nitioner för att få en långsiktigt hållbar informationsstruktur. För byggherren är detta ett
sätt att säkerställa att byggherrekraven kan leva och vara styrande genom hela processen.

Kommunikation med brukare och intressenter
Byggherren har en nyckelroll i byggprocessens genom sin kontakt med brukarna, kun-
skap om verksamheten, och intresse i långsiktig förvaltning. Med modernt ICT-stöd kan
man effektivisera kommunikationen med olika intressenter i tidiga skeden, öka delaktig-
heten och synliggöra krav och behov från verksamheten, som underlag för ett kvalitativt
programarbete. Med hjälp av BIM och nya visualiseringstekniker kan man enkelt presen-
tera och diskutera kring tredimensionella rumsliga lösningsförslag, vilket ökar förståelse
och delaktighet hos olika intressenter.

Generering av förslag
Nya generativa programvaror kan idag användas för att generera lösningsförslag redan i
skiss-stadiet. Med effektivt ICT-stöd av den här typen, baserat på expertsystem,
parametriserade krav och regelbaserad programmering, kan arkitekter och konsulter
tidigt i processen automatiskt generera och presentera principiella lösningsförslag som
uppfyller funktionsprogrammets krav. Den automatiserade processen möjliggör spårbar-
het och rationell ändringshantering i bägge riktningar: man kan följa hur ett förändrat
krav påverkar utformningen, eller hur en förändrad utformning påverkar funktions-
programmet. Tekniken har utvecklats i samarbete mellan kreativa programmerare och
formmässigt radikala arkitekter, men tillämpas idag i ökad utsträckning av avancerade
kommersiella konsulter.

Analys och simuleringar av förslag
Byggherren är i behov av information om ett förslags egenskaper och prestanda för att
kunna ta rätt beslut. En rad ICT-verktyg för analyser och simuleringar finns idag tillgäng-
liga. Dessa används tidigare och tidigare i processen.
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Verifiering av krav i tidiga skeden
Redan idag finns programvaror framtagna för automatisk verifiering av samhällskrav,
såsom utrymningsvägar, funktionsmått för tillgänglighet, brandkrav och liknande. Tekni-
ken förutsätter att informationsutbytet sker genom standardiserad användning av BIM.
Exempel från Norge och Finland visar på möjligheterna att även automatisera kontroll
av byggherrekrav.

I Norge bekostas den här utvecklingen av offentliga medel, eftersom ansvaret för
verifieringen av samhällskraven åligger kommunerna. I Sverige ligger det därför i bygg-
herrens intresse att delta i teknikutvecklingen inom området, eftersom ansvaret här vilar
på byggherren.

Styrning av projekt
Med BIM kan man skapa rutiner för kvalitetssäker projektstyrning, med tidsuppföljning
(4D), kostnadsuppföljning (5D), och rationell ändringshantering under produkt-
framställningen.

Kunskapsåterföring
Efter avslutat projekt överlämnas BIM-modellen till förvaltning. Informationen skall då
ha en sådan struktur, definierad i levereransspecifikationer, att det långsiktigt går att följa
upp hur byggnaden uppfyller verksamhetens krav och behov. Genom att fortlöpande
uppdatera modellen med information från verksamheten kan denna BIM-modell i sin tur
ligga till grund för framtida förändringsarbete, som ett led i byggherrens kunskaps-
återföring och stärka kopplingen mellan produktanvändning och produktbestämning.

Det handlar om att tillämpa redan existerande teknik, och genom riktade FoU-insatser
stödja utvecklingen av effektiva ICT-verktyg, relevanta för situationen i Sverige.
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Begrepp/Förklaringar
Informations- och kommunikationsteknologi (ICT) är idag ett väldigt stort område med
ett ännu större antal begrepp och förkortningar. Ett antal av dem beskrivs nedan. Vissa
beskrivs i detalj medan andra bara beskrivs kortfattat.

Byggherre är enligt PBL ”den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-,
rivnings- eller markarbeten”. Föreningen Byggherrarna har utvidgat detta till att ”Bygg-
herre också är den som tolkar och översätter verksamhetens behov, förväntningar och
önskemål till krav och förutsättningar för byggnads- och anläggningsprojekt”.
(www.byggherre.se) I det här dokumentet använder vi den utvidgade definitionen.

Objektorientering är en teknik som består av en uppsättning av abstraktionsprinciper
som behövs för att kunna beskriva ting och deras egenskaper med hjälp av en dator
(http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming).

Informationsmodell är en digital representation av ett ting för att möjliggöra utbyte och
samverkan med information i ett digitalt format. Informationsmodellen kan ha till syfte
att beskriva en byggnad som i en BIM (se nedan). Syftet med informationsmodellen kan
också vara att representera en process eller en verksamhet.

BIM (Building Information Model) är en objektorienterad, byggspecifik modell - en
digital representation av en byggnad för att möjliggöra utbyte och samverkan med infor-
mation i ett digitalt format. Modellen kan vara utan geometri eller med 2D- eller 3D-
representation. (Tarandi 2008).

3D-modeller En digital avbildning av ett byggobjekt med geometrisk information i tre
dimensioner. Denna kan vara gjord med hjälp av BIM men kan också vara gjord genom
att bara beskriva geometrier (Jongeling 2008).

4D-modeller integrerar 3D-modeller med tidsplanering vilket gör det möjligt att spela
upp planeringen av projektet (Jongeling 2008). Sådana modeller kan också användas för
tidsuppföljning genom att man i modellen kan se planerat tillstånd och verkligt tillstånd
vid en viss tidpunkt (eller skillnaderna mellan dessa tillstånd).

5D-modeller integrerar 3D-modeller med kostnadskalkyler och tidsplanering vilket ger
användaren möjlighet att visualisera tidplanen och kostnader (över tiden). På samma sätt
som för 4D-modeller kan 5D-modeller användas för att se planerat tillstånd och verkligt
tillstånd vid en viss tidpunkt (eller skillnaderna mellan dessa tillstånd).

Leveransspecifikation är en metod för att beskriva och kontrollera önskat informations-
innehåll vid en informationsleverans mellan två aktörer.

Fi2 Utväxling av objektbaserad information för förvaltningsprocesser specificeras i
standarden Fi2 (ursprungligen Förvaltningsinformation 2002), vilken är framtagen på
nationell nivå genom ett samarbete i Föreningen för Förvaltningsinformation. Fi2 sam-
verkar med IFC och med Dokumentmetadata för att utväxla de samlade informations-
mängderna i bygg- och förvaltningsverksamhet. Fi2-specifikationen är tillgänglig för
föreningens medlemmar, se vidare på (http://www.fi2.se).
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Fi2xml är ett xml baserat format för överföring av information definierad av Fi2.

IFC är ett format för utväxling av objektbaserad information för byggnader och bygg-
processer specificeras i den gemensamma modellen Industry Foundation Classes, IFC,
som även är publicerad av ISO som ISO/PAS (Publicly Available Specification)
16739:2005. I denna utgåva tillämpas plattformen 2x av IFC. Aktuell utgåva liksom
tidigare utgåvor av IFC finns tillgängliga på http://www.iai-international.org.

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 förstår
(http://dev.ifd-library.org/index.php/Ifd:buildingSMART_and_IFD).

IDM (Information Delivery Manual) är den internationella motsvarigheten till leverans-
specifikationer. För mer information om IDM se (http://www.iai.no/idm).
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Bilaga Leveransspecifikationer
Det råder stor enighet om att leveransspecifikationer (och den internationella motsvarig-
heter IDM) är en huvuddel i byggandet av en BIM-baserad byggprocess. (Se t ex Stats-
bygg 2008, Ekholm m.fl. 2008) Hur dessa ska tas fram är det också stor enighet om. Det
första steget är att kartlägga processen och ta fram en processmodell.

Figur B1. Processmodell för huvudprocessen Utredning (Bygghandlingar 90 Del 8).

Utifrån processmodellen identifieras informationsbehoven för aktiviteterna som ingår i
processen. Dessa informationsbehov ligger sedan till grund för en eller flera leverans-
specifikationer.

Leveransspecifikationer för informationsleveranser till t ex förvaltningen styrs av vilka
processer som ska stödjas inom förvaltningen. Fastighetsföretagets processer definierar
hur olika aktiviteter ska göras, vem som ska utföra dessa aktiviteter samt varför de ska
utföras. Fastighetsföretaget definierar också vad för slags information som behövs för att
stödja processerna samt var informationen ska lagras. Med andra ord, vilka ICT-system
som ska användas i processerna. I figuren på följande sida illustreras detta förhållande.
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Figur B2. Förhållandet mellan fastighetsföretagets processer, informationsbehov och ICT-
system (Hansson 2008).

Processbeskrivningar med processmodeller är inget nytt i sig. Det är en del av kvalitetsar-
betet för att t ex bli certifierad enligt ISO 9000. På detta sätt kommer leveransspecifika-
tioner att ge en process med bättre kvalitet genom att arbetet att ta fram leverans-
specifikationer kommer att medföra en genomlysning av de nuvarande processerna och
informationsbehoven i dessa processer. Varje aktör i processen kommer att behöva tänka
igenom sin egen process samt vilken information som är nödvändig i denna process.

Leveransspecifikationerna bör mer och mer vara fokuserade på informationsmodeller
och inte dokumentfokuserade. Visionen är att informationsmodellen (eller delar av en
informationsmodell) överförs och efter att detta gjorts kan dokument produceras om
detta är nödvändigt.

Figur B3. Modellen byggnad har objekten utrymmen och komponenter, vardera med en uppsätt-
ning egenskaper. Delar av innehållet i en strukturerad modell kan sökas fram och presenteras i
strukturerade dokument för olika ändamål (Bygghandlingar 90 Del 8).

Processer Information

Hur?

Vem?

Varför?
Vad?

Var?

System

Processens informationsbehov

Informationsförsörjning Lagrad information
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Den delbransch som har kommit längst i Sverige är förvaltningen. Framtagningen av
tillämpningsanvisningar för förvaltning görs bl a i projektet ”Digitala leveranser av
förvaltningsinformation”. Projektet syftar till att nå en precisering av innehållet i
informationsleveransen till fastighetsföretaget från byggprojektet. Syftet med projektet är
också att öka användandet av BIM genom att byggherrarna ställer krav på detta. ”Ett
riktigt stort genombrott i användningen av 3D/BIM kommer först när kunderna/ bygg-
herrarna börjar kräva det i sina upphandlingar - förutsatt också att de ställer ungefär
samma krav.6” Två av medlemmarna i arbetsgruppen för Byggherre-ICT deltar också i
arbetet i ”Digitala leveranser av förvaltningsinformation”.

Projektet kommer att utmynna i en mall för tillämpningsanvisningar7 av bygghandlingar
90 del 8 som kan användas som underlag för enskilda fastighetsbolags tillämpningsan-
visningar.

Övergången från dokumentfokusering till informationsmodellfokusering kommer att gå
stegvis. Därför kan leveransspecifikationer enligt Bygghandlingar 90 del 8 handha både
dokumentbaserade leveranser och informationsmodellbaserade leveranser. Även vid en
process som är baserad på informationsleveranser kommer behovet av dokument/ritning-
sleveranser vara kvar under överskådlig tid. Här nedan diskuteras enbart informations-
modellbaserade leveranser.

Arbetet med leveransspecifikationer är i sin linda. Avsikten är att för varje delbransch,
företag eller applikation upprätta speciella tillämpningsanvisningar.

Figur B4. Tillämpningsanvisningar och Bygghandlingar 90 Del 8
(Källa: Bygghandlingar 90 Del 8)

6 http://www.itbof.com/sa/node.asp?node=340
7 Mallen är ute på remiss och skall bli klar under hösten 2008.
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Denna mall för tillämpningsanvisningar kommer i sin tur innehålla mallar för leverans-
meddelanden med struktur för krav på redovisning av leveransens egenskaper samt
struktur och exempel för krav på leveransinnehåll. Föreningen för förvaltningsin-
formation kommer med hjälp av detta att vidareutveckla Fi2xml-formatet så att det
stödjer innehållsspecifikationer för typiska förvaltarleveranser, t ex relationshandling,
förvaltningshandling, driftinstruktioner, miljödeklarationer. Detta kan vara en god grund
att bygga på även för byggherrar vid framtagning av leveransspecifikationer för aktivi-
teterna i byggherrens processer.

Som beskrevs ovan är avsikten med bygghandlingar del 8 att varje delbransch, företag
eller applikation ska upprätta speciella tillämpningsanvisningar.

I Danmark har man lagstiftat om att byggnadsprojekt, över en viss budget, ska ha digital
informationshantering inom fyra områden, s k Byggherrekrav (Andersson et al. 2008):

Digitalt förfrågningsunderlag
3D modeller
Projektnätverk
Digitalt överlämnande

Inom det första området ”Digitalt förfrågningsunderlag” ingår:
1. utarbetande av en beskrivande mängdförteckning
2. digital leverans av mängder ur 3D-cad modeller
3. anbudsförfrågan och anbudsgivning i elektroniskt format

De två första punkterna reglerar överföringen av information mellan projektörer och
entreprenörer, d v s leveransspecifikationen mellan dessa intressenter. Att denna
informationsöverföring ska regleras i byggherrekrav har fått kritik. Det kan förmodligen
förklaras av den ojämna fördelningen av medverkande aktörer vid framtagandet av dessa
krav, med oproportionerligt många ”rådgivende ingeniører” (konsulter) i förhållande till
övriga parter som byggherrar, entreprenörer och materialproducenter. Detta gjorde i
princip att det var projektörerna som tog fram leveransspecifikationen för entreprenö-
rerna. När sedan entreprenörerna skulle använda informationen som levererades fung-
erade inte detta så bra, eftersom den inte var anpassad till entreprenörernas processer.

En bättre framtagningsprocess för leveransspecifikationen vore att varje delbransch, i
detta fallet entreprenörerna, utgår från sin process och informationsbehoven för aktivite-
terna i denna process och med detta som utgångspunkt diskuterade med andra del-
branscher, t ex projektörerna, vad som skulle kunna vara möjligt att leverera.

Med hjälp av leveransspecifikationer kan aktörerna själva definiera vilken information
de behöver från andra aktörer för att deras arbetsprocesser ska kunna utföras så bra
som möjligt. Jongeling (2008) har räknat fram att man skulle kunna tjänar ca 4 % av
entreprenadsumman då BIM används . Med detta som drivkraft så börjar nu entre-
prenörer som Skanska och NCC ställa krav på BIM-baserad projektering. Leverans-
specifikationer är ett sätt att beskriva dessa krav. Det är inte omöjligt att leveransspeci-
fikationer kan bli ett konkurrensmedel för entreprenörer. En entreprenör som har tagit
fram en väl genomtänkt leveransspecifikation som förenklar och förbättrar entreprenör-
ens process kan ge ett lägre pris än den som inte tänkt igenom sin process och jobbar på
traditionellt sätt. En leveransspecifikation från en aktör sätter krav på de andra aktö-
rerna. T ex kommer leveransspecifikationerna från entreprenörerna sätta krav på
projektörerna.
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Användandet av leveransspecifikationer kommer också att leda till en byggprocess med
bättre och mer kontrollerat informationsflöde där informationen inte tappas på vägen
utan lever igenom hela processen. Denna obrutna informationskedja kommer också att
göra informationen från tidiga skeden, t ex information om verksamheten och andra
intressenters behov och krav, att bli viktigare då denna information kan bli styrande
genom hela processen.
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