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Sammanfattning 

Målet med denna förstudie är att inventera dagsläget och framtida möjligheter för 
verifiering av krav samt analyser av värden genom använda IKT och BIM. Detta 
ger nya möjligheter för byggherrar att skapa en mer värdedriven byggprocess med 
målet att optimera byggnadsverkets totala värde för dess ägare, brukare och 
samhället som helhet. 

Resultaten visar att verifieringar av krav och analyser/simuleringar av värden 
används i ganska begränsad utsträckning idag. De verifieringar som utförs är 
fokuersade på grundläggande information om utrymmen, t ex  att rätt utrymmen 
finns med samt att de har ungefär rätt storlek. När det gäller analyser och 
simuleringar så är det kostnadsberäkningar och energianalyser som används i flest 
skeden.  

En av de främsta drivande faktorerna i utvecklingen av analyser och simuleringar 
är hållbarhetsdiskussionen. Användningen av miljöklassificeringssystem har blivit 
utbrett i byggbranschen. Litteraturstudien visar att det redan idag går att verifiera 
med hjälp av BIM att ett flerbostadshusprojekt kommer upp till LEED-guld (71 
% av teoretiskt maxvärde). I en mer övergripande studie utgick man ifrån 132 
hållbarhetsaspekter, och identifierade programstöd som kunde analysera 55 % av 
dessa aspekter. 

Regelbaserade kontroller av BIM-modeller har redan fått stort praktiskt 
genomslag, främst för kollisionskontroll.  Ju mer utvecklade BIM-modellerna blir 
desto mer går att kontrollera. En av de mest använda programvarorna som 
använder denna teknik är Solibri Model Checker. Studier av denna programvara 
visade att tekniken skulle kunna användas för att automatiskt verifiera de flesta 
byggherrekrav, om relevant information finns i BIM-modellen.  

För en fortsatt utveckling behövs fortsatt implementering av verifieringar och 
analyser samt erfarenheter från praktisk användning. Men det behövs också att 
mer information läggs in i BIM-modellerna samt att brister i interoperabilitet 
(informationsöverföring) mellan BIM-programvaror byggs bort. Kvaliteten på 
analyserna är helt beroende av kvaliteten på indata, och att modellen är korrekt 
uppbyggd. 

Litteraturstudien gav ett antal indikationer på framtida inrikningar: Ett större 
fokus på tidiga skeden och en mer holistisk syn på hållbarhet är två sådanan 
tydliga trender. Det finns också en trend mot att verifieringar och analyser bör 
vara en del av en evidensbaserad produktframtagningsprocess där 
användarscenarier är en central del och där utvärdering av byggnadens användning 
samt verifiering och validering av människors upplevelser är en annan. 
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1 Inledning 
Den snabba utvecklingen inom IKT1 och BIM2 ger hela tiden nya möjligheter. Allt 
fler funktionsnära analyser och simuleringar kan göras tidigare och tidigare i 
byggnadsprojekten. Detta ger nya möjligheter för byggherrar att skapa en mer 
värdedriven byggprocess med målet att optimera byggnadsverkets totala värde för 
dess ägare, brukare och samhället som helhet.  
 
I ValPro-projektet3 framkom att det främst är två modeller som byggherrar använder 
för att styra byggprojekt, kravmodeller och värdemodeller. Det slogs fast att 
användningen av IKT-stöd för kravställning i tidiga skeden, t ex PTS4, tillsammans 
med IKT- stöd för värdemodeller för utvärdering av olika förslag, t ex Needscape, 
skulle kunna ge en mer värdedriven byggprocess där värden för verksamhet och 
förvaltning får en mer framskjuten position och är styrande genom hela 
byggprocessen. Idag används dessa IKT-stöd främst för att dokumentera och 
kommunicera krav och värden. För att dessa modeller ska bli effektiva styrmedel 
genom hela processen behövs också stöd för att kunna verifiera kraven och analysera 
värden. Idag kan detta främst göras på tre nivåer: 

 Jämförelser av information i krav- och värdemodeller med information i 
lösningsförslag.  
T ex antal rum av en viss typ. 

 Analyser och simuleringar, T ex energianalyser för framtagning av 
energiförbrukning för ett lösningsförslag.  

 Expertsystem (villkor, regler och samband kan modelleras utöver det som 
traditionellt modelleras med BIM-teknik), t ex verifiering av utrymning och 
framkomlighet för funktionshindrade med hjälp av Solibri Modell Checker. 

1.1 Syfte mål och frågeställningar 
Utgångspunkten i denna förstudie är Byggherrens krav och de värden som är viktiga 
för byggherren. Beskrivningar av dessa krav och värden finns i PTS och i 
slutdokumentationen av projektet ValPro.  

1.1.1 Syfte 

Projektets syfte är att skapa en mer värdedriven byggprocess med hjälp av 
effektiva IKT-stöd och BIM.  

1.1.2 Mål 

Målet är att inventera dagsläget och framtida möjligheter för verifiering av krav 
samt analyser av värden genom använda IKT och BIM.  

                                                 
1 Informations- och KommunikationsTeknologi 
2 ByggnadsInformationsModellering 
3 www.valpro.eu 
4 Program för teknisk standard 
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I projektet ligger fokus på att identifiera de verifieringar och analyser som ger 
störst nytta till lägsta arbetsinsats. Avsikten är att identifiera det som är mest 
värdeskapande för byggherren.  

1.1.3 Frågeställningar 

För att uppnå detta behöver följande frågeställningar besvaras: 
1. Vilka krav verifieras idag med hjälp av IKT och BIM? 
2. Vilka värden tas idag fram med hjälp av IKT-baserade analyser och 

simuleringar? 
3. Vilka krav kan verifieras med hjälp av IKT och BIM? 
4. Vilka värden kan analyseras med hjälp av IKT och BIM? 

1.2 Metod 
Denna förstudie har ett brett fokus då både dagens användning samt dagens och 
framtidens möjligheter ska kartläggas. Detta har gjort att ett antal olika metoder 
har använts. För att studera dagen användning har datorstöden PTS och Solibri 
Model Checker studerats. Dagens användning har också kartlagts genom en 
dokumentstudie av s k BIM-manualer. Ett antal studiebesök/intervjuer har 
använts för att kartlägga dagen användning men också för att identifiera 
trender/utvecklingsinriktningar. För att slutligen få en överblick över nuläge och 
trender/utvecklingsinriktningar inom forskningen har litteraturstudie använts. De 
ovanstående metoderna har besvarat frågeställningarna enligt följande. 

1.2.1 Vilka krav verifieras idag med hjälp av IKT? 

Denna fråga besvarades genom en studie av datorstöden PTS och Solibri Model 
Checker, och dokumentanalys av s.k. BIM-manualer. Studiebesök hos projektörer 
användes också för att besvara denna fråga.  

1.2.2 Vilka värden tas idag fram med hjälp av IKT-baserade analyser 
och simuleringar? 

Denna fråga besvarades främst med hjälp av dokumentanalys av s.k. BIM-
manualer. Studiebesök med projektörer användes också för att besvara denna 
fråga. 

1.2.3 Vilka krav kan verifieras med hjälp av IKT och BIM? 

Denna fråga besvarades med hjälp av studie av datorstöden PTS och Solibri 
Model Checker. 

1.2.4 Vilka värden kan analyseras med hjälp av IKT och BIM? 

Denna fråga besvarades främst med hjälp av en litteraturstudie. Studiebesök med 
projektörer användes också för att besvara denna fråga. 
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2 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur metoderna och datainsamlingarna genomfördes.  

2.1 Studie av datorstöden PTS och Solibri 
Som beskrivits ovan så kan man beskriva att verifiering av krav och analyser av 
värden sker på tre nivåer: 

 Jämförelser av information i krav- och värdemodeller med information i 
lösningsförslag.  
T ex antal rum av en viss typ. 

 Analyser och simuleringar, T ex energianalyser för framtagning av 
energiförbrukning för ett lösningsförslag.  

 Expertsystem (villkor, regler och samband kan modelleras utöver det som 
traditionellt modelleras med BIM-teknik), t ex verifiering av utrymning och 
framkomlighet för funktionshindrade med hjälp av Solibri Modell Checker. 

Den första och sista nivån beskrivs ofta tillsammans, t ex kallas dessa för 
Checking i COBIM enligt kapitel 2.2.3. I den första kategorin så finns det i Sverige 
idag två programvaror D-Rofus5 och PTS6. När det gäller den praktiska 
tillämpningen av den tredje kategorin ”Expertsystem” så är Solibri den 
programvara som används allra mest. I denna förstudie valdes att studera 
verifiering av krav med PTS och Solibri. 

2.1.1 Import/exportfunktionen i PTS 

Program för Teknisk standard (PTS) är en del av ett ledningssystem i 
lokalförsörjningsprocessen i syfte att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra och 
ständigt förbättra leveransen av ändamålsenliga och långsiktigt hållbara lokaler.7 

PTS används främst för att ta fram och dokumentera krav men i PTS finns också 
en nyligen framtagen funktion för att överföra information mellan PTS (krav-
modell) och A-modellen samt funktion för att verifiera att grundläggande data i A-
modellen överensstämmer med information i PTS (krav-BIM). Det som för 
närvarande verifieras, genom sex stycken uppsatta regler, är: 

 Utrymmena förekommer i projektets RFP i PTS och i A-modellen. 

 Utrymmen i A-modellen har en benämning. 

 Benämningarna på utrymmen i A-modellen överensstämmer RFP-
utrymmets benämning. 

  Utrymmen i A-modellen har ett rumsnummer. 

 Varje utrymme i A-modellen har ett unikt rumsnummer. 

                                                 
5 www.drofus.no 
6 www.ptsforum.se 
7 Ibid. 
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 Utrymmen i A-modellen har en nettoarea (NTA) som överensstämmer 
med arean i RFP. 

 

 
Figur 1. Resultat från en verifiering med hjälp av 6 st regler i PTS 

Syftet med utvecklingen av funktion i PTS för att importera/exportera information 
mellan PTS och A-modellen är bl a att rätt information skickas till rätt mottagare vid 
rätt tidpunkt. Funktionen för regelverifiering av utrymmesinformation syftar till att 
möjliggöra för förvaltarbyggherren att kontinuerligt följa upp om kraven uppfylls i 
projektet. Det finns även funktion i PTS för export till informationssystem i 
förvaltningsskedet (Landlord) som säkerställer att den utrymmesinformation som ska 
överföras till förvaltningssystemet från PTS är korrekt, verifierad och godkänt vid 
inläsning från projektet.  

2.1.2 Solibri Model Checker 

Solibri Model Checker (Solibri fortsättningsvis) har under de senaste åren blivit ett av 
de mest använda verktygen för samordning och validering av BIM-modeller.8 Med 
hjälp av Solibri kan man hitta byggdelskollisioner, och kontrollera att modellen 
uppfyller byggnormer och svenska regler, till exempel tillgänglighet.9 
 
Ett förenklat sätt att beskriva Solibri är att jämföra det med stavningskontroll i t ex 
Microsoft Word. På samma sätt som stavningskontrollen går igenom dokumentet och 
markera om det finns stavfel så kontrollerar Solibri en BIM med hjälp av en 

                                                 
8 http://www.cad-q.com/sv/produkter1/produkter/solibri-model-checker 
9 www.graphisoft.se/solibri-model-checker 
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uppsättning regler och markerar om det finns fel (brukar benämnas som 
frågeställningar)10. 
 
En kvalitetskontroll i Solibri startar med att en eller flera BIM-modeller, i IFC-format, 
läses in. Efter det så appliceras ett antal regler för att kontrollera och verifiera olika 
krav mm. Användaren går sedan igenom de frågeställningar som denna kontroll hittar. 
Åtgärder som frågeställningarna resulterar i dokumenteras och skickas till ansvarig, t 
ex arkitekten. 

 
Figur 2. Resultat från en kontroll med hjälp av Solibri Model Checker 

 

2.1.2.1 Intervju med Torbjörn Kjellström. 

För att få en bättre bild av vad som kan verifieras med Solibri så gjordes en intervju 
med Torbjörn Kjellström på Graphisoft. Torbjörn har gjort den svenska anpassningen 
av Solibri för Graphisoft. Han är utbildningsansvarig på Graphisoft och 
produktansvarig för Solibri på samma företag. Torbjörn jobbar också som BIM-
samordnare, bl a på uppdrag av Lokum.  
Intervjun gjordes som semistrukurerad där förutbestämda områden diskuterades 
ganska fritt. 
 
Utrymme 
Då de flesta kraven i en krav-BIM, t ex PTS, är kopplade till utrymmen så var de 
första frågorna som ställdes till Torbjörn relaterade till utrymme.  
 
Hur jämför Solibri utrymmen? 
För att Solibri ska kunna jämföra utrymmen i två modeller måste Solibri förstå vilka 
utrymmen som motsvarar varandra i de två modellerna. Detta görs genom att använda 
GUID (Globally Unique Identifier). Om två utrymmen i olika modeller har samma 
GUID så ses de av Solibri som olika versioner av samma utrymme.  
 
Hur verifierar man idag krav kopplade till utrymme med hjälp av Solibri? 

                                                 
10 Graphisoft, 'Grundkurs Solibri Model Checker', (Lasercad Sverige AB, 2014). 
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Detta görs genom att regler genereras utifrån kraven. Det kan bli ganska många regler 
men Microsoft Excel kan användas i denna process för att generera många regler i 
taget. 
 
Skulle man inte kunna tänka sig att ta in krav-BIM som en av modellerna och sedan 
jämföra denna bl a med A-modellen? 
Problemet med detta arbetssätt är att det oftast är arkitektens BIM-verktyg som 
genererar GUID:n för utrymmen. Men om krav-BIM:en innehåller GUID:n så skulle 
det kunna vara möjligt. Hur denna process praktiskt ska gå till är osäkert. 
 
Kan Solibri kontrollera det PTS kontrollerar, enligt 2.1.1 ovan? 
Thorbjörn har i samarbete med Lokum tagit fram kontroller av modell innan export 
till Landlord som till viss del motsvarar kontrollerna i PTS. 
 

 
Figur 3.  Kontroller av BIM-modell innan leverans till Landlord. 

Det är tre kontroller som görs: 
 
Tomma ytor: Den här regeln kontrollerar att rumsgeometri och positionering är 
korrekt. Den kontrollerar att gränser ligger i anslutning till väggar, pelare och andra 
objekt och att rum tangerar ett bjälklag nedanför sig själv. Den kontrollerar också 
rumshöjd och kollisioner med andra rum och konstruktionselement. 
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Figur 4.  Kontroller av BIM-modell innan leverans till Landlord. 

 
Rumsnamn: Den här regeln kontrollerar att endast rumsnamn som levererats i 
samband med projektet används! 

 
Figur 5.  Kontroll att det alla utrymmen har godkända namn, enligt en lista. 
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Kontroll av rumsnummer: Denna regel kontrollerar att det inte finns fler än ett unikt 
rumsnummer. 

 
Figur 6.  Kontroll att det inte är fler utrymmen som har samma rumsnummer. 

Man kan också kontrollera att antalet utrymmen stämmer samt att storleken på 
utrymmen inte skiljer mer än en viss procent. 
 
Kan Solibri kontrollera närhet mellan utrymmen? 
Ja. Det går att kontrollera om det finns dörr mellan två utrymmen. 
Det går också att kontrollera att avstånd mellan två utrymmen inte är för stort eller för 
litet.  
 
Kan Solibri kontrollera tillgänglighet? 
Ja men tillgänglighet är ett ganska komplext område. Torbjörn rekommenderade 
därför att certifierade tillgänglighetskonsulter gör detta.  
 
Funktionskrav 
För att få en uppfattning om vilka funktionskrav som Solibri kan verifiera så gick vi 
igenom en lista av olika funktionskrav. Listan togs fram genom att en Totalrapport 
genererades från PTS, enligt figur nedan. Listan återfinns i bilaga 1. 
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Figur 7.  Generering av lista på funktionskrav. 

Listan innehöll 66 grupper av funktionskrav. Varje grupp innehåller ett eller flera 
funktionskrav, se bilaga 1. En sammanställning av genomgången återfinns i bilaga 2. 
Utifrån hur Solibri kan verifiera funktionskraven så delades dessa in i fyra kategorier. 
Diagrammet nedan ger en sammanfattning av resultatet från denna indelning: 

 
Figur 8.  Resultat av genomgång av hur funktionskraven från PTS skulle kunna 

verifieras med Solibri Model Checker 

De fyra kategorierna beskrivs nedan. 
 
Ja 
3 grupper av funktionskrav av 66 (5%) kan verifieras med Solibri och är sådant 
som brukar kontrolleras idag. Dessa var: 

 D60 Dörrbredd 
 D61 Dörrar 
 J33 Dagsljus 
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Teoretiskt ja 

I denna kategori lades de funktionskrav som Torbjörn ansågs vara möjliga att 
verifiera men där Torbjörn inte hade någon praktiskt erfarenhet av.  

47 grupper av funktionskrav av 66 (71%) kategoriserades i denna kategori. 
Många av dessa verifieringar är beroende av att nödvändiga objekt är korrekt 
modellerade. T ex går funktionskravet K24 Kraftförsörjning uttag 230V att 
kontrollera om ett objekt för uttaget finns med i modellen (och att detta objekt 
har rätt klassificering). 

Tillsammans med den första kategorin kan det hävdas att 49 av 66 (74%) av 
funktionskraven skulle kunna verifieras med hjälp av Solibri. 

 
Ja med annan analys 

16 funktionskrav av 66 (24%) kan verifieras med Solibri om information kan 
hämtas/lagras från annan analys.  

Ett typiskt exempel på detta är krav F31 Min temperaturkrav. Om information om 
temperaturspann för ett utrymme hämtades och lagrades i t ex VVS-BIM så skulle 
Solibri kunna användas för att verifiera att kravet uppfylldes.  

En kategorisering av vilka analyser/simuleringar som skulle behövas för att kunna 
verifiera dessa funktionskrav gjordes med följande resultat: 

Ventilationssimuleringar (6 funktionskrav) 

Ljussimuleringar (4 funktionskrav) 

Energisimuleringar (3 funktionskrav) 

Akustiksimuleringar (3 funktionskrav) 

 
Nej 

Vid genomgången var det inget funktionskrav som inte teoretiskt skulle kunna 
kontrolleras med hjälp av Solibri men i genomgången nämnde Torbjörn ett par 
gånger att vissa av verifieringarna bör man vänta med att implementera. Det är 
viktigt att stegvis implementera mer verifieringar så att man har kontroll på om de 
fungerar och är praktiskt motiverade.  

Inredning/utrustning 

Att inredning och utrustning finns på rätt plast i varje utrymme är av stor vikt för 
att verksamheten ska fungera. Ett antal frågor inriktades på denna del.  

Hur identifierar Solibri inredning och utrustning? 

Objekt i modellen med rätt klassificering gör att Solibri kan identifiera inredning 
och utrustning. 

Kan Solibri verifiera att det är tillräckligt fritt utrymme runt inredning/utrustning?  
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Solibri kan kontrollera att fritt avstånd till andra objekt är större än ett visst mått. 
Det går med hjälp av detta kontrollera fritt utrymme för fast inredning. Det är i 
dagsläget svårare att kontrollera fritt utrymme för fri möblering. T ex är det för en 
flyttbar säng svårt att verifiera fritt utrymme då det fria utrymmet kan vara på ena 
sidan om sängen om den ställs mot en vägg men på en annan sida av sängen om 
den står vid en annan vägg.  

Solibri kan utöver ovanstående kontrollera att en radie med fri yta är uppfylld, att 
mått på rum är över visst mått samt tillräckligt fritt mått runt dörrar.  

2.1.3 Slutsatser och diskussion 

Studien av PTS gav att följande verifieringar var implementerade: 

 Utrymmena förekommer i projektets RFP i PTS och i A-modellen. 

 Utrymmen i A-modellen har en benämning. 

 Benämningarna på utrymmen i A-modellen överensstämmer RFP-
utrymmets benämning. 

  Utrymmen i A-modellen har ett rumsnummer. 

 Varje utrymme i A-modellen har ett unikt rumsnummer. 

 Utrymmen i A-modellen har en nettoarea (NTA) som överensstämmer 
med arean i RFP. 

I studien av Solibri Model Checker framkom det att tre grundläggande kontroller 
hade tagits fram i uppdrag av Locum: 

 Att utrymmet ligger i anslutning till omgivande byggnadsdelar samt att 
utrymmen inte kolliderar.  

 Att utrymmen har godkända rumsnamn. 

 Att varje utrymme har ett unikt rumsnummer. 

Ur detta kan man konstatera att byggherrar har valt att prioritera verifiering om 
utrymmen.  

Studie av vilka funktionskraven i PTS som skulle kunna verifieras med Solibri 
Model Checker visar: 

 Att samtliga funktionskrav skulle kunna verifieras men att det är väldigt få 
av kraven som verifieras idag, 3 funktionskrav av 66 (5%). 

 Att en stor majoritet av kraven skulle kunna verifieras, 47 av 66 (71%), 
men att detta skulle kräva en mer utvecklad användning av BIM då många 
av dessa verifieringar är beroende av att nödvändiga objekt är korrekt 
modellerade.  

 Att ett stort antal av funktionskraven, 16 av 66 (24%), kan verifieras om 
information kan hämtas/lagras från andra analyser.  
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Studien togs fram genom en intervju med Torbjörn Kjellström, som har gjort den 
svenska anpassningen av Solibri för Graphisoft. Torbjörn poängterade att 
resultatet visar vad som skulle kunna vara möjligt att kontrollera. Man bör därför 
vara något försiktig med att dra för långtgående slutsatser om vad som bör 
kontrolleras. Resultaten pekar starkt mot att det finns stora möjligheter att 
verifiera krav med IKT-stöd men att det för vissa kontroller krävs stora 
arbetsinsatser vid framtagningen av BIM-modellen, främst vid projekteringen. 

Studien av PTS och Solibri visar att det finns, minst, två vägare att verifiera krav:  

1. Att implementera kontroller i kravhanteringssystemet, PTS i detta fall.  

2. Att implementera kontrollerna i ett system för kontroller av modeller, 
Solibri Model Checker i detta fall.  

Fördelarna med det första alternativet är att kravhanteringssystemet alltid 
innehåller en uppdaterad krav-BIM. 

Fördelen med det andra alternativet är att kontrollerna är lättare att implementera 
då det finns stöd för regelbaserade kontroller. Nackdelen med detta alternativ är 
att en uppdaterad krav-BIM måste läsas in vid varje kontroll. För detta finns det 
ingen utvecklad arbetsgång.  

2.2 Dokumentanalys av BIM-manualer 
En dokumentanalys av BIM-manualer gjordes.  

2.2.1 BIM i staten 

Akademiska Hus AB, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, 
Specialfastigheter Sverige AB och Statens fastighetsverk har kommit överens om 
att samarbeta för att främja utveckling och användande av 
byggnadsinformationsmodeller, BIM, i förvaltning och byggprojekt. De fem 
organisationerna samarbetar för att utveckla en enhetlig strategi för arbete med 
BIM-frågor. Detta innebär ett gemensamt arbetssätt och kravställande för 
användning av BIM i projekt samt samarbete kring implementering av BIM i 
förvaltning. Detta samarbete har fått namnet ”BIM i staten”11 
 
Syftet med samarbetet är dels ett gemensamt effektivt nyttjande av resurser vid 
utveckling av arbetssättet och dels att nå ett gemensamt tydligt kravställande som 
ska leda till en effektivare informationshantering avseende byggnadsrelaterad 
information.12 
 
Som vision har BIM i staten formulerat följande: 

”BIM i staten ska vara en internationell förebild i hur man med hjälp av BIM 
tillgängliggör, förädlar och anpassar byggnadsrelaterad information för att 
uppnå effektivare arbetsflöden och förbättrad affärsnytta i projekt och 

                                                 
11 Bim I Staten, 'Strategi För Bim I Förvaltning Och Projekt', BIM i staten (Akademiska Hus AB, 
Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige AB, Statens fastighetsverk, 
2014a). 
12 Ibid. 
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förvaltning. BIM i staten avser därmed ge ett betydande och konkret bidrag till 
Sveriges strävan efter det obrutna och neutrala informationsflödet inom både 
projekt och förvaltning.”13 

2.2.1.1 BIM-mognadsnivåer 

BIM i staten använder den modell på mognadsnivåer som tagits fram inom BIM-
utvecklingen i Storbritannien. 

 
Figur 9.  Olika mognadsnivåer för BIM-implementering i bygg- och 

fastighetsbranschen14 

De olika mognadsgraderna beskrivs enligt nedan av BIM i staten: 
” Nivå 0 – Datorprogram används för att producera CAD-ritningar och andra 
dokument. Det utskrivna dokumentet utgör den grundläggande informationsbäraren 
och betraktas som originalhandling. Mycket av den dokumentation som beskriver en 
fastighet återfinns i driftspärmar, på pappersritningar och andra analoga dokument. 
 
Nivå 1 – Informationsstrukturer möjliggör en samverkan på filbaserad nivå t.ex. för 
samgranskning. Byggnaderna avbildas i CAD-system som modeller i 2D eller 3D 
men det finns ingen objekthantering som stödjer en integration mot andra system. 
Inom förvaltningen är ritningar och dokument lagrade i filbaserade system. Hantering 
av information i databaser sker isolerat utan integration t.ex. i ett fastighetssystem. 
 
Nivå 2 – Objektsbaserade modeller används där objekten fungerar som 
informationsbärare av attribut och relationer vilket möjliggör en integration mellan 
olika informationssystem t.ex. CAD-system och kalkylsystem. Inom 
fastighetsföretaget innebär denna nivå att byggnadsrelaterad information återfinns 
som objekt (utrymmen, komponenter) med tillhörande attributdata. 
Informationssystemens databaser är sammankopplade via identiteter på varje objekt 

                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid. upprättad utifrån förlaga i The Government Construction Client Group, 'A Report for the 
Government Construction Client Group Building Information Modelling (Bim) Working Party Strategy 
Paper', (2011). 
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t.ex. kan kopplingen göras mellan ett objekts geometri, dess attributdata och till 
objektet knutna dokument. 
 
Nivå 3 – Framtidsscenario som bygger på en enhetlig informationsmodell baserat på 
standardiserade strukturer. Detta scenario utgår från ett livscykelperspektiv och 
stödsystem stödjer fullt ut en processorienterad verksamhet. Information lagras i 
öppnas databaser som knyts ihop via webbtjänster. Utifrån ett antal kriterier kan man 
söka efter byggnadsrelaterad information och förvaltningsdata för 
fastighetsbeståndet.”15 
 
BIM i staten bedömer också att Sveriges bygg- och fastighetsbransch i dagsläget 
befinner sig på: 
- Nivå 1 till 2 för informationshantering inom projektverksamhet. 
- Nivå 0 till 1 för informationshantering inom förvaltningsverksamhet. 

2.2.1.2 Mål 

Utifrån denna modell på mognadsnivåer har BIM i staten tagit fram mål för sin 
strategi. 

Målen för strategin är att: 
 Utveckla processer, informationsstrukturer, IT-system, kravställande mm inom 

följande prioriterade områden: 
o Tillgängliggörandet av produktdata vid drift och underhåll 
o Felanmälan, utförande och återrapportering avseende felavhjälpande 

service och underhåll 
o Planering av service och underhåll 
o Energi- och Miljökonsekvensanalyser 
o Areahantering 
o Planering och prognoser vid omdisponering av ytor 
o Tillgängliggörandet av utrymmesinformation vid uthyrning 
o Visualisering för slutkund 

 Inom varje prioriterat område så ska spetsen i någon av de fem 
organisationerna befinna sig på mognadsnivå 3 (enligt Figur 9) i slutet av 2018 

 Inom prioriterade områden ska delar av det befintliga fastighetsbeståndet 
väljas ut för att senast 2018 lyftas till en nivå som överensstämmer med 
mognadsgrad 3 (enligt Figur 9) 

 Senast 2015 ska organisationerna ha en gemensam nomenklatur och struktur 
för förvaltningsinformation 

 Senast 2015 ska organisationerna ha ett gemensamt kravställande på hur 
information skapas och hanteras i projekt samt förvaltning och där krav ställs 
på öppna neutrala standarder. Nivån på dessa krav kommer sedan succesivt att 
fördjupas och förbättras 

 En kompetensutveckling inom projekt- och förvaltningsorganisationerna ska 
genomföras senast 2015, där alla anställda inom organisationerna ska vara 
förtrogna med vad som kan uppnås med BIM samt känna till syftet och nyttan 
med strategiarbetet16 
 

                                                 
15 'Strategi För Bim I Förvaltning Och Projekt', 2014. 
16 Ibid. 
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De prioriterade områden som beskrivs i första punkten har det också tagits fram 
effektmål och utmaningar för enligt tabellen nedan. 

Tabell 1. Prioriterade områden17 

 

 
 

                                                 
17 Ibid. 
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2.2.1.3 BIM nyttor 

BIM i staten har i sina riktlinjer för BIM i projekt18 beskrivit ett antal 
nyttor/tillämpningsområden för BIM, se figur nedan. Dessa nyttor är exempel och 
BIM i staten har hållningen att dessa ska väljas för varje projekt efter projektets 
förutsättningar.  

 

Figur 10.  Exempel på tillämpningsområden19 

Som en av nyttorna/tillämpningsområdena anges RFP. Om detta skrivs följande: 
”RFP bör ske i en kravdatabas. I databasen definierar brukaren sina krav på bl.a. 
utrymmen i byggnaden. Informationen kan länkas in i olika projekteringsverktyg. På 
så sätt tillgängliggörs kraven för projektören. Uppgifter om projektörens modellerade 
motsvarighet synkroniseras tillbaka till kravdatabasen för verifiering. Ett exempel på 
krav är utrymmens storlek. När projektören länkar sitt rumsobjekt till kravdatabasen 
synkroniseras modellerad yta med databasen och kravställaren kan lätt se om gällande 
krav är uppfyllt. 
Det är viktigt att tidigt meddela konsulterna att en kravdatabas med koppling till 
modellerna ska användas i projektet. En särskild RFP-ansvarig bör utses i projektet, 
både på kravställarsidan och hos berörd disciplin. 
Fördelarna med en RFP-databas: 

 Fastighetsägarens och brukarens krav samlas i en sökbar databas. 

                                                 
18 Bim I Staten, 'Riktlinje Bim I Projekt', (Akademiska Hus AB, Fortifikationsverket, 
Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige AB, Statens fastighetsverk, 2014h). 
19 Ibid. 
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 Fastighetsägare/brukare kan lätt kontrollera om den projekterade byggnaden 
uppfyller kraven i databasen. 

 Med tidig koppling mellan kravdatabas och projekteringsmodeller kan 
fastighetsägare/brukare tidigt ta ut exempelvis projekterade ytor för en 
hyreskalkyl. 

 Programkraven kan stämmas av och verifieras i slutet av projektet.  
Utmaningar med en RFP-databas: 

 Att bestämma när kopplingen till projekteringsmodeller ska göras. Det finns 
för- och nackdelar med tidig koppling. Med tidig koppling mellan kravdatabas 
och projekteringsmodeller kan det bli stökigt om huset genomgår stora 
förändringar.”20 

2.2.1.4 Sammanfattning 

BIM i staten har ett stort fokus på förvaltning men väldigt lite fokus på 
Byggherre/beställare. Ett exempel på detta är att krav-BIM inte finns med som 
benämning i de skrifter som BIM i staten tagit fram, benämningen kravdatabas 
används men som en valbar nytta/tillämpningsområde. Som resultat av detta finns 
väldigt lite om verifiering av krav och analys av värden som byggherren vill uppnå.  
 
Förvaltningsfokuseringen hos BIM i staten visas också på att ett av de prioriterade 
områden som har pekats ut är Planering av service och underhåll. Detta skulle kunna 
leda till en utveckling av simuleringar av service och underhåll.  

2.2.2 Riktlinjer BIM hos Locum 

Locum har gjort en BIM-satsning och tagit fram fyra skrifter i en serie som de kallar 
”Riktlinje BIM. Varför Locum satsar på BIM beskrivs på följande sätt: ”Med BIM 
hanteras all information om byggnaderna effektivare. Locum satsar på dessa virtuella 
modeller för att kapa tider i projekten, göra bättre kalkyler och minska felen och 
krockar i produktionerna vilket i förlängningen ger kostnadsbesparingar.”21 

I detta citat så förs inte verifiering och analyser som skäl för användningen av BIM. 
Detta går inte heller att hitta i Locums ”Riktlinje BIM”. Undantaget är del 4 i denna 
serie som hanterar Kostnadsstyrning. I denna beskrivs till viss del hur 
kostnadsanalyser ska utföras.  

2.2.3 COBIM 2012 

Common BIM Requirement 2012, COBIM 2012, är resultatet av ett brett 
finländskt utvecklingsprojekt kallat COBIM22. Behovet av projektet uppkom p g a 
den snabbt ökande användningen av BIM i byggbranschen. De inblandade 
parterna i byggprojekt såg ett ökande behov av att definiera mer exakt vad som 
modelleras och hur. COBIM bygger på BIM-krav som tagits fram av 
Senatfastigheter. COBIM 2012 består av en serie av 13 delar: 

Series 1: General part 

                                                 
20 Ibid. 
21 http://www.locum.se/Aktuella-projekt-2/Locum-tar-taten-inom-BIM/ 
22 http://www.en.buildingsmart.kotisivukone.com/3  (20140410) 



Genomförande 
 

21 

Series 2: Modeling of the starting situation 

Series 3: Architectural design 

Series 4: MEP design 

Series 5: Structural design 

Series 6: Quality assurance 

Series 7: Quantity take-off 

Series 8: Use of models for visualization 

Series 9: Use of models in MEP23 analyses 

Series 10: Energy analysis 

Series 11: Management of a BIM project 

Series 12: Use of models in facility management 

Series 13: Use of models in construction 

2.2.3.1 Mål med COBIM 201224 

COBIM syftar till att stödja en projekterings-, produktions- och 
förvaltningsprocess som är av hög kvalitet, effektiv, säker och i enlighet med 
hållbar utveckling. Ett medel för att uppnå det är att informations-modeller 
används i hela byggnadens livscykel, från inledande skeden till användning och 
förvaltning av byggnaden. COBIM beskriver följande generella mål för 
användningen av BIM: 

 Att ge stöd till projektets beslutsprocesser.  
 Att få parterna att förbinda sig att använda BIM.  
 Att visualisera lösningsförslag.  
 Att underlätta projekteringen och samordningen av projekteringen  
 Att öka och säkra kvaliteten i byggprocessen och den slutliga produkten.  
 Att göra processerna under produktionen effektivare.  
 Att förbättra säkerheten under byggtiden och under byggnadens livscykel.  
 Att stödja kostnads- och livscykelanalyser av projektet.  
 Att stödja överföring av projektdata till förvaltningen. 

2.2.3.2 Skeden och analyser/simuleringar 

COBIM har delat upp processen i ett antal olika skeden: 

 Behov och mål (Needs and Objectives)   

 Framtagning av förslag (Design of Alternatives) 

 Preliminär projektering (Early Design) 

 Detalj projektering (Detailed Design) 

                                                 
23 Mechanical, electrical, and plumbing 
24 Cobim, 'Series 1: General Part', Common BIM Requirement 2012 (2012a). 
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 Upphandling (Contract Tendering Stage) 

 Produktion (Construction) 

 Överlämnande (Commissioning) 

Nedan beskrivs vilka analyser och som simuleringar som COBIM anger för de 
olika skedena. 

2.2.3.3 Behov och mål (Needs and Objectives) 

Under detta skede tas behov och mål från ägarna och användarna av fastigheten 
fram och dokumenteras i en krav-BIM (Requirement BIM). Enligt COBIM kan 
denna göras i ett ”spreadsheet” eller i form av en databas. Exempel på typer av 
krav som bör finnas med enligt COBIM är: 

 Nettoarea för varje utrymme och eventuella krav på storlek och form. 

 Huvud funktion och användare av utrymmet. 

 Viktiga förhållanden med andra utrymmen. 

 Krav på termiskt klimat, ljudisolering, belysning, last och varaktighet, 
säkerhet och kvalitet. 

 Krav angående VVS-system, elektriska system, fixturer, inredning, 
utrustning, utrymme avdelare, ytor. 

Inga analyser eller simuleringar anges för detta skede men det anges att 
informationen i krav-BIM ska användas för kostnadsuppskattning. 

2.2.3.4 Framtagning av förslag (Design of Alternatives) 

I detta steg tas ett antal preliminära lösningsförslag fram och undersöks. Förslagen 
är grova rumsliga modeller. Byggherren har här till uppgift att jämföra 
alternativen, tillsammans med slutanvändarna, och välja  
det bästa lösningsförslaget för vidare projektering. För att underlätta denna 
process tas följande fram: 

 Visualiseringar av lösningsförslagen. 

 Verifiering av olika rumstyper och deras area. 

 Analys av byggnadens totala volym. 

 Effektivitetsanalyser vad gäller area och volym på olika förslag. 

 Kostnadsberäkning utifrån rumsareor och volymer. 

 Analys av Livscykelkostnad (LCC). 

2.2.3.5 Preliminär projektering (Early Design) 

I detta skede projekteras det förslag som valdes i förra skedet vidare. Mer 
information tas fram vilket gör till bättre analyser kan utföras: 
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 Analyser görs på de bärande delarna så att dimensionerna kan fastställas. 

 Analyser av VVS-systemen görs med samma mål. 

 El-projektörerna behöver ta fram och modellera de utrymmeskrävande 
delarna som behövs. Detta för att kollisionskontroller avseende de olika 
systemen kan utföras. 

 Analyser av utrymmen görs genom samgranskning med kollisionskontroll. 

 Kostnadsberäkning görs utifrån rumsareor och volymer och måttsatta 
byggnadselement. 

 Energiberäkningar och LCC analyser görs på samma sätt som i förra skedet 
men nu finns också information om klimatskalets utformning. 

 Inneklimat kan analyseras, t ex med Computational fluid dynamics (CFD).  

 Miljöpåverkan (LCA) kan analyseras i detta skede.  

2.2.3.6 Detaljprojektering (Detailed Design) 

I detta skede detaljprojekteras förslaget. Följande analyser kan utföras: 

 Analyser av modellerna görs genom sakgranskning med kollisionskontroll. 

 Mängdberäkningar och kostnadsberäkningar kan göras i detalj. 

 Slutliga energiberäkningar och LCC-analyser görs i detta skede. 

 Inneklimat kan analyseras, t ex med Computational fluid dynamics (CFD).  

 Miljöpåverkan (LCA) kan göras mer detaljerat. 

 Visualisering av slutlig rumsutformning med installationer, se figur. 
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Figur 11. Visualisering av rumsutformning med installationer. 

 I detta skede nämns Ljus-simuleringar och visualiseringar av ljusmiljöer för 
första gången. 

 
Figur 12. Ljus-simuleringar och visualiseringar av ljusmiljöer. 
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2.2.3.7 Upphandling (Contract Tendering Stage) 

Vid upphandling används BIM för mängdberäkning, visualisering samt generering 
av annan nödvändig dokumentation. Informationen överlämnas till entreprenörer 
i förfrågningsunderlaget. Entreprenörerna kan använda informationen vid 
kalkylering och tidsplanering.  

2.2.3.8 Produktion (Construction) 

BIM används i detta skede för att planera och styra produktionen i form av 4D- 
och 5D-analyser. 

2.2.3.9 Överlämnande (Commissioning) 

Relationshandlingar tas fram och levereras. Här ska också en BIM-modell 
levereras för följande ändamål25: 

 Mängberäkning av utrustning, fönster, dörrar och andra byggelement.  

 Rums-planer, uthyrningsbar områden.  

 Övergripande areor och volymer.  

 Gruppering av utrymmen.  

 Modell för simuleringar.  

 Visualiseringar, skyltar, kartor. 

2.2.3.10 Sammanställning av analyser i COBIM 

Sammanfattningsvis så förelägger COBIM ett antal olika typer av analyser i olika 
skeden enligt Figur 13 nedan 

 
Figur 13. Sammanställning av analyser i COBIM 

I figuren framgår det att kostnadsberäkningar och energianalyser är de typer av 
analyser som används i flest skeden. Analys av volymer är enligt figuren mycket 
använd men där handlar det egentligen om två slags analyser. I skedena 
Framtagning av förslag samt Preliminär projektering så görs analyser av rummens 
och hela byggnadens volymer. I Detaljprojektering så är det volymer av 
byggnadselement som analyseras.  

Analyser inom energi och termisk komfort är mycket detaljerat beskrivna och en 
väl utvecklad process finns, se Figur 14 nedan.  

                                                 
25 Cobim, 'Series 3: Architectural Design', Common BIM Requirement 2012 (2012b). 

Analystyp/skede Behov och mål Framtagning av förslag Preliminär projektering Detaljprojektering Upphandling Produktion Överlämnande
Visualisering
Analys av volymer
Kostnadsberäkning
Energianalys LCC
Miljöpåverkan LCA
Ljussimuleringar
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Figur 14. Analyser inom energi och termisk komfort i olika seden i COBIM26 

Med basen i energianalyser/simuleringar och kostnadsberäkningar så görs 
Livscykelkostnadsanalyser (LCC).   

2.2.3.11 Kvalitetskontroll (Quality assurance) 

En av skrifterna i COBIM serien handlar om kvalitetskontroll. Kvalitetskontrollen 
som beskrivs har inriktningen att kontrollera den tänkta byggnadens utformning 
med hjälp av BIM. 

I en traditionell projekteringsprocessen kontrolleras 5-10% av informationen 
systematiskt enligt denna skrift. Användningen av en IFC-modell gör det möjligt 
att systematiskt kontrollera och analysera 40-60% av informationen (t.ex. i den 
arkitektoniska utformningen)27  

Kvalitetssäkring i sig är inte en ny sak, och processen bör redan vara på plats vid 
konventionell dokumentbaserad projektering. I praktiken har det krävs stora 
ansträngningar och uppmärksamhet på detaljer, i synnerhet vid förändringar. 28 

Tre vyer av kvalitetskontroll beskrivs: 

 Byggherre-vy (Client View) 

                                                 
26Cobim, 'Series 10: Energy Analysis', Common BIM Requirement 2012 (2012c). 
27 Cobim, 'Series 6: Quality Assurance', Common BIM Requirement 2012 (2012d). 
28 Ibid. 
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 Projektörs-vy (Designers View) 

 Projekteringsgrupp (Design group)29 

I instruktionerna för kvalitetskontroll i byggherre-vyn står det: 

”Ett av de viktigaste målen för en BIM-baserad process är att upptäcka potentiella 
problem så tidigt som möjligt och att korrigera eventuella avvikelser och brister 
innan de förvandlas till problem. 
En BIM-baserad kvalitetskontrollprocess, med kontroll och analys av BIM-filen, 
ger en bättre överblick av förslag i ett tidigare skede. Enbart visuell undersökning 
av BIM-filen kommer att göra det lättare att bilda sig en helhetsbild av projektet, 
för att inte tala om de mer detaljerade analyser som kan utföras.”30 

Kvalitetskontroller bör utföras på ett antal olika BIM: 

 Inventerings BIM (Modell av befintlig byggnad vid ombyggnad) 

 Utrymmes BIM  

 Byggnad Element BIM (arkitektoniska och strukturella)  

 System BIM (MEP)  

 Sammanslagen BIM (samgranskning)31 

För varje BIM så finns det ett antal kontroller som anges som ett minimum. Som 
exempel anges att följande ska kontrolleras för Utrymmes BIM: 

 Namn och area för varje utrymme överensstämmer med 
rumsfunktionsprogrammet. 

 Totalarean på varje våning är rimlig jämfört med den totala arean av 
utrymmena på våningen. Om dessa båda areor avviker avsevärt, t ex 
överstiger det normala området av väggar och andra liknande 
konstruktioner, så bör orsaken till detta utredas.  

 Utrymmen skall kontrolleras visuellt. Det rekommenderas att använda olika 
färger för utrymmen i olika kategorier. Detta gör det lättare att identifiera 
grupperingar av utrymmen och till exempel placering av trappor och schakt 
från en våning till en annan.  

 Utrymmena får inte korsa varandra horisontellt eller vertikalt. 

 

                                                 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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2.2.3.12 Sammanfattning 

COBIM är en av de mest kompletta BIM-manualer som finns idag. Detta är inte 
så konstigt då Finland är ett av de länder som satsat mest på BIM. Redan på 80-
talet så var forskningen inom detta område stort i Finland32. Den stora skillnaden 
mellan COBIM och de svenska BIM-manualerna är lite förenklat att den både 
fokuserar på att få till en bättre process och en bättre produkt. Detta visar sig i ett 
större byggherrefokus samt en mycket mer utvecklad kontroll och 
verifieringssystem. 

Avsnittet om kvalitetskontroll i COBIM är skriven av personer från företaget 
Solibri. Detta gör studien av Solibri Model Checker, se 2.1.2, ännu mer relevant. 

2.2.4 Slutsatser 

De svenska BIM-manualerna/instruktionerna som studerats, BIM i staten och 
Riktlinjer BIM hos Locum, har ett stort fokus på förvaltning men ett väldigt litet 
fokus på beställarfrågor. Som resultat av detta finns väldigt lite om verifiering av 
krav och analys av värden som byggherren vill uppnå. COBIM har ett mycket 
större fokus på beställarfrågor. Detta gör att COBIM ger detaljerade anvisningar 
om verifieringar, analyser och simuleringar. 

När det gäller verifieringar så beskriver COBIM hur byggnadens utformning ska 
kontrolleras med hjälp av BIM. T ex ska en s k Utrymmes BIM kontrolleras enligt 
följande.: 

 Namn och area för varje utrymme överensstämmer med 
rumsfunktionsprogrammet. 

 Totalarean på varje våning är rimlig jämfört med den totala arean av 
utrymmena på våningen. Om dessa båda areor avviker avsevärt, t ex 
överstiger det normala området av väggar och andra liknande 
konstruktioner, så bör orsaken till detta utredas.  

 Utrymmen skall kontrolleras visuellt. Det rekommenderas att använda olika 
färger för utrymmen i olika kategorier. Detta gör det lättare att identifiera 
grupperingar av utrymmen och till exempel placering av trappor och schakt 
från en våning till en annan.  

 Utrymmen får inte korsa varandra horisontellt eller vertikalt. 

Avsnittet om kvalitetskontroll i COBIM är skriven av personer från företaget 
Solibri. Detta gör studien av Solibri Model Checker, se 2.1.2, ännu mer relevant. 

 

COBIM är också den BIM-manual som ger mest detaljerade anvisningar om 
analyser och simuleringar. Nedanstående figur sammanfattar dessa: 

                                                 
32 Ronny Andersson et al., 'Fou-Program För Ict I Bygg- Och Fastighetssektorn I Finland, Danmark 
Och Norge', (Jönköping: Tekniska högskolan, 2008), 128. 
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Figur 15.  Sammanställning av analyser i COBIM 

I figuren framgår det att kostnadsberäkningar och energianalyser är de typer av 
analyser som används i flest skeden.  

Även BIM i staten och Locums ”Riktlinje BIM framhåller dessa två slags av 
analyser. 

2.3 Intervjuer/studiebesök 
Inom ramen för projektet har genomförts ett antal studiebesök i Singapore och 
Köpenhamn. I Singapore besöktes stadsbyggnadskontoret. I Köpenhamn 
besöktes två arkitektkontor och en teknikkonsult.  

Stadsbyggnadskontoret i Singapore 

Singapore var tidigt ute med automatiserad bygglovsgranskning. Man arbetade 
med automatisk granskning av vissa baskrav såsom utrymning, baserat på ritningar 
i pdf-format. Systemet hade omfattande praktiska brister. Idag har man avvecklat 
det, och fokuserar istället på BIM-implementering genom en digitaliserad 
bygglovsprocess. 2013 införde man ett krav att alla byggprojektet större än 20 000 
kvm skulle lämna in en BIM-modell i samband med bygglovansökan. 2015 skärps 
detta krav till att omfatta alla projekt större än 5000 kvm, vilket i praktiken innebär 
över 80 % av alla projekt i landet. Detta har i sin tur fört med sig att BIM-
användningen snabbt implementerades i hela byggbranschen i Singapore. 

Henning Larsen Architects 

Den danska arkitektfirman Henning Larsen arbetar systematiskt med 
hållbarhetsfrågor, och utvecklar metoder för att redan i tidiga skeden optimera 
byggnadens prestanda. De har, genom doktorandprojekt, studerat 
energieffektivisering på olika nivåer: stadsplan, fasadutformning och 
rumshantering. Erfarenheterna sammanfattas i boken Design with Knowledge.33 De 
menar att tillgång till dagsljus, mikroklimat, skuggning, vind, och buller är exempel 
på faktorer som till stor del avgörs redan i stadsplaneringsarbetet, och på så vis 
lägger fast de yttre förutsättningarna för den enskilda byggnadens kvaliteter och 
prestanda redan innan arkitektens skissarbetet ens har påbörjats. 

                                                 
33 Signe Kongebro (red), Design with Knowledge, Henning Larsen Architects (2012) 

Analystyp/skede Behov och mål Framtagning av förslag Preliminär projektering Detaljprojektering Upphandling Produktion Överlämnande
Visualisering
Analys av volymer
Kostnadsberäkning
Energianalys LCC
Miljöpåverkan LCA
Ljussimuleringar
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Fasadutformning handlar sedan om att jämka arkitektens och ingenjörens 
kompetensområden. Fasaden är byggnadens ansikte utåt och en del av stadsbilden, 
men samtidigt det tekniska skalet för byggnaden. Fönstersättning, storlekar och 
orientering, tillsammans med solavskärmning, påverkar inomhusklimatet och 
behovet av energikrävande installationer. 

En omsorgsfull organisation och utformning av funktionerna i byggnaden kan 
också den bidra till att minska behovet av tekniska installationer för värme, 
kylning och ventilation.  

Sammantaget menar man att 40-50 % av byggnadens energibehov avgörs redan i 
utformningsskedet. Man beskriver processen i tre steg:  

1: reducering med hjälp av god utformning. Genom att tidigt i skisskedet, med 
hjälp av BIM-baserade programvaror, göra analyser och simuleringar av den tänkta 
byggnaden kan man redan från början skapa bästa möjliga förutsättningar för en 
byggnad med goda brukarkvaliteter och bra energieffektivitet. Fokus ligger på att 
komma fram till en byggnadsgeometri som minskar behovet av energikrävande 
installationer. 

2: optimering innebär att inom den fastställda volymen hitta lösningar som 
utnyttjar förutsättningarna optimalt, till exempel självdragsventilation eller 
termoaktiva konstruktioner, och minskar energibehovet. 

3: produktion genom integrerad förnyelsebar energi, till exempel i form av vind- 
eller solenergi.  

 

 
Figur 16: Reducering, optimering och produktion som en trappstegspyramid34 

 

                                                 
34 Signe Kongebro (red), Design with Knowledge, Henning Larsen Architects (2012) 
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I en fallstudie visar man exempel på hur man systematiskt arbetar med utformning 
av byggnaden för att minska energibehovet från tillåtna 95 kWh/m2/år till ett 
framtida krav på 42 kWh/m2. Genom att placera byggnaden i parkmiljö utnyttjar 
man vegetationens svalkande effekt och minskar kylbehovet, genom byggnadens 
form säkerställer man att alla arbetsplatser får tillräckligt med dagsljus för att 
minska behovet av belysning, ett grönt tak minskar ytterligare kylbehovet och 
bidrar till dagvattenhantering. I exemplet visar de hur de kommer ner till en 
beräknad förbrukning på 41,8 kWh/m2, enbart med hjälp av passiva lösningar. 
Men det är nödvändigt att de här principerna läggs fast redan i tidiga skeden. När 
placering och geometri är bestämt finns det mycket färre möjligheter till 
optimering. 

C F Möller 

Arkitektfirman C. F. Möller har erfarenhet av standardiseringsarbete på nationell 
nivå i Danmark när det gäller BIM. De diskuterade problemen med 
interoperabilitet, standardisering och ansvarsfördelning.  

För att säkerställa interoperabilitet, att informationsutbytet fungerar korrrekt 
mellan olika programvaror krävs ett omfattande standardiseringsarbete. I 
Danmark skedde detta inledningsvis på nationell nivå, där staten tog ett stort 
ansvar. Den här processen är ännu inte avslutad, och många problem återstår att 
lösa. Det finns idag bland annat olika uppfattningar om ansvarsfördelning när det 
gäller krav-BIM. Är det primärt byggherrens ansvar att formulera kraven och 
säkerställa att de uppfylls, eller bör det ansvaret ligga hos projektören?    

Ramböll 

Ramböll är en ledande teknikkonsult med stor erfarenhet av BIM användning i 
projekt. En av faktorerna till detta är att man i Danmark har infört IKT-
byggherrekrav vilka beskriver hur IKT ska användas i byggprojekt35. Dessa krav 
har fått stort genomslag i Danmark. Bl a innehåller dessa en beskrivning om olika 
detaljerningsnivåer och när dessa nivåer ska uppnås under ett projekt. Ramböll har 
förädlat användningen av dessa detaljeringsnivåer. Vid starten av projekt så 
beslutas när de olika nivåerna ska uppnås, detta skrivs också med i kontrakten. 
Ramböll tar sedan fram en tidplan utifrån detta. I denna tidplan så framgår det, 
utöver när detaljeringsnivåer ska uppnås, när beslut behöver tas. T ex så behöver 
beslut som påverkar bjälklagen tas ca två veckor innan information ska levereras 
för håldäckstillverkning. Denna mer detaljerade planering ger fördelar mot 
byggherren då det ger byggherren mer exakta tidpunkter när beslut behöver tas.  

                                                 
35 Andersson et al., 'Fou-Program För Ict I Bygg- Och Fastighetssektorn I Finland, Danmark Och 
Norge'. 



Genomförande 
 

32 

 
Figur 17.  Olika detaljeringsnivåer av BIM-modellen 36. 

 

  

                                                 
36 Treldal, '3d Og Bim I Praksis'. 
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2.4 Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes för att besvara frågeställningarna. Främst var fokus på 
frågeställningen:  

Vilka värden kan analyseras med hjälp av IKT och BIM?  

Sökningen utfördes med hjälp av sökmotorn Primo som är Jönköpings 
högskolebibliotekets primära sökmotor.  Sökningen började med sökorden ”green 
bim” då Green BIM är benämningen på området som hanterar BIM-baserade 
hållbarhetsanalyser. Denna sökning gav 265 träffar. Vi reducerade detta med att 
bara titta på år 2012-2014 vilket gav 84 träffar. Titel och sammanfattning av dessa 
studerades. Utifrån denna studie togs de mest intressanta ut för genomläsning. 
Vissa av dessa artiklar hade i sin tur intressanta referenser som letades upp.  

Nedan följer korta sammanfattningar av ett urval av de funna artiklarna 
tillsammans med ett fåtal artiklar som hittats på annat sätt. Tillsammans ger dessa 
artiklar en bra bild på forskningsfronten inom främst verifiering av värden som är 
kopplade till hållbarhet.  

The use of evidence based design in Nhs construction37 

Denna artikel undersöker i vilken utsträckning Evidence Based Design (EBD) 
används i utformningen av vårdbyggnader i Storbritannien. EBD beskrivs som en 
process i fyra steg:  

 studie av forskning relevanta för utformningen, 

 utformning av byggnaden utgående från resultaten av studien, 

 utvärdering av utformningen genom Post Occupancy Assessments (POAs) 
och slutligen  

 dokumentation och publicering av resultatet.  

Undersökningen gjord i artikeln visar att användningen av EBD är relativt liten. 
Anledningarna till detta är kunskapsbrist, brist på stöttning från byggherrarna, mer 
kostnad och mer tid för EBD, det rådande ekonomiska klimatet samt dålig 
planering. Den underliggande huvudorsaken till de flesta av anledningar är 
attitydrelaterade enligt artikeln.  

                                                 
37 Joanne Hardwicke and Andrew King, 'The Use of Evidence Based Design in Nhs Construction', in 
Ani Raiden and Emmanuel Aboagye-Nimo (ed.), Association of Researchers in Construction 
Management, THIRTIETH ANNUAL CONFERENCE (1; Portsmouth: ARCOM, Association of 
Researchers in Construction Management, 2014), 185-94. 
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Studies Link Green Design, Occupant Productivty38 

Denna artikel beskriver kopplingen mellan EBD och Green Design. Författaren 
hävdar att de delar som ingår i EBD vid utformning av vårdbyggnader tas in i 
”Green Design” mer och mer. Artikeln tar upp dagsljus och utsikt (om vegetation 
syns) samt att användaren bör kunna kontrollera den egna termiska komforten 
(värme). 

Green building research–current status and future agenda: A review39 

Detta är en review artikel där litteraturen inom området Green building har 
studerats. (Referenslista är på 145 artiklar). Miljöklassificeringssystemen BREEAM 
och GBCA Green Star diskuteras också.  Slutsaterna från litteraturstudien är att 
fokus ligger i litteraturen på ekologisk hållbarhet såsom energi konsumtion, 
vattenhantering och utsläppen av växthusgaser tillsammans med den tekniska 
lösningar till dessa. Det finns inte alls så många studier om de sociala och 
ekonomiska aspekterna på hållbarhet. De minst studerade är de sociala aspekterna 
men här börjar man se en förändring och i de senaste versionerna av 
miljöklassificeringssystemen har dessa fått en större betydelse. Författarna anser 
också att det finns få arbeten om hur utvecklingen inom ICT/BIM kan användas, 
t ex för certifiering enligt miljöklassificeringssystem.  

Using Building Information Modeling for Green Interior Simulations and 
Analyses 40 

Arbetet beskriver hur man använder BIM inom inredningsarkitektur. En 
litteraturstudie är utförd där olika sätt att använda BIM inom inredningsarkitektur 
kartlagts. Litteraturstudien ger att ett stort antal egenskaper hos bygganden 
(building performance) kan analyseras/studeras med stöd av BIM. I arbetet 
indelas dessa analyser/studier i fyra grupper klasser, se figur ?? nedan. 

                                                 
38 Lacey Muszynski, 'Studies Link Green Design, Occupant Productivty', 
<http://www.facilitiesnet.com/Green/article/Studies-Link-Green-Design-Occupant-Productivty--
11283?source=part> 
39 Jian Zuo and Zhen-Yu Zhao, 'Green Building Research–Current Status and Future Agenda: A 
Review', Renewable and Sustainable Energy Reviews, 30/0 (2// 2014), 271-81. 
40 Young S. Lee, 'Using Building Information Modeling for Green Interior Simulations and Analyses', 
Journal of Interior Design, 37/1 (2012), 35-50. 
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Figur 18.  Analyser av olika byggnadsegenskaper och klassificering av dessa41. 

Implementing ‘Beam Plus’ for Bim-Based Sustainability Analysis 42 

I papperet beskrivs hur Revit kan användas för att verifiera delar i ett 
miljöklassificeringssystem. Miljöklassificeringssystemet är BEAM Plus som 
används i Hong Kong. Slutsatsen är att 26 av 80 poäng kan verifieras. 

Building information modelling (BIM) for sustainable building design43 

I artikeln lyfter man fram två fördelar med BIM: Integrated Project Delivery 
(IPD), och designoptimering. IPD innebär att man ersätter det traditionella 
pappersbaserade informationsflödet i byggprocessen med en helt digitaliserad 
process. All information finns transparent tillgänglig för alla inblandade i 
processen, vilket innebär ökad effektivitet och färre missförstånd. 
Designoptimering innebär att den gemensamma modellen är platshållare för 
informationen. Den information som behövs kan sedan exporteras till olika typer 
av expertsystem, där den analyseras och bearbetas för att optimera utformningen.      

                                                 
41 Ibid. 
42 Johnny Kwok-Wai Wong and Ka-Lin Kuan, 'Implementing ‘Beam Plus’ for Bim-Based 
Sustainability Analysis', Automation in Construction, 44/0 (8// 2014), 163-75. 
43 Kam-din Wong, Qing Fan, “Building information modelling (BIM) for sustainable building design”, 
Facilities Vol. 31 no. 3/4  (2013), 138-157  
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Building information modelling for sustainable design and LEED rating 
analysis44 

I artikeln undersöker författarna om BIM går att använda som verktyg vid 
miljöklassificering. Genom en fallstudie jämför de resultatet av en BIM-baserad 
hållbarhetsanalys (programvaran Virtual Environment) med de krav som ställs i 
miljöklassificeringssystemet LEED. Deras slutsatser var att det i dagsläget inte 
finns någon direktkoppling mellan LEED:s certifieringsprocess och 
hållbarhetsanalysen utom för en punkt: dagsljusanalys. Detta beror främst på att 
hållbarhetsanalysen inte är specifikt utformat för att stödja LEED. Men 
hållbarhetsanalysen är fortfarande användbar, direkt, semidirekt eller indirekt, för 
att stödja ett flertal LEED-krav, avseende till exempel vattenhantering, 
energieffektivitet, inomhusklimat och dagsljus. Totalt skulle man kunna verifiera 
16 av 69 poäng (23 %). De påpekar också att den BIM-baserade 
hållbarhetsanalysen är mycket snabbare än manuella metoder, och därmed mycket 
användbar för att spara tid och resurser, men att värdet är helt beroende av 
kvaliteten på informationen i modellen. 

Integrating Building Information Modelling with Sustainability to Design 
Building Projects at the Conceptual Stage 45 

I detta arbete visas hur BIM kan användas för miljöklassificering. En prototyp 
utformades för att med hjälp av BIM kunna utföra en LEED-verifiering i 
systemskedet. Två problem identifierades: Brist på information om materialen. 
Brister i interoperabilitet (informationsöverföring) mellan BIM-programvaror. 
Genom prototypen visar författarna hur dessa brister kan lösas. Prototypen 
används i en fallstudie av en flerbostadsbyggand. Prototypen verifierar att 
flerbostadshuset kommer upp till LEED-guld (57 av 80 poäng, 71 %). 

Detta arbete visar en sannolik framtida utveckling.  

Application of Life-Cycle Assessment to Early Stage Building Design for 
Reduced Embodied Environmental Impacts 46 

Detta papper fokuserar på optimering utgående från miljöpåverkan (LCA) och då 
speciellt på CO2. Fokuserar på utformning i tidiga skeden. Visar hur man kan 
optimera i dessa skeden genom att göra ett stort antal analyser och därigenom se 
vilka parametrar som påverkar mest. De fick fram att ytterväggars material och 
tjocklek har störst påverkan. Fönsterandel finns med i beräkningarna men inte 
några andra ljusrelaterade parametrar. 

                                                 
44 Salman Azhar, Wade A. Carlton, Darren Olsen, Irtishad Ahmad, “Building information modeling for 
sustainable design and LEED rating analysis”, Automation in Construction 20 (2011), 217-224  
45 Ahmad Jrade and Farzad Jalaei, 'Integrating Building Information Modelling with Sustainability to 
Design Building Projects at the Conceptual Stage', Building Simulation, 6/4 (2013/12/01 2013), 429-44. 
46 J. Basbagill et al., 'Application of Life-Cycle Assessment to Early Stage Building Design for 
Reduced Embodied Environmental Impacts', Building and Environment, 60/0 (2// 2013), 81-92. 
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A new method for reusing building information models of past projects to 
optimize the default configuration for performance simulations47 

Även detta arbete fokuserar tidiga skeden. Det diskuteras parametrar för 
optimering i olika skeden. Författarna definierar begreppet ”default configuration” 
vilket är en uppsättning grundvärden som bör tas fram i tidiga skeden. En 
prototyp har tagits fram som visar hur befintliga byggnader kan användas för att ta 
fram dessa grundvärden och ett exempel visas hur arbetssättet kan användas för 
att ta fram en grundläggande fönstersättning. Kravet på belysning är satt till 100 
lux. Det ljus som inte ges av fönstren måste lösas med artificiell belysning som 
drar 3.3 W/m2. För att ta fram en optimal lösning så sker ett antal analyser på 
olika alternativ där energiförbrukning tas fram. I diskussionerna är det 
energiförbrukningen som ska optimeras. 

The building performance sketch48 

Denna artikel framhåller att de analyser, av en tänkt byggnads prestanda, som görs 
idag är för begränsade. Detta gör att byggnadernas prestanda i många fall kan 
försämras avsevärt från vad analyser angivit då förutsättningarna skiljer sig från de 
i analysen. De flesta av dessa förändringar kan spåras till hur användarna uppför 
sig. För att motverka detta så hävdar författarna att mer verklighetsbaserade 
analyser behöver göras tidigt i processen. Förutsättningarna som dessa analyser 
bygger på bör tas fram genom utvärdering av liknande befintliga byggnader genom 
s k PoE49, som kartlägger användarnas uppförande och preferenser. Författarna 
argumenterar att informationen från PoE, mätningar av energiförbrukning, 
information om brukar-intensitet samt värden på energiförbrukning av utrustning 
görs om till en stor uppsättning förutsättningar, scenarier, som är indata till ett 
stort antal analyser.  

Författarna argumenterar också för att simuleringarna i tidiga skeden behöver ge 
kvantitativ information också då de kvantitativa värdena är viktiga för att nå mål, t 
ex passivhus. Författarna framhåller också vikten av att både göra ljussimuleringar 
och energianalyser när man tar fram energiförbrukning, miljöbelastning (CO2) och 
komfort.  

En prototypprogramvara ” COMFEN” som hantera ovanstående beskrivs. 
Prototypen utvärderades genom att ett antal projekteringsteam fick den förevisad. 
Resultaten från utvärderingen blev positiv men projekteringsteamen såg ett behov 
i att katalogisera och gruppera scenerierna. Detta skulle bl a underlätta 
dokumentation av analyserna. 

                                                 
47 Kyosuke Hiyama et al., 'A New Method for Reusing Building Information Models of Past Projects to 
Optimize the Default Configuration for Performance Simulations', Energy and Buildings, 73/0 (4// 
2014), 83-91. 
48 Michael Donn, Steve Selkowitz, and Bill Bordass, 'The Building Performance Sketch', Building 
Research & Information, 40/2 (2012/04/01 2012), 186-208. 
49 Post-occupancy Evaluation 
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BIM för hållbart byggande50 

I ett examensarbete undersökte två studenter vilka olika aspekter på hållbarhet 
som det idag finns BIM-stöd för. De utgick från Bokalders och Blocks51 
beskrivning av hållbarhet, och definierade 132 aspekter, uppdelade på sju 
delområden. Av dessa kunde studenterna identifiera programstöd för 72 stycken 
(55 %).  

Tabell 2. Sammanställning av BIM-stöd för olika delområden 

Aspekt Faktorer Med BIM-
stöd 

Andel % Exempel 
verktyg 

1: Platsen 21 20 95 Ecotect 

2: Vatten och avlopp 15 10 67 Green 
Building 
Studio 

3: Energi och 
föroreningar 

23 17 74 VIP Energy 

Ecotect 

Green 
Building 
Studio 

4: Material och avfall 21 (2) (10)  

5: Inomhusklimat och 
välbefinnande 

17 15 88 VIP Energy 

Ecotect 

Daysim 

6: Stadens gestaltning 18 2 11 Space Syntax 

ArcGis 

                                                 
50 Jenny Engdahl, Madeleine Hedlund, BIM för hållbart byggande, JTH 2012 
51 Varis Bokalders, Maria Block, Byggekologi: Kunskaper för ett hållbart byggande, Stockholm 2009 
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7: genomförande och 
förvaltning 

17 4 24 Ecoeffect 

BidCon 

VICO 

 De granskade även de vanligaste klassificeringssystemen, (LEED, BREEAM, 
Miljöbyggnad och EU Green Building) och jämförde vilka delområden de 
omfattade.  

Tabell 2. Jämförelse av klassificeringssystem. 

Aspekt LEED BREEAM Miljöbyggnad EU Green 
Building 

1: Platsen X X   

2: Vatten och avlopp X X   

3: Energi och 
föroreningar 

X X X X 

4: Material och avfall X X X  

5: Inomhusklimat och 
välbefinnande 

X X X  

6: Stadens gestaltning X X   

7: genomförande och 
förvaltning 

X X   

 Resultatet visar att LEED och BREEAM är de mest kompletta, och innehåller 
aspekter från alla delområden. Miljöbyggnad behandlar energi och föroreningar, 
material och avfall, och inomhusklimat och välbefinnande. EU Green Building 
omfattar endast energifrågor.  Denna kartläggning skall inte ses som helt komplett, 
men ger ändå en bild av situationen.  
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2.4.1.1 Sammanfattande resultat från litteraturstudien 

Det finns idag begränsade möjligheter för en beställare att säkerställa att den 
levererade byggnaden faktiskt uppfyller de krav och värden som önskas vilket är 
problematiskt med tanken på byggnaders komplexitet, kostnad och livslängd. 
Evidence Based Design (EBD) är en av dessa få möjligheter. EBD sammanväver 
forskningsmetodik med praktisk utformning av byggnader genom att krav och 
värden tas fram genom studie av forskning, relevant för utformningen. Byggnaden 
utformas med hjälp av dessa resultat och efter projektets färdigställande utvärderas 
utformningen genom att värden och krav verifieras och valideras och resultatet 
dokumenteras52. EBD används idag främst vid produktframtagning av 
vårdbyggnader men kunskaperna inom detta område börjar sprida sig också till 
andra kategorier av byggnader genom att det inkorporeras i hållbart byggande53. 
Forskningen inom hållbart byggande (Green building research) är mycket intensiv 
och har börjat få stora praktiska implikationer genom att användningen av 
miljöklassificeringssystem har blivit så utbredd. Det finns idag ett antal olika 
miljöklassificeringssystem, till exempel LEED och BREEAM, som baserat på 
olika parametrar certifierar och betygssätter byggnader utifrån 
hållbarhetsaspekter54.  

Då certifieringsprocessen för miljöklassificeringssystem är tidskrävande och kräver 
en omfattande dokumentation så har man inom forskningen börjat studera 
automatisera kravverifieringen med hjälp av BIM. Litteraturstudien visar att der 
går att analysera ett stort antal parametrar55,56,57 och att det redan idag går att  
verifierar att ett flerbostadshus kommer upp till LEED-guld genom att verifiera 
57 av 80 poäng d v s 71% 58. I en mer övergripande studie utgick man från 
Bokalders och Blocks59 beskrivning av hållbarhet. 132 hållbarhetsaspekter 
identifierades. Av dessa identifierades programstöd som kunde analysera 72 
stycken (55 %) av dessa hållbarhetsaspekter60. 

Det som hindrar fortsatt utveckling är främst brist på information om materialen 
samt brister i interoperabilitet (informationsöverföring) mellan BIM-
programvaror61.  

Utöver ovanstående så går det att se ett antal trender och dra ett antal slutsatser av 
vår begränsade litteraturstudie: 

                                                 
52 Hardwicke and King, 'The Use of Evidence Based Design in Nhs Construction'. 
53 Muszynski, 'Studies Link Green Design, Occupant Productivty',  
54 Zuo and Zhao, 'Green Building Research–Current Status and Future Agenda: A Review',  ( 
55 Lee, 'Using Building Information Modeling for Green Interior Simulations and Analyses',  ( 
56 Salman Azhar, Wade A. Carlton, Darren Olsen, Irtishad Ahmad, “Building information modeling for 
sustainable design and LEED rating analysis”, Automation in Construction 20 (2011), 217-224  
57 Jenny Engdahl, Madeleine Hedlund, BIM för hållbart byggande, JTH 2012 
58 Jrade and Jalaei, 'Integrating Building Information Modelling with Sustainability to Design Building 
Projects at the Conceptual Stage',  ( 
59 Varis Bokalders, Maria Block, Byggekologi: Kunskaper för ett hållbart byggande, Stockholm 2009 
60 Jenny Engdahl, Madeleine Hedlund, BIM för hållbart byggande, JTH 2012 
61 Jrade and Jalaei, 'Integrating Building Information Modelling with Sustainability to Design Building 
Projects at the Conceptual Stage',  ( 
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Tidiga skeden62, 63, 64, 65 är något som fler och fler forskare lyfter fram som 
viktigt. Där tas de viktigaste besluten och det är av stor vikt att så tidigt som 
möjligt ha så bra underlag som möjligt. 

Energiberäkningar + Ljussimuleringar66, 67, 68, 69: Flera av författarna visar att 
energianalyser måste kompletteras med ljussimuleringar då dagsljuset/fönster har 
så stor inverkan på energianalyserna. När både energianalyser och ljussimuleringar 
görs så behöver vägningar mellan energiförbrukning, miljöpåverkan och komfort 
göras. På detta sätt fås en närmare koppling till brukare och hur brukare använder 
byggnaden.  

Energiberäkningar behöver bygga på användarscenerier och POE70 då det 
har visat sig att energianalyserna idag bygger på väldigt statiska modeller angående 
användningen av byggnader och att en avvikande användning ofta ger en helt 
annan energiförbrukning. För att kunna göra bättre analyser behövs det bättre 
underlag om hur byggnaden används/kommer att användas. 

Miljöklassificering går mot holistisk syn på hållbarhet71 från att fokusera på 
ekologisk hållbarhet, främst energiförbrukning och CO2-belastning. Detta gör att 
även ekonomisk- och social hållbarhet mer och mer ingår i 
miljöklassificeringssystemen. Denna trend förstärks av att  ljussimuleringar får ett 
större inflytande, se ovan, då sociala och hälsorelaterade aspekter är viktiga 
parametrar inom belysningsvetenskap. Också ett ökat fokus på användarscenarier 
och POE ger mer fokus åt användare och deras upplevelser. I 
klassificeringssystemen används även POE som underlag för att kunna få det 
högsta betyget. Beräkningar och verfieringar används som underlag för att nå näst 
högsta betyg. För att få högsta betyget är det samma kravnivå som gäller, men där 
ska verifieringen även styrkas med hjälp av brukarenkäter som visar att brukarna 
faktiskt upplever de kvaliteter som betyget avser att säkerställa.  

 

                                                 
62 Basbagill et al., 'Application of Life-Cycle Assessment to Early Stage Building Design for Reduced 
Embodied Environmental Impacts',  ( 
63 Hiyama et al., 'A New Method for Reusing Building Information Models of Past Projects to 
Optimize the Default Configuration for Performance Simulations',  ( 
64 Donn, Selkowitz, and Bordass, 'The Building Performance Sketch',  ( 
65 Signe Kongebro (red), Design with Knowledge, Henning Larsen Architects (2012)  
66 Signe Kongebro (red), Design with Knowledge, Henning Larsen Architects (2012)  
67 Donn, Selkowitz, and Bordass, 'The Building Performance Sketch',  ( 
68 Hiyama et al., 'A New Method for Reusing Building Information Models of Past Projects to 
Optimize the Default Configuration for Performance Simulations',  ( 
69 Basbagill et al., 'Application of Life-Cycle Assessment to Early Stage Building Design for Reduced 
Embodied Environmental Impacts',  ( 
70 Donn, Selkowitz, and Bordass, 'The Building Performance Sketch',  ( 
71 Zuo and Zhao, 'Green Building Research–Current Status and Future Agenda: A Review',  ( 
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3 Resultat och analys 

3.1.1 Vilka krav verifieras idag med hjälp av IKT? 

Denna fråga besvarades genom analys av programvaran PTS och Solibri Model 
Checker samt dokumentanalys av BIM-manualer, främst COBIM från Finland. 

Studien av PTS funktion för att verifiera utrymmesinformation gav att följande är 
implementerat: 

 Utrymmena förekommer i projektets RFP i PTS och i A-modellen. 

 Utrymmen i A-modellen har en benämning. 

 Benämningarna på utrymmen i A-modellen överensstämmer RFP-
utrymmets benämning. 

  Utrymmen i A-modellen har ett rumsnummer. 

 Varje utrymme i A-modellen har ett unikt rumsnummer. 

 Utrymmen i A-modellen har en nettoarea (NTA) som överensstämmer 
med arean i RFP. 

I studien av Solibri Model Checker framkom det att tre grundläggande kontroller 
hade tagits fram i uppdrag av Locum: 

 Att utrymmet ligger i anslutning till omgivande byggnadsdelar samt att 
utrymmen inte kolliderar.  

 Att utrymmen har godkända rumsnamn 

 Att varje utrymme har ett unikt rumsnummer. 

COBIM anger liknande kontroller som ett minimum för Utrymmes BIM: 

 Namn och area för varje utrymme överensstämmer med 
rumsfunktionsprogrammet. 

 Totalarean på varje våning är rimlig jämfört med den totala arean av 
utrymmena på våningen. Om dessa båda areor avviker avsevärt, t ex 
överstiger det normala området av väggar och andra liknande 
konstruktioner, så bör orsaken till detta utredas.  

 Utrymmen skall kontrolleras visuellt. Det rekommenderas att använda olika 
färger för utrymmen i olika kategorier. Detta gör det lättare att identifiera 
grupperingar av utrymmen och till exempel placering av trappor och schakt 
från en våning till en annan.  

 Utrymmena får inte korsa varandra horisontellt eller vertikalt. 

Ur detta kan man dra slutsatsen att de viktigaste kraven att verifiera är att rätt 
utrymmen finns med samt att de har ungefär rätt storlek.  
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3.1.2 Vilka värden tas idag fram med hjälp av IKT-baserade analyser 
och simuleringar? 

Denna fråga besvarades främst genom att studera BIM-manualer. COBIM är den 
BIM-manual som ger mest detaljerade anvisningar om analyser och simuleringar. 
Figuren nedan sammanfattar dessa:  

 
Figur 19.  Sammanställning av analyser i COBIM 

I figuren framgår det att kostnadsberäkningar och energianalyser är de typer av 
analyser som används i flest skeden.  

Även BIM i staten och Locums ”Riktlinje BIM framhåller dessa två slags av 
analyser. 

3.1.3 Vilka krav skulle kunna verifieras med hjälp av IKT och BIM? 

Den frågan besvarades med hjälp av studien av programvaran Solibri Model 
Checker och resultatet av genomgången av vilka funktionskraven i PTS som skulle 
kunna verifieras med Solibri Model Checker, se figuren nedan: 

Figur 20.  Resultat av genomgång av hur funktionskraven från PTS skulle kunna 
verifieras med Solibri Model Checker 

Resultaten visar att samtliga funktionskrav skulle kunna verifieras men att det är 
väldigt få av kraven som verifieras idag, 3 funktionskrav av 66 (5%). 

Att en stor majoritet av kraven skulle kunna verifieras, 47 av 66 (71%), men att 
detta skulle kräva en mer utvecklad användning av BIM då många av dessa 
verifieringar är beroende av att nödvändiga objekt är korrekt modellerade.  

Att ett stort antal av funktionskraven, 16 av 66 (24%), kan verifieras om 
information kan hämtas/lagras från andra analyser.  

Analystyp/skede Behov och mål Framtagning av förslag Preliminär projektering Detaljprojektering Upphandling Produktion Överlämnande
Visualisering
Analys av volymer
Kostnadsberäkning
Energianalys LCC
Miljöpåverkan LCA
Ljussimuleringar
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Dessa resultat togs fram genom en intervju med Torbjörn Kjellström, som har 
gjort den svenska anpassningen av Solibri för Graphisoft. Torbjörn poängterade 
att resultatet visar vad som skulle kunna vara möjligt att kontrollera. Man bör 
därför vara något försiktig med att dra för långt gående slutsatser vad som bör 
kontrolleras. Resultaten pekar starkt mot att det finns stora möjligheter att 
verifiera krav med IKT-stöd men att det för vissa kontroller krävs stora 
arbetsinsatser vid framtagningen av BIM-modellen, främst vid projekteringen. 

3.1.4 Vilka värden kan analyseras med hjälp av IKT och BIM?  

Den frågan besvarades främst med en litteraturstudie. Litteraturstudien fokuserade 
på utvecklingen inom BIM-stöd för miljöklassificeringar då mycket av 
utvecklingen sker idag inom detta område. Litteraturstudien visar att det idag är 
möjligt att analysera/simulera alla de värden som behövs i en LEED-certifiering. 
För att kunna göra detta så behövs det en utveckling vad gäller 
informationshantering/BIM-användning och till viss del programvaror. 

Litteraturstudien visar att der går att analysera ett stort antal parametrar och att det 
redan idag går att  verifierar att ett flerbostadshuset kommer upp till LEED-guld 
genom att verifiera 57 av 80 poäng d v s 71%. I en mer övergripande studie utgick 
man 132 hållbarhetsaspekter. Av dessa identifierades programstöd som kunde 
analysera 72 stycken (55 %) av dessa hållbarhetsaspekter. 

Det som hindrar fortsatt utveckling är främst brist på information om materialen 
samt brister i interoperabilitet (informationsöverföring) mellan BIM-
programvaror. 

Sammanfattningsvis kan säjas att det går att verifiera de flesta krav och det går att 
analysera de flesta värden redan idag men för att kunna göra detta i praktiken 
behövs det utveckling bl a inom användningen av BIM.  
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4 Diskussion 
4.1 Resultatdiskussion 
Teknikutvecklingen inom byggbranschen har gått från manuellt ritande och 
pappersbaserad information, till en helt eller delvis digitaliserad process. Frågan är 
idag inte om, utan hur BIM ska användas för att skapa en mer värdedriven 
byggprocess.  

Den snabba utvecklingen ger hela tiden nya möjligheter. Inte minst gäller detta 
analyser och simuleringar där allt fler funktionsnära analyser och simuleringar kan 
göras tidigare och tidigare i byggnadsprojekten. En av de främsta drivande 
faktorerna i denna utveckling är hållbart byggande. Hållbart byggande har fått 
stort praktiskt genomslag genom att användningen av miljöklassificeringssystem 
har blivit så utbrett. Då certifieringsprocessen för miljöklassificeringssystem är 
tidskrävande och kräver en omfattande dokumentation så har det börjat studeras 
hur IKT/BIM kan användas i denna process. Forskning med denna inriktning har 
bl a visat att ca 70% av de värden som behövs för en sådan certifiering går att 
analysera med hjälp av BIM-baserade programvaror idag. 

Energieffektivisering har varit den största drivande faktorn för utvecklingen inom 
hållbart byggande och idag har energianalyser blivit ett standard verktyg i 
byggprocessen. Resultaten från litteraturstudien visar att dessa analyser bör 
kompletteras med ljussimuleringar då inverkan av dagsljus och artificiell belysning 
har så stor inverkan. Vissa studier visar t ex att upp till 50% av 
energiförbrukningen bestäms av byggnadsgeometrin och fönstersättningen främst 
p g a att dessa beslut, som tas i tidiga skeden, bestämmer hur dagsljuset kan 
användas för att förse bygganden med värme och ljus. Vissa studier visar också på 
att energianalyserna idag bygger på väldigt statiska modeller angående 
användningen av byggnader och att en avvikande användning ofta ger en helt 
annan energiförbrukning. För att kunna göra bättre analyser behövs det bättre 
underlag om hur byggnaden används/kommer att användas. Detta förstärker den 
tydliga trenden inom hållbart byggande och miljöklassificeringssystemen som har 
gått från att fokusera på ekologisk hållbarhet, främst energiförbrukning och CO2-
belastning, till att få ett mer holistiskt innehåll där även ekonomisk- och social 
hållbarhet ingår. När nu ljussimuleringar får ett större inflytande så förstärks 
denna trend då sociala och hälsorelaterade aspekter är viktiga parametrar inom 
belysningsvetenskap. Denna utveckling och det faktum att 
miljöklassificeringssystemen har stora likheter med värdemodeller, i sin 
uppbyggnad, kommer kunna leda till mer utvecklade värdemodeller inom bygg. 

Parallellt med ovanstående utveckling har regelbaserade kontroller av BIM-
modeller fått stort praktiskt genomslag. Främst används denna teknik för 
kollisionskontroll men ju mer utvecklade BIM-modellerna blir desto mer går att 
kontrollera. En av de mest använda programvarorna som använder denna teknik 
är Solibri Model Checker72. Studie av denna programvara visade att denna teknik 

                                                 
72 www.graphisoft.se/solibri-model-checker 
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skulle kunna användas för att verifiera de flesta byggherrekrav73, om relevant 
information finns i BIM-modellen. Detta gör att denna teknik mer och mer 
intressant för byggherrar.  

I början av denna förstudie så var de första två frågeställningarna: 

Vilka krav är viktigast för byggherrar att verifiera? 

Vilka värden är viktigast för byggherrar att få information om för att kunna styra 
ett projekt? 

Mot bakgrund av resultatet att de flesta krav går att verifiera idag besvaras denna 
fråga delvis genom att studera vilka krav som verifieras med hjälp av IKT idag. 
Detta är ju inte nödvändigtvis samma krav som är viktigast att verifiera men att 
arbete har lagts ner på att implementera verifiering av vissa krav indikerar ändå att 
byggherrar tycker det är viktigt att verifiera dessa.  

På liknande sätt går det till viss del att besvara frågan: Vilka värden är viktigast för 
byggherrar att få information om för att kunna styra ett projekt? Att vissa analyser 
och simuleringar har utvecklats mer än andra ger indikationer på att dessa är 
viktigare för byggherrar.  

4.2 Diskussion om vidare utveckling 
Resultaten i denna förstudie visar att de flesta kraven går att verifiera och att de 
flesta värden går att ta fram genom analyser och simuleringar med IKT/BIM. 
Resultaten visar också att detta används i ganska begränsad utsträckning idag. För 
att praktiskt kunna utföra dessa verifieringar och analyser så krävs det en 
utveckling.  

Förstudien visar att potentialen av regelbaserade system är stor men 
erfarenheterna är ganska begränsade. Här behövs fortsatt implementering och 
erfarenheter från praktisk användning men för fortsatt utveckling behövs också att 
mer information läggs in i BIM-modellen. Vid studien av dessa system så blev det 
också tydligt att en utveckling behöver ske vad gäller kopplingen mellan dessa 
system och kravhanteringssystem (som hanterar krav-BIM). T ex vilka krav som 
direkt ska kontrolleras genom att jämföra information mellan krav-BIM och andra 
modeller och vilka som ska kontrolleras genom de regelbaserade systemen.  

Även för en utveckling av analyser och simuleringar behövs att mer information 
läggs in i BIM-modellen. För att detta ska kunna uppnås behövs utveckling av 
leveransspecifikationer för BIM-modeller som beskriver vilken information som 
ska ingå i modellen. Detta behöver gå parallellt med arbete inom standardisering 
och interoperabilitet.  

                                                 
73 Utgångspunkten för dessa resultat var funktionskraven i PTS. Vad som kunde verifieras med Solibri 
Model Checker togs fram genom en intervju med Torbjörn Kjellström, som har gjort den svenska 
anpassningen av Solibri för Graphisoft.  
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Litteraturstudien visade att analyserna idag bygger på väldigt statiska modeller 
angående användningen av byggnader och att en avvikande användning ofta ger 
en helt andra resultat. För att kunna göra bättre analyser behövs det bättre 
underlag om hur byggnaden används/kommer att användas. Här behövs det både 
utveckling vad gäller dokumentation av användandet men kanske främst 
uppföljning av hur byggnaden används samt brukares uppfattning om bygganden.  

För att byggherrar ska kunna få större nytta av analyser och simuleringar så 
behövs det också en vidareutveckling av värdemodeller. Detta för att kunna 
hantera information från olika analyser och simuleringar och från dessa resultat ta 
rätt beslut. Det faktum att miljöklassificeringssystemen har stora likheter med 
värdemodeller och att miljöklassificeringssystemen går mot ett mer holistiskt 
innehåll gör att dessa skulle kunna vara en bas för denna utveckling. 

Den ovan beskrivna utvecklingen kräver stora arbetsinsatser. För att få fram 
praktiska resultat är det därför viktigt att börja arbetet inom ett begränsat område. 
Litteraturstudien ger en klar bild att det blir ett större och större fokus på 
produktframtagningsprocessens tidiga skeden. Litteraturstudien visa också att 
ljusmiljöer kommer mer och mer i centrum. Detta inte minst p g a att 
energianalyser måste kompletteras med ljussimuleringar, då dagsljuset/fönster har 
så stor inverkan på energianalyserna. Utifrån ovanastående verkar ett fokus på 
utformning av ljusmiljöer i tidiga skeden rimligt. Detta kan också motiveras av att 
ljusmiljöer har både ekologiska, ekonomiska, sociala och hälsorelaterade aspekter 
som behöver samordnas vid utformningen.  

Det finns idag begränsade möjligheter för en beställare att säkerställa att den 
levererade byggnaden faktiskt uppfyller de krav och värden som önskas, vilket är 
problematiskt med tanken på byggnaders komplexitet, kostnad och livslängd. 
Evidence Based Design (EBD) är en av dessa få möjligheter. EBD sammanväver 
forskningsmetodik med praktisk utformning av byggnader genom att krav och 
värden tas fram baserat på empiriskt grundad forskning, relevant för 
utformningen. Byggnaden utformas med hjälp av dessa resultat och efter 
projektets färdigställande utvärderas utformningen genom att värden och krav 
verifieras och valideras och resultatet dokumenteras. Vid införande av ny teknik är 
denna arbetsgång extra viktig. Användningen av analyser och simuleringar med 
hjälp av IKT-stöd är vanligt inom forskningen idag och det finns en väl utvecklad 
metodik för denna typ av forskning, se t ex Olofsson74. Inom belysningsvetenskap 
har bland andra Kronqvist utvecklat och tillämpat metoder för att verifiera och 
validera människors upplevelser75. Preiser beskriver forskningsmetodik för att 
följa upp hur byggnaden används samt brukares uppfattning om bygganden76. 
Dessa metodiker ger tillsammans med EBD möjligheter att utveckla verktyg och 
arbetssätt för byggherrar att säkerställa och optimera värdet av den slutliga 
byggnaden.  

                                                 
74 Jakob Olofsson, 'Simulation of Microstructure-Based Mechanical Behaviour of Cast Components', 
(School of Engineering, Jönköping University, 2014). 
75 Annika Kronqvist, 'Lighting Design in Computerised Offices', (2012). 
76 Wolfgang F. E. Preiser, 'Building Performance Assessment--from Poe to Bpe, a Personal 
Perspective.(Post-Occupancy Evaluations and Building Performance Evaluation)', Architectural 
Science Review, 48/3 (2005), 201. 
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5 Slutsatser  
Teknikutvecklingen inom byggbranschen har gått från manuellt ritande och 
pappersbaserad information, till en helt eller delvis digitaliserad process. Frågan är 
idag inte om, utan hur BIM ska användas för att skapa en mer värdedriven 
byggprocess.  

Målet med denna förstudie var att inventera dagsläget och framtida möjligheter för 
verifiering av krav samt analyser av värden genom använda IKT och BIM. 

Resultaten visar att verifieringar av krav och analyser/simuleringar av värden 
används i ganska begränsad utsträckning idag. De verifieringar som utförs är 
fokuersade på grundläggande information om utrymmen, t ex  att rätt utrymmen 
finns med samt att de har ungefär rätt storlek. När det gäller analyser och 
simuleringar så är det främst kostnadsberäkningar och energianalyser som används 
i flest skeden.  

Den snabba utvecklingen ger hela tiden nya möjligheter. Inte minst gäller detta 
analyser och simuleringar där allt fler funktionsnära analyser och simuleringar kan 
göras tidigare och tidigare i byggnadsprojekten. En av de främsta drivande 
faktorerna i denna utveckling är hållbart byggande. Hållbart byggande har fått 
stort praktiskt genomslag genom att användningen av miljöklassificeringssystem 
har blivit så utbrett. Då certifieringsprocessen för miljöklassificeringssystem är 
tidskrävande och kräver en omfattande dokumentation så har det börjat studeras 
hur IKT/BIM kan användas i denna process. Litteraturstudien visar att det går att 
analysera ett stort antal parametrar och att det redan idag går att verifierar att ett 
flerbostadshuset kommer upp till LEED-guld genom att verifiera 57 av 80 poäng 
d v s 71%. I en mer övergripande studie utgick man 132 hållbarhetsaspekter. Av 
dessa identifierades programstöd som kunde analysera 72 stycken (55 %) av dessa 
hållbarhetsaspekter. 

Parallellt med ovanstående utveckling har regelbaserade kontroller av BIM-
modeller fått stort praktiskt genomslag. Främst används denna teknik för 
kollisionskontroll men ju mer utvecklade BIM-modellerna blir desto mer går att 
kontrollera. En av de mest använda programvarorna som använder denna teknik 
är Solibri Model Checker. Studie av denna programvara visade att denna teknik 
skulle kunna användas för att verifiera de flesta byggherrekrav, om relevant 
information finns i BIM-modellen.  

För en fortsatt utveckling behövs fortsatt implementering av verifieringar och 
analyser samt erfarenheter från praktisk användning. Men det behövs också att 
mer information läggs in i BIM-modellerna samt att brister i interoperabilitet 
(informationsöverföring) mellan BIM-programvaror byggs bort.  

Litteraturstudien gav ett antal indikationer på framtida inrikningar: Ett större 
fokus på tidiga skeden och en mer hollsitisk syn på hållbarhet är två sådanan 
tydliga trender. Det finns också en trend mot att verifieringar och analyser bör 
vara en del av en evidensbaserad produktframtagningsprocess där 
användarscenarier är en central del och där utvärdering av byggnadens användning 
samt verifiera och validera människors upplevelser är en viktig del. 
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