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Abstract 

A problem today in the construction process are that more important electronic 

documents are being produced and exchanged at the same rate as lead times assume 

to be shorten.  That in fact increase the demands of how the huge amount of 

information flows thru the project. Partly because of the computer shouldn’t be 

override as a resource due to bad structure, safety and how difficult it will be for the 

user to use. And partly because of the involved participants should have an 

opportunity to have correct information at the right time.    

This report brings fundamental knowledge about some of the systems that exists on 

the market for storage and exchange information. Which file format that are used for 

storage and exchanging in the construction industry, and an example of a system 

developed by me for handling information according to the needs in the industry.   

Keywords: EDM, PDM, PLM, BIM, Sharepoint, project webs, ICT. 

 
  
  



 
 

 
 

Sammanfattning 
Idag produceras, utväxlas och lagras fler och fler dokument elektroniskt i samma takt 

som ledtiderna blir kortare och kortare. Detta ställer högre krav på hur den stora 

mängd dokument som strömmar genom ett projekt ska hanteras; dels för att datorn 

som hjälpmedel inte ska väljas bort på grund av dålig struktur, säkerhet och 

användarvänlighet och dels för att inblandade aktörer skall ha möjlighet till rätt 

information vid rätt tillfälle.  

Denna rapport ger grundläggande kunskaper om vilka system som finns för lagring 

och utväxling av information, vilka filformat för utväxling av information det 

förekommer inom byggbranschen samt ett exempel på ett eget utvecklat 

dokumenthanteringssystem enligt de krav som ställs.  

De system som redogörs i rapporten är Electronic Document Management tillsammans 

med projektnätverk, Product Document Management, Product Life Cycle Management 

och Byggnads Informations Modell.  

Slutligen redovisas exemplet vilket är ett projektverktyg utvecklat i programmet 

Microsoft Sharepoint. 

Nyckelord: dokumenthanteringssystem, projektnätverk, EDM, PDM, PLM, BIM, 

Microsoft Sharepoint, ICT. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2007 skrev Svensk Byggtjänst en artikel med rubriken ”Bättre kommunikation kan 

spara 22 miljarder per år i byggsektorn” där de efter en undersökning just dragit den 

slutsats som rubriken medger (Svensk Byggtjänst). Ellextre Entreprenad AB har även 

de insett behovet av ett verktyg för att lättare strukturera och lagra all information 

som strömmar genom ett projekt. Det finns alltså ett tydligt behov av IT-verktyg för 

att bättre kunna strukturera både kommunikation och information. Ellextre har därför 

valt att utveckla ett eget program, Ellextre Projekt Styrning (EPS), som ska 

säkerställa och hantera information rörande företagets projekt inklusive e-post.   

Rapportens första del, litteraturstudien, kommer bl. a redogöra för olika sätt att 

utväxla och strukturera information samt redogöra för vanliga filformat som används 

inom byggbranschen. 

Rapportens andra del, den aktuella studien, kommer behandla utvecklingen av EPS. 

Vilket innefattar en problembeskrivning med förslag till lösning vilken betraktas som 

en kravspecifikation. Därefter följer ett resultat med diskusson och slutsats.  

1.2 Problembeskrivning 

De dokument som ligger till grund för ett byggprojekt är genom hela byggprocessen 

starkt sammanlänkade med varandra. Branschen vill bättre kunna nyttja denna 

sammanlänkning och därmed uppnå kontroll av dokumentens innehållande 

information och hur denna ska överföras mellan inblandade parter så att respektive 

part får rätt information och kan förädla den. Den information som skapas i 

byggprocessen är antingen strukturerad eller ostrukturerad. För den information som 

är ostrukturerad, vilket enligt IT Bygg och Fastighet, ITBoF, är en stor del, innebär det 

att dagens IT-verktyg inte går att tillämpa på dess dokument varpå 

”informationsomstarter” skapas i olika led, där överförd information från tidigare led 

inte kan överföras till nästa. Eftersom informationen tillförs flera gånger i olika 

dokument och i olika filformat uppstår informationskrockar och otydlighet. Detta sker 

samtidigt som fler och fler digitala filer skapas i samma takt som ledtiderna minskar, 

detta ställer högre och högre krav på aktörerna att hantera rätt information vid rätt 

tillfälle, vilket innebär att t ex platschefer snabbt måste kunna avgöra om en 

information är aktuell och trovärdig.   

I brist på jämförda informationsstrukturer och gränssnitt för informationsutväxling, 

bygger aktörerna egna modeller och utväxlar info i dokumentform. Avsaknaden av 

informations- och kommunikationstekniska stöd som är bättre anpassade till 

aktörernas vardagliga behov och invanda arbetsmönster är ett problem och där en 

utveckling skulle förbättra byggprocessen. Anders Ekholm m fl menar att mycket 

irritation skapas då enskilda aktörer förses med irrelevant information, till exempel 
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ändringar som inte berör den enskilde aktören. Av denna anledning men även, 

förmodar Anders Ekholm, på grund av gammal vana utväxlas stor del av 

informationen med hjälp av e-post. (Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós 

Molnár, 2008) 

Problemet på Ellextre Entreprenad är att informationshanteringen idag sker via 

Windows Utforskare där mer eller mindre ett kontrollerat kaos råder. I dagsläget kan 

vem som helst med tillgång öppna och ändra ett dokument för att sedan spara över 

det befintliga dokumentet. Detta system innebär att alla kan redigera varandras 

projekt och kanske omedvetet ändra dess innehållande information utan att veta vem 

som gjort det och när. Med denna struktur för informationshantering blir önskad 

information svår att finna eftersom den ligger gömd i en labyrint bestående av 

mappar. Detta problem försvåras genast i och med att platschefernas datorvana i de 

flesta fall är låg, vilket medför att fel uppstår och att datorn som hjälpmedel kanske 

väljs bort på grund av bristande kunskap. Syftet med EPS är att det ska utformas så 

att det ska underlätta för platscheferna i deras arbete att ta fram rätt information när 

den behövs och även underlätta skapandet av information. EPS ska alltså ersätta 

dagens Utforskare vilket ska leda till effektivare och säkrare informationshantering. 

1.3 Syfte 

Rapportens litteraturstudie är tänkt att ge grundläggande kunskaper om information- 

och kommunikationsteknik, ICT, som skall underlätta för de som ska skaffa eller 

utveckla egna system. Det huvudsakliga syftet är att hitta en lösning på hur EPS ska 

utformas och vilken information den ska fyllas med för att fungera tillfredsställande 

för användarna och samtidigt uppfylla de krav som ställs.  

1.4 Mål 

Inom den avsatta tiden utveckla EPS i sådan omfattning att det ska kunna tillämpas 

ute på arbetsplatsen.  

1.5 Målgrupp 

Rapporten riktar sig till alla inom byggbranschens aktörer, främst då 

byggentreprenader, med liten kunskap av IT-verktyg och dess begrepp samt marknad, 

som ska införskaffa eller utveckla ett dokumenthanteringssystem.  

1.6 Avgränsning 

Mitt uppdrag är att ge synpunkter och förslag på lösningar på det som rör Ellextres 

dokumenthanteringssystem och därmed kommer fokus läggas på det som rör 

produktionsstyrning och byggentreprenader; och då inte hur 

överlämnande/utväxlande av information mellan projektör och byggentreprenad eller 

byggentreprenad och förvaltare kan ske. 
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1.7 Frågeställning 

• Vad finns det för system för utväxling/lagring av information? 

• Vilka dataformat finns det inom byggbranschen som underlättar utbytet av 

information? 

• Vilka krav ställs på dokumenthanteringssystem? 

• Vilka fördelar finns det med att använda dokumenthanteringssystem? 

1.8 Metodval 

För att beskriva nuläget och rättvist kunna utvärdera några av dagens program för 

dokumenthantering samt för att på bästa sätt utveckla EPS görs en litteraturstudie 

där information bearbetas och relevant information sammanfattas. Informationen 

består främst av rapporter framtagna under utvecklingsprogrammet IT Bygg och 

Fastighet 2002, som bedrevs 1998 – 2002 med syfte att arbeta effektivare, höja 

kvaliteten och sänka kostnaderna inom byggsektorn. 

Sedan jämförs EPS med de krav och rekommendationer som beskrivs i 

litteraturstudien. Detta mynnar sedan ut i en kravspecifikation och ett förslag på 

struktur, kopplingar mellan dokument och gränssnitt. 

I samband med utvecklingen av EPS kommer några av dagens hjälpmedel studeras 

där bl.a. bra funktioner uppmärksammas och bearbetas för att passa EPS användare.  

1.9 Företaget Ellextre Entreprenad AB 

Ellextre är ett företag som i huvudsak verkar i Södra Norrland med sitt säte i 

Sundsvall. Företaget bedriver hus-, industri- och anläggningsbyggnationer och 

omsätter ca 160 miljoner kronor om år. Antalet anställda år 2008 var ca 80 personer 

varav ett tjugotal var tjänstemän.   
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2. Litteraturstudie 

Nedan följer en litteraturstudie där först olika system för dokumenthantering och 

utväxling redovisas. Sedan följer en beskrivning av olika förekommande filformat 

inom byggbranschen. 

För att underlätta läsningen beskrivs kortfattat viktiga begrepp nedan: 

 

EDM  Electronic Document Management  

PDM  Product Document Management 

PLM  Product Life Cycle Management 

BIM  Byggnads Information Modell 

Metadata Information om information 

XML  märkspråk för utväxling av information mellan system 

sbXML informationsöverföringsformat för den svenska bygg- och 

fastighetssektorn 

fi2XML Informationsöverföringsformat för fastighetssektorn 

IFC  Informationsöverföringsformat för produktmodeller 

 

2.1 Dokumenthanteringssystem 

”Företagen vill att rätt information ska nå rätt person vid rätt tillfälle, de vill ha en 

version av sanningen istället för olika informationsöar med risk för redundans. De vill 

se helheten, veta exakt hur projekten mår och veta vilka konsekvenser enskilda 

handlingar får i ett större perspektiv.” detta skriver Mats Persson, ansvarig för 

affärsutveckling inom bygg på Cad-Q i en krönika på PLMforum.se. (Mats Persson, 

PLMforum.se, 2008-11-22) 

I rapporten, som ligger till grund för Svensk Byggtjänsts artikel "Bättre 

kommunikation kan spara 22 miljarder per år i byggsektorn", dras bl. a slutsatsen att 

det finns ett problem med informationsöverföring och att det är en kritisk faktor för 

ett projekts kostnad och kvalitet. (Industrifakta, 2007)  

För att uppfylla ovanstående önskemål krävs modern dokumenthantering med 

väldefinierade informationsstrukturer och verktyg med fungerande 

kommunikationsgränssnitt. (Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 

2008) 
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2.1.1 EDM-system 

Ett sådant system som efterfrågas ovan skulle kunna vara Electronic Document 

Management, EDM, eller på svenska, system för elektroniskt dokumenthantering. EDM 

är ett system som hanterar dokument med produkt- och projektinformation på ett 

strukturerat och lättillgängligt sätt. EDM medför möjligheter för registrering, 

arkivering, versionshantering och återsökning av dokument. (Karolina Antonsson, 

2005)  

EDM skulle kunna sammanfattas som en gemensam lagringsplats där dokument kan 

läggas till, lokaliseras och identifieras samt återskapas. (Arkiva, 2008-11-13) Syfte är 

att ge rätt information till rätt person vid rätt tillfälle, att ge en förbättrad kontroll 

genom att följa ett dokuments aktivitet och därmed ge tillförlitlighet och bättre 

tillgänglighet till information i dokument genom innehålls- och indexeringssverktyg. 

(Karolina Antonsson, 2005 ) 

Viktiga funktioner i ett elektroniskt dokumenthanteringssystem, enligt Statskontoret, 

är: 

• Definition av logiska mappar och dokumentstrukturer  

• Check-out av dokument som skall uppdateras, med markering eller spärr för 

andra användare. För att kunna ändra ett dokument måste dokumentet checkas ut. 

Att checka ut ett dokument innebär att dokumentet förses med en markering som 

talar om vilken som använder dokumentet. Finns markeringen på ett dokument kan 

ingen annan få tillgång till det förrän dokumentet checkats in igen och avmarkeras. 

• Check-in av nya uppdaterade dokument enligt en fastställd procedur för 

namngivning, godkännande, attest m.m. Ett dokument som har varit utcheckat måste 

checkas in igen för att det ska bli tillgängligt för andra. 

• Versionshantering d.v.s. reglerad namnstruktur, loggning av förändringar 

mm. Varje gång ett dokument uppdateras skapas en ny version av filen samt en plats 

för denna i databasen. Det är viktigt att kunna gå tillbaka till en äldre upplaga av 

dokumentet om till exempel fel skulle uppstå med den senaste versionen. 

• Transparent hantering av olika dokumentformat bör stödjas av 

dokumentsystemet. Olika filformat får inte hindra läsningen av dokument. Helst bör 

formatstandarder fastställas för verksamheten. 

• Stöd för sammansatta dokument även med olika format, som text och bild. 

Sammansatta dokument är elektroniska dokument som består av en kombination av 

text, grafik och multimediaobjekt. 

(Karlsson, Jenny, Samuelsson, Jonna, 2003; Karolina Antonsson, 2005 ) 
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Av ett fullständigt dokumenthanteringssystem krävs att man kan hålla reda på sina 
dokument under deras livscykel, från det att man planerar att skapa ett dokument 
ända till det slutgiltigt raderas ur arkivet. 
(Kurt Löwnerts, 2002, 2) 

 

2.1.1.1 Nyttan av dokumenthanteringssystem  

Dokumenthantering i bygg och fastighetsbranschen omfattar stora mängder dokument 

som ska vara tillgängliga för sektorns aktörer och kunna utväxlas mellan dem. Att då 

ha ett väl fungerande dokumenthanteringssystem som medför en snabb och 

gemensam åtkomst till inlagda dokument samtidigt som det ger god kontroll över 

dess förändringar och status. (Kurt Löwnerts m.fl., 2003) Vinsterna med ett 

dokumenthanteringssystem ligger till stor del i att slippa kostnader för:  

• Sökning utan att finna 

• Sökning som ger fel information eller onödigt mycket information 

• Sökning på många håll – pärmar, filsystem etc. 

• Dokument återskapas p.g.a. okunskap om deras existens 

• Inte kunna nyttja dokument på grund av bristande kunskap om deras status 

• Inte kunna nyttja dokument p.g.a. bristande kunskap om dokumentens 

tekniska egenskaper 

Figur 1. Bilden visar ett dokuments olika skeden under dess livscykel och vilka 
aktörer inom byggprocessen som brukar dokumentet. (Kurt Löwnerts, 2002, 2) 
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• Inte ha tillgång till dokument 

• Distribuera och kopiera dokument för att istället ge direkt tillgång elektroniskt 

• Fel utförda arbeten då man inte haft tillgång till alla aktuella dokument 

(Kurt Löwnerts m.fl., 2003) 

2.1.1.2 Projektnätverk 

Ett projektnätverk kan beskrivas som en mötesplats på internet vilken är uppbyggd 

kring en server, där olika typer av information om ett byggprojekt kan lagras och 

utväxlas. Projektnätverk har en väsentlig roll som plattform för digital 

informationshantering i byggprojekt där oftast ett EDM-system används som stomme. 

(Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) Vid utväxling av 

information via ett projektnätverk bör ansvaret för att sända och ta emot denna ligga 

hos respektive part. (Bygghandlingar 90, del 8, 2008) 

2.1.1.2.1 Antalet projektnätverk ökar... 

I den senaste rapporten av IT Barometern, 2008, framgår det bl a att användandet av 

projektnätverk har ökat från föregående rapport, år 2000, med 30 % bland arkitekter 

och konsulter. År 2007 har 70 % av arkitekter och konsulter arbetat med 

projektnätverk och 50 % av entreprenörerna. Hälften av de som använt sig av 

projektnätverk har dock bara gjort det i ett fåtal projekt. Det är bara omkring 15 % 

som använder sig av projektnätverk mer ofta än sällan. (Olle Samuelson, 2008)  

2.1.1.2.2  ... det gör också behovet 

I Svensk Byggtjänsts rapport ”Besparingsmöjligheter genom effektivare 

kommunikation i byggprocesser” hävdar de att 40 %, av de tillfrågade i 

undersökningen, anser att ett vanligt problem är att aktörerna inte får samma 

information. De drar också slutsatsen att detta det finns problem med 

informationsöverföringen mellan aktörerna och att detta är en av de främsta 

anledningarna till att kostnaderna för ett projekt blir större än beräknat. 

(Industrifakta, 2007) 

Många av projektörerna upplever inte projektnätverken som tillräckligt 

användarvänliga. Mycket irritation skapas då aktörer förses med irrelevant 

information, till exempel ändringar som inte berör den enskilde aktören. Av denna 

anledning, men förmodligen också på grund av gammal vana, utväxlas stor del av 

informationen med hjälp av e-post och därmed används inte projektnätverket. 

(Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) 
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2.1.1.2.3 Projektnätverkens möjligheter 

Ett projektnätverk möjliggör följande funktioner: 

• Information om arbetet på byggplatsen  

• Granskning av projektdokumentation 

• Granskning av anteckning på ritningar utan behov av CAD-system 

• Förmedling och uppföljning av status på efterfrågad information 

• E-posthantering  

• Förmedling och uppföljning av ändringar 

• Kopiering och distribution av ritningar 

• Publicering av projektinformation för offentligt bruk 

(Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) 

2.1.2 PDM system 

Ett annat sätt att arbeta med information än med EDM i projektnätverk är med hjälp 

av Product Data Management system, PDM-system, där all information som åtgår för 

att beskriva, tillverka och underhålla en produkt hanteras och utväxlas. PDM 

innehåller alltså information från både produktbestämnings- och tillverkningsskedet. 

Skillnaden mellan EDM och PDM är att EDM hanterar dokumentbaserad information 

och struktureras med metadata, information om dokumentet, som utgångspunkt 

medan PDM hanterar objektorienterad information och baseras på objektdata vilket 

avser egenskaper hos objektet själv. PDM-system knyter alltså metadata till 

informationsobjekt vilket medför möjligheter att skapa relationer mellan 

informationsobjekten. Ett informationsobjekt skulle kunna representera en byggnads 

olika beståndsdelar. Informationen kan vara texter, bilder, ritningar eller objektbaserad 

information om t ex egenskaper och uppbyggnad av modeller. (Anders Ekholm, Jan-

Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) Ett PDM system innehåller enligt, Thomas 

Olofsson m fl, följande: 

• Data vault, vilket innebär att PDM systemet hanterar och lagrar ett original av 

ett dokument vilket medför att ändringar av detta original blir spårbara och att 

dokumentet kan versionshanteras, så kallad work management. Endast en person åt 

gången får arbeta med ett originaldokument, detta för att förhindra uppkomst av flera 

original. Detta löses med hjälp av check-in/check-out, se kap 2.1. 

 

• Produktstruktur, med detta menas informationsobjekt och dess relationer till 

varandra utifrån en viss synvinkel så som funktion, artiklar eller större byggelement.  

 

• Klassificering, innebär att information gällande komponenter eller 

dokumentation bör efter behov kunna indelas och klassificeras i klasser, t ex ett 

dokument av typen ritning eller en komponent av typen fästelement. Sedan kan olika 

attribut, extra information, knytas till de olika posterna, som t ex information om en 
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komponent är beställd, informationsansvarig, datum etc. Möjligheten att kunna 

klassificera varierar mellan olika PDM system. 

 

• Processhantering och arbetsflöden, ett PDM system ska kunna bringa ordning 

och reda i arbetsflödet så kallad Workflow Management. För att förhindra att 

information som skapas i ett led, t ex konstruktionslösningar, inte är möjlig att utföra i 

ett annat, t ex i produktionen, ska informationen granskas och godkännas av ett antal 

personer i projektet. Bygghandlingar 90, del 8 menar att information ska godkännas i 

olika led och därefter statusmärkas, vilket anger informationens färdigställandegrad. 

Efter granskning och godkännande förses informationen med något av följande status 

beteckningar: under arbete, preliminär, för granskning, för godkännande eller 

godkänd. (Bygghandlingar 90, del 8, 2008) 

Vissa system tilldelar en person eller grupp, som blivit tilldelad en uppgift i ett projekt, 

med ett visst tillstånd från, t ex inlämnad till accepterad. Personen eller gruppen kan 

inte överföra filen eller informationspaketet till en annan utan att tillståndet förändras. 

Andra system tillåter sådana överföringar så länge modellen och associerade filer 

kontrolleras av paketet och innehållet inte ändras. På så vis uppmuntras informell 

kommunikation mellan projektgrupper eftersom informationspaketet kan utväxlas 

utan att dess tillstånd ändras. Paketet kan kommenteras med hjälp av verktyg så som 

elektroniska ”post-it” lappar. 

(Thomas Olofsson m fl., 2004) 

 

Bilden ovan visar även andra system, dessa kan mycket kortfattat beskrivas som 

följande: 

Figur 2. Beskriver vart i processen PDM används för dokumenthantering. (Thomas 
Olofsson m fl., 2004)  
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• CRM och SRM, dessa följer upp och vårdar kundrelationer 

• MPS, kopplar ihop produktinformation med resurser i form av lager, personal 

och maskiner för att optimera produktionsflödet. 

(Thomas Olofsson m fl, 2004) 

2.1.3 PLM system 

För att hantera information om en produkt under hela dess livslängd finns systemet 

Product Life Cycle Management System, PLM system. ”Ett PLM system kan sägas vara 

vara produktens digitala ryggrad och hanterar information om t ex en byggnad och 

dess delar, från samtliga skeden allt i från programkrav, via utformning och 

produktion, till förvaltning” citat ur Nyttan av ICT. Det som skiljer PLM från PDM är att 

PLM utöver produktbestämnings- och tillverkningsinformation också omfattar 

information från försörjningskedjorna, försäljning och kundhantering. (Anders Ekholm, 

Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008)  

Bilden visar även andra, mer avancerade system, ERP och ERP II, som på svenska 

skulle kunna kallas affärssystem. Dessa kan enklast beskrivas, enligt Hans Olofsson m 

fl, som ”ett integrerat modulariserat affärssystem.” (Thomas Olsson m fl, 2004) Vilket 

innebär att det innefattar hela företagets informationshantering med moduler för 

tillverkning, logistik, finans, kunddata, personal och lagerhantering. Anders Ekholm m 

fl menar att ERP system i allt större utsträckning kommer att anpassas för användning 

i byggprojekt. (Anders Ekholm m fl, 2008) 

2.1.3.1 Exempel då PLM är en lösning 

På internetsidan plmforum.se finns en artikel om ett företag som tillverkar lyftkranar 

Figur 3. En sammanfattande bild av vad som ingår i ett PLM-system. (Thomas 
Olofsson m fl., 2004) 
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för fartyg. För dem är det viktigt att veta kranarnas skick för att kunna försäkra sina 

kunder att dessa fungerar när de ska användas. Det är då viktigt att förse ett fartyg 

vars kran har havererat med rätt reservdelar då de är i land för att serviceteknikern 

sedan skall kunna åtgärda problemet den månad då de är till havs. Det kanske sedan 

är läge att byta den trasiga komponenten på alla kranar i förebyggande syfte, vilket 

förutsätter att det finns information om vilka kranar som består av den aktuella 

komponenten. För att lätt kunna identifiera alla kranar och dess enskilda komponenter 

utvecklar företaget nu ett PLM system, vilket företagets PLM-ansvarige anser är 

lösningen.  

(PLMforum, 2008-11-23) 

2.1.4 BIM 

Building Information Model, BIM, eller på svenska Byggnads Informations Modell 

innebär att en produktmodell är informationsbärare av all information om ett 

byggprojekt under hela dess livslängd. Produktmodellen är uppbyggd av 

informationsobjekt, vilka representerar byggnadens beståndsdelar, med relationer till 

varandra. Några vanliga relationer mellan objekt är: 

1. Delav/består av: en pelare är en del av den bärande stommen; den bärande 

stommen består av pelare med flera objekt. 

2. Typ av: en koppling mellan individuella förekomster av samma objekt. T ex alla 

pelare av typen P1. 

3. Förbunden med: den fysiska kopplingen mellan två objekt. T ex pelare och 

balk är förbunden med varandra i bestämda punkter/ytor.  

För att dessa objekt skall kunna hanteras och sammanställas som en helhet måste 

varje objekt förses med en identitet och klassifikation. (Bygghandlingar 90, del 8, 

2008) BIM är alltså byggbranschens svar på PLM och återanvänder samma tankesätt 

och koncept.  

(PLMforum, 2008-11-22)  

Några definitioner av BIM från en Byggdebatt anordnad av Svensk byggtjänst i maj 

2008: 

”Det är ju frågan om att administrera informationen i ett 

projekt – att skapa och utbyta data. Den intelligens som 

adderas gör det möjligt för olika aktörer att tolka 

informationen.” citat Christine Westberg, 

byggnadsingenjör på arkitektbyrån Krook & Tjäder. 

”Struktur för effektiv informationsbaserad 

byggnadsproduktion. BIM är alltså en process - inte ett 
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verktyg eller en programvara. BIM kopplar ihop 

processen från de första idéerna till ett klart hus.”citat 

Mats Persson, affärsområdeschef bygg på Cad-Q. 

(Byggdebatt, Svensk Byggtjänst, 2008-11-23)  

Rogier Jongeling, chef för virtuellt byggande på NCC Construction, instämmer med 

Mats Persson om att BIM är en process och beskriver den i följande tre steg: 

1. Det visuella steget där en byggnad 3D-projekteras och information så som t ex 

protokoll noteras digitalt i modellen. 

2. Integrationsfasen. Här integreras modellen med kostnadskalkylssystem, 

utredningar, energianalyser, planering och ibland med förvaltningssystem. För 

att kunna genomföra steg 2 krävs det att steg 1 finns som bas. Här måste både 

informationsstrukturen och dess innehållande information definieras. 

3. Automatisering. I detta steg styrs vissa processer med hjälp av modellbaserad 

information. T ex stommar som tillverkas direkt utifrån en 3D-modell. 

(Byggindustrin, 2008-11-23) 

Vid en utväxling av en modell mellan aktörer är det viktigt med gemensamma rutiner, 

där struktur och innehåll klargörs, för att garantera att innehållande information, som 

t ex ritningar, har samstämmigt innehåll och utseende. Den största felkällan i 

informationsflödet genom en byggprocess är att samma uppgifter presenteras olika i 

olika dokument. Orsaken till detta är att dokumenten är skapade i 

ordbehandlingsprogram där det saknas möjlighet att skapa referenser till den 

bakomliggande informationsmodellen. I bygghandlingar 90 del 8 definieras 

dokumentens relationer till informationsmodellen med följande delar: 

• Med hjälp av dokumentdefinitioner ska dokument skapas ur modeller, 

dokumenten ska sedan lagras antingen som en del av modellen eller som ett separat 

dokument. 

• Modeller knyts till statiska dokument för att förmedla information som har 

relation till modellen utan att vara lagrad som en del av den. 

• Modeller ska referera till varandra för att ge åtkomst till den samlade 

informationen. 

• Dokumenten refererar till varandra för att ge en samlad redovisning.  

Då en modell utväxlats mellan olika program och olika lagringsstrukturer kan denna 

behöva konverteras, t ex vid leverans mellan bygg och förvaltning. Vid konvertering 

bör neutrala mellanformat användas, så som IFC. (Bygghandlingar 90, del 8, 2008) I 

dagsläget fungerar en överföring med formatet IFC mer eller mindre problemfritt, se 

kap 2.3.5. 
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2.2 Informationsstrukturer  

Det sätt som information organiseras, t ex vid klassifikation och dokumentation, 

benämns informationsstruktur. BSAB 96 menar att informationen refererar till 

informationsobjekt, som kan vara en fysisk del av ett byggnadsverk. Vilket 

informationsobjekt som är av intresse varierar med olika skeden i bygg- och 

förvaltningsprocessen. Vid startskedet knyts intresset till vilken verksamhet som ska 

bedrivas, sedan koncentreras intresset till byggnadsdelarnas tekniska egenskaper i 

produktionen och slutligen i förvaltningsskedet återgår intresset till verksamheten, se 

kapitel 2.5.1 om BSAB 96. (Genberg, Håkan m fl, 2003) 

Ett problem idag är bristen av informationsstrukturer och gränssnitt som gör det 

möjligt att utväxla information mellan applikationer vilket medför att aktörerna därför 

bygger egna modeller. Eftersom det idag sker en flexibel samverkan mellan olika 

aktörer är det inte en strategisk fördel att arbeta med egenutvecklade 

informationsstrukturer, utan det krävs samordnade informationsstrukturer och 

gränssnitt. (Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) 

För att åstadkomma en stabil modell för utväxling av information krävs 

standardisering på flera nivåer. I botten behövs standarder för kommunikationsteknik, 

därpå ett standardiserat dataformat och på den översta nivån en informationsstruktur 

- standardiserade ramar för informationens innehåll. (Kurt Löwnerts, 2002, 2,)  

Bilden ovan skulle kunna utvecklas med ytterligare två nivåer för att göra ett system 

mer användarvänligt, menar IT företaget Antrop, vilka är informationsdesign och 

grafisk form. Med informationsdesign menas hur innehållet placeras på en sida, t ex 

hur en meny är utformad. Grafisk form innebär färg och form på sidornas olika 

element. 

Figur 4. Olika standardiseringar som krävs för en effektiv utväxling av information. 
(Kurt Löwnerts, 2002, 2) 
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Figur 5. Bilden ovan, figur 2, skulle kunna utvecklas med de nivåer denna bild visar 
för en användarvänlig informationsutväxling.  
(www.Antrop.se, 2008-11-01) 

En informationsstruktur ska vara enkel, snabb och lätt att använda. För att 

åstadkomma detta bör följande tas i hänsyn, enligt IT företaget Antrop, då en 

informationsstruktur ska utvecklas eller förbättras: innehåll, användare och 

sammanhang.     

Innehåll – Det är viktigt att utgå från den information som redan finns i systemet. 

Där olika prioritering av informationen bör göras genom att lyfta fram det som är 

viktigt eller används ofta. Att förbereda för ny information är bra, men det är bättre 

att lägga till rubriker allt eftersom information skapas. På så vis undviks en halvtom 

struktur. (www.antrop.se, 2008-11-1)  

Att fastställa teknik, format och strukturer är viktigt, men svårast och mest avgörande 

för att bygga upp en framgångsrik informationshantering är att fylla strukturerna med 

rätt innehåll. (Karl Wessbrandt, 2003) 

Användare – Strukturen ska avspegla användarnas behov och anpassas utefter dess 

datorkunskap. 

Sammanhang - Sammanhanget kan skilja sig åt. En person som använder samma 

system i olika situationer kan ha olika krav på hur innehållet ska vara tillgängligt. 

(www.antrop.se, 2008-11-1) 

 

 

Figur 6. Bilden beskriver vad som bör tänkas på vid framtagningen av ett 
dokumenthanteringssystem. (www.Antrop.se, 2008-11-01) 
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2.2.1 BSAB 96 

BSAB-systemet är byggsektorns gemensamma språk/informationsstruktur och är ett 

nödvändigt hjälpmedel för en effektiv kommunikation och IT-användning vars begrepp 

och struktur är branschgemensamt överenskomna och ansluter helt till den 

internationella standarden ISO 12006-2.  

Informationsteknikens utveckling har i takt med en växande marknad för både varor 

och information inneburit ett ökat behov av ett gemensamt språk för byggsektorn, 

dvs. användning av samma beteckningar och begrepp. När objekt, som ingår i en 

produktmodell, namnsätts innebär det att den indelas i en klass. Olika programvaror 

har olika klassifikation, men för att kunna utväxla information mellan dessa behövs ett 

gemensamt, standardiserat system. (Bygghandlingar 90 del 8, 2008)  

Genom att strukturera information enligt BSAB kan informationen utväxlas mellan 

olika aktörer och olika datorsystem och därmed mellan olika skeden i byggprocessen. 

Exempel på system och tillämpningar som förutsätter en branschgemensam standard 

är produktmodeller, CAD-system, AMA och tekniska beskrivningar, 

mängdförteckningar, kalkyler, produktionsplanering, metodbanker, prisbanker och 

varudatabaser. 

BSABs uppbyggnad består av olika vyer av ett byggnadsverk. Varje vy innehåller en 

tabell som samverkar med andra tabeller och var och en utrycker sin speciella aspekt 

på informationen. En vy avspeglar behovet av information i olika processer. Tabellerna 

för respektive vy är: 

byggdelar, definieras som en del av ett byggnadsverk som fyller en 

huvudfunktion i byggnadsverket, t ex bärverk i husstomme. Om byggdelens 

tekniska lösning är känd kallas de ”byggdelstyper”. 

produktionsresultat, resultatet av aktiviteter som bedrivs för att åstadkomma 

en byggdelstyp.  En aktivitet kan t ex vara gjutning av betong där materialet 

betong ses som en ”resurs”. 

 (Håkan Genberg m fl, 2003) 

Den nuvarande byggdelstabellen har som huvudsyfte att stödja överföring av 

information från projektering till produktion, bl. a i samband med upphandling som 

innefattar kostnadskalkyler baserade på mängdberäkningar. (Anders Ekholm, 2001) 

BSAB-systemet är inte heltäckande och innehåller inte koder och rubriker för alla 

tänkbara byggdelar och produktionsresultat, men det finns möjligheter för användaren 

att lägga till egna eller projektspecifika koder enligt vissa regler. BSAB innehåller inte 

heller tabeller för alla ingående vyer. (Håkan Genberg m fl, 2003) 
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2.3 Dataformat     

Dagens dokument är strukturerade i varierande omfattning, etablerade strukturer följs 

mer eller mindre noggrant, och gränssnitten mellan olika processer är svagt 

utvecklade. Detta resulterar ofta i att informationen tappar sin trovärdighet och 

kvalitet och därmed sin användbarhet. Detta leder till "informationsomstarter" i olika 

led, där överförd information från tidigare led inte kan användas till nästa.  

Inom branschen har olika projekt genomförts för att skapa starkare kopplingar och 

mer tillförlitlig information. Bland annat har överföringsformat för 

förvaltningsinformation (fi2XML) och mängd/kalkyl (sbXML) tagits fram.  

För att kunna utväxla information mellan aktörer utan att den ska behöva återskapas, 

men ändå stämma med de olika arbetssätt och strukturer som finns måste 

informationen anslutas till ett format som accepteras av alla inblandade aktörer inom 

byggbranschen. Ett sådant format skulle kunna vara IFC (Industry Foundation 

Classes) som med stor anpassbarhet kan användas för att beskriva ett byggnadsverk 

över hela dess livscykel. (Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) 

För att använda dokumenthantering i samverkan mellan olika aktörer finns 

rekommendationer framtagna av IT Bygg och Fastighet 2002 som menar att man ska 

använda sig av bl a preciserade benämningar av metadata och en strukturerad 

datadefinition i standardiserat XML-format. (Kurt Löwnerts m.fl., 2003) 

Nedan följer förklaringar av de format som nämns texten ovan, alltså: metadata, XML, 

sbXML, fi2XML och IFC. 

2.3.1 Metadata 

2.3.1.1 Vad är metadata? 

Metadata kan beskrivas som information om ett dokument. I pappersbaserad 

information skulle metadata kunna vara sidhuvud och sidfot. Metadata skulle också 

kunna beskrivas som en cd-skivas fodral. Nyttan med metadata är många, bl. a blir 

dokumenten sökbara. Att söka efter en specifik cd i en skivsamling utan fodral skulle 

vara tidskrävande. På samma sätt är sökning efter ett dokument tidskrävande om det 

saknar metadata. 

2.3.1.2 Metadatastandard 

Med digitala dokumenthanteringssystem finns det möjligheter för en snabb åtkomst 

av en stor mängd filer. För att kunna orientera sig och finna önskad information i 

denna mängd av information underlättar en god informationsstruktur och att 

informationen förses med information, metadata. Med hjälp av metadata kan man 

söka, sortera och hantera olika versioner av dokument.  

Företag kan själva bygga sin egna informationsstruktur i ett 
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dokumenthanteringssystem och själva bestämma metadata som passar företaget. 

(Kurt Löwnertz, 2002, 2) Vinsterna med metadata kan då dock ätas upp då 

information skall utväxlas (Kurt Löwnerts m fl. 2003) mellan olika aktörer med olika 

system och applikationer, framför allt i bygghandlingsskedet. Problemet har då varit 

att få dokument att betyda samma sak oberoende system. (Sören Ohlsson, Hans Lif, 

2002)  

För att komma till rätta med problemet har rekommendationer för dokumenthantering 

med metadata tagits fram för bygg- och fastighetssektorn i form av rapporten 

Information om dokument. Standarden innehåller en komplett mängd metadata som 

tagits fram i samråd med alla aktörer och ska därför kunna användas oberoende var i 

byggprocessen som ett dokument skapas eller utväxlas. Då information förses med 

metadata bör den uppsättning metadata som anges i den nämnda rapporten 

användas som utgångspunkt, för att metadata skall kunna hanteras så smidigt som 

möjligt. (Bygghandlingar 90, del 8, 2008) Detta ska ge effektivare sökning med 

säkrare träffbild som ger möjlighet till en tydlig beskrivning av dokumentet och dess 

tekniska format. Rekommendationerna har tagits fram med den internationella 

standarden ISO/IEC 82045 som utgångspunkt. (Kurt Löwnerts m fl, 2003)  

2.3.1.3 Nyttan av metadata  

Metadata skapar följande möjligheter enligt Sören Ohlsson och Hans Lif, 2002: 

• Återsökning 

För att snabb åtkomst av rätt information är en välfungerande sökfunktion ett måste.  

(Kurt Löwnerts m fl, 2003)  

Information har inget värde om den inte kan återfinnas. Metadatafältens information 

kan kombineras med fritextsökning för att rikta sökningen till en viss kategori 

dokument och därmed reducera icke önskvärd information. Detta innebär också ett 

underlag för erfarenhetsåterföring.  

• Urvalsgrund 

För att underlätta urvalet av information, vid t ex en utväxling, så att denna 

information är tillräcklig för sitt ändamål.  

 

• Information om dokument och dess egenskaper 

Metadata ger möjlighet att kunna avgöra om ett dokument är aktuellt eller ej utan att 

ens behöva öppna det genom att kunna läsa dess information om dokumentet och 

dess egenskaper. 

• Versionhantering 

Byggbranschen har under de senast åren utvecklas mot att fler och fler digitala filer 

skapas i samma takt som ledtiderna blir kortare. Att få rätt information vid rätt 

tillfälle, som Mats Persson efterfrågar i kap 2.1, ställer därför större krav på aktörerna 
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som snabbt måste kunna avgöra om informationen är aktuell. (Sören Ohlsson, Hans 

Lif, 2002) I en bransch, där ständig förändring av vissa dokument är en vanlig 

företeelse, ökar därför kraven ytterligare på att aktörerna måste veta vilket dokument 

som är det aktuella för att kunna minimera kostnadsökningar. För att undvika detta 

krävs en tillfredsställande versionhantering (Kurt Löwnerts, 2002) där dokument blir 

försedda med information om versionens status och vilka åtgärder, t ex granskning 

eller godkännande, som utförts – när, av vem och med vilket resultat. Metadata 

möjliggör även att tidigare versioner av dokumentet blir spårbara. (Bygghandlingar 

90, del 8, 2008)  

• Arkivering 

På samma sätt som att information inte har ett värde om den inte kan återsökas har 

den inget värde om den inte kan bevaras. 

• Effektivisera distributionen 

Rätt person vill ha rätt information och inte överösas med irrelevant information, för 

då skapas irritation. Risken är då stor att användandet av projektnätverket som 

kommunikationsverktyg inte används utan användarna brukar då istället e-post., 

enligt Anders Ekholm m fl. (Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) 

• Åtkomst 

Metadata kan både möjliggöra och skydda data från obehöriga. 

2.3.2 XML 

XML är ett universellt utbyggbart märkspåk utvecklat av World Wide Web Consortium 

(W3C) och är en vidareutveckling av HTML. XMLs syfte är att utväxla information 

mellan informationssystem. Med XML-teknik finns möjligheter att strukturera, söka, 

länka, utbyta och presentera information tack vare formatets neutralitet, 

plattformsoberoende och flexibilitet. XML är ett format som kan läsas direkt av 

människor men som primärt används till att föra över information mellan system och 

för att presentera information i webbläsare som kan tolka xml och xml-scheman.  

XML kan med fördel användas till följande, enligt Statskontoret:  

• Lagring av information  

• Presentation av information (t.ex. via webbläsare)  

• Kommunikation av information (t.ex. mellan system i samma eller olika 

organisationer)  

2.3.3 sbXML  

sbXML är ett informationsöverföringsformat för den svenska bygg- och 
fastíghetssektorn och har fyra huvudrubriker, enligt Macro Man: 
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• Dokumentdata – Information om dokumentet såsom dokument-id, 

utgivningsdatum, ändringsdatum, status, sändare och mottagare.  

• ListForteckning – Förteckning över samtliga listor som dokumentet refererar 

till såsom BSAB-tabeller och inbäddade projektlistor(t.ex. lägesindelning).  

• Under Listförteckning finns även möjlighet att lagra adress/distributionslista 

på projektets deltagare.  

• Projekt – Projektinformation relaterat till hela projektet. T.ex. projektnummer, 

projektnamn, projektdatum, projektstorheter(nyckeltal) m.m.  

(Macro Man, 2007) 

 

 2.3.4 Fi2XML 

Fi2XML (Fi2) kan förenklat beskrivas som ett standardiserat sätt att kommunicera 

fastighetsinformation mellan IT-system och är ett resultat av det nationella 

forskningsprogrammet IT Bygg och Fastighet. Fi2 är ett gemensamt språk baserat på 

Fi2-plattformen som gör det möjligt för olika system inom fastighetssektorn att 

samverka. 

”Nyttan med Fi2xml är enkelheten, tillgängligheten till information i olika databaser, 

snabbheten, lägre kostnader eftersom du slipper kostsam systemanpassning och 

kvaliteten i presentationer - grafiska och administrativa system kan "prata" med 

varandra.” citat från Föreningen för förvaltarinformation, 2008-12-03. 

 

Figur 7. Bilden visar hur utväxlingen av information med filformatet fi2XML kan 
användas. (Föreningen för Förvaltarinformation, 2008-12-03) 

Fi2 innebär att varje komponent, så som byggdelar och installationer, i varje rum 

definieras på ett otvetydigt sätt. ”Genom att använda system som är anpassade för 

Fi2 kan förvaltarna försäkra sig om att de får ett obrutet och kostnadseffektivt 

informationsflöde under en fastighets livscykel”, menar Bo Tyrefors, ordförande i 
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Föreningen för Förvaltningsinformation och ansvarig för utvecklingen av Fi2. 

(Föreningen för förvaltarinformation. 2008-12-03) 

2.3.5 IFC 

IFC står för Industry Foundation Classes och är en standard för beskrivning av 

produktmodeller framtagen av den internationella organisationen International 

Alliance for Interoperability (IAI). IFC är ett format som beskriver ett byggnadsverk 

under dess hela livscykel (Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) 

och tillhandahåller ett neutralt filformat som underlättar utväxlingen av information 

mellan byggprocessens olika aktörer. Syftet med IFC är att en produktmodell ska 

kunna användas av många olika typer av programvaror, alltså kunna förstås av olika 

applikationer.  

IFC beskriver byggnadsverk genom att definiera objektklasser och ge dessa ett 

samband mellan varandra. Ett objekt kan t ex vara en fläkt i en byggnad. Varje fläkt 

som förekommer i byggnaden har generella egenskaper tillsammans med övrigt 

förekommande fläktar men också specifika egenskaper endast tilldelad just denna, så 

kallade proberty sets. Varje fläkt hör till en och samma klass (class) men ses som ett 

objekt och har en egen identitet. Till en klass hör ting i en byggnad med 

gemensamma egenskaper. Med ting menas både fysiska, så som väggar och fönster, 

och organisation och processer.  

 

Figur 8. Beskriver vad objekten i en byggnad förses med för information. 
(Ekholm Anders, 2001) 

Genom att använda IFC beskrivs byggnadsverken lika oberoende datorprogram vilket 

gör att informationen kan skickas mellan aktörer, som med respektive datorprogram, 

då känner igen objekten och på det sättet kan de ta del av informationen utan att 

behöva konvertera den. (Anders Ekholm m fl, 2000) 

IFCs uppbyggnad utgår inte från BSABs klassifikation och följer därmed inte 

standarden ISO 12006-2. IFC integrerar istället objekten efter en egen klassifikation. 
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(Anders Ekholm, Jan-Anders Jönsson, Miklós Molnár, 2008) Därför uppstår brister och 

luckor på nationell nivå. En lösning på detta är att utöka egenskaperna med nya 

egenskapslistor, alltså property sets. (Väino Tarandi, 2002) IFC innehåller inte lika 

många objekt som BSAB 96 och att använda IFC istället för BSAB vid 

informationsutbyte av t ex en kostnadskalkyl skulle därför vara svårt eftersom det inte 

finns något objekt för kalkylering, vilket innebär att det inte går att spara en kalkyl 

som IFC-fil. (Anders Ekholm m fl, 2000) Detsamma menar, Mats Persson byggchef på 

Cad-Q, då han i en artikel konstaterar att de vanliga kalkylsystemen i Sverige inte 

stöder IFC. Mats Persson menar vidare att det säkert går att hitta en lösning, cad-

leveratörerer och konsulter emellan, men att det inte är de som styr över kalkyl- och 

affärssystemens gränssnitt.  

Under utvecklingsprogrammet IT Bygg och Fastighet 2002 genomfördes ett projekt 

vars syfte var att kontrollera om IFC skulle kunna samverka med BSAB 96 och i så fall 

hur. Detta ansåg projektdeltagarna vara möjligt dock med vissa problem. (Anders 

Ekholm m fl, 2000) 

Under de senaste åren har ett antal olika tester genomförts vars syfte varit att 

undersöka import och export av IFC-filer mellan olika programvaror. Det senaste 

testet ägde rum den 25 september 2008. Testet var ett resultat av diskussioner 

mellan medlemmar i Svensk Teknik och Design, STD, och en grupp 

fastighetsförvaltare, den så kallade 12-gruppen, om hur man lämpligen levererar 

modellbaserad information från bygg till förvaltning. I testet medverkade 

representanter från Autodesk (med applikationerna Autodesk Architecture och MEP 

samt Revit Architecture), Bentley Systems (med applikationen Bentley Architecture), 

Graphisoft (Archicad), Nemetschek (VectorWorks), Tekla (Tekla Structures) och 

Progman (MagiCad).  

Resultatet av testet var, enligt SDT, mycket uppmuntrande och de skriver bl a att ”IFC 

är färdigt att använda i stort, en del problem måste dock lösas.” De menar vidare att 

vid en överföring av IFC-filer kan det inte förväntas att den skall fungera till 100 % 

dock måste ett förtroende finnas för överföringen. Testet innebar en bekräftelse på att 

IFC-formatet klarar att bära de typer av information som behövs för 

förvaltningsmodeller och att det går att förse objekt med de egenskaper man önskar 

för detta och andra ändamål. (http://www.std.se/om_std/BIM.htm)  
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2.4 Initiativ 

2.4.1 Det digitale byggeriet 

Det Digetale Byggeriet är ett initiativ från den danske regeringen som innebär att 

statliga byggherrar från och med den 1 januari 2007 ska ställa krav på att 

kommunikationen sker digitalt inom följande områden: 

• Digitalt anbud 

• Projektnätverk; byggherren skall, genom att fastställa regler, se till att alla 

projektdeltagare använder ett gemensamt projektnätverk och att all 

projektinformation, till så stor del som möjligt, utväxlas via denna. Vidare ställs det 

krav på vad ett projektnätverk ska omfatta; bl. a ska den hantera dokument historik, 

varje projekt ska förses med ett unikt projektnummer och att den ska vara lätt 

tillgänglig.  

• 3D modeller; byggherren ska specificera krav på byggnadsmodellens innehåll 

och informationsnivå. Minimikraven skall minst omfatta byggnadens geometriska 

volymer och modellen ska vara objektbaserad samt levereras i IFC-format. 

• Digital leverans, byggherren ska ställa krav på att information som anses vara 

intressant vid förvaltningen ska levereras digitalt i ett neutralt format som XML eller 

IFC där dokumenten har relationer till varandra och byggmodellen, t ex 

värmeanläggningen är knuten till garantiblad, ritningar m.m.  
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2.5 Sammanfattning av litteraturstudie  

Idag skapas och lagras fler och fler dokument elektroniskt vilket ställer högre krav på 

dokumenthanteringssystemen. Rapporten beskriver tre olika sätt att lagra och utväxla 

information på, vilka är: EDM-, PDM- och PLM-system.  

EDM-system innebär bl. a att dokumenten skall förses med check-ut/check-in, att 

dokumenten versionhanteras och att olika filformat inte förhindrar läsning. En viktig 

förutsättning för ett lyckat dokumenthanteringssystem är att dokumenten förses med 

metadata, information om informationen, vilket medför följande möjligheter: 

Återsökning, Urvalsgrund, Information om dokument och dess egenskaper, 

Versionhantering, Arkivering, Effektivare distribution och Åtkomst.  

För att utväxla information i ett EDM-system upprättas oftast ett projektnätverk vilket 

kan sammanfattas som en mötesplats på internet och är uppbyggd kring en server. 

Till skillnad mot EDM kan informationen vara objektorienterad och kallas då PDM, PLM 

eller BIM. I sådana fall krävs det att informationen struktureras och klassificeras på 

vedertaget sätt, t ex enligt BSAB 96 och att ett neutralt filformat används. Ett sådant 

filformat skulle kunna vara IFC som är en standard framtagen av den internationella 

organisationen IAI. IFC syfte är att samma produktmodell skall kunna hanteras i olika 

programvaror. För att detta ska vara möjligt definiera IFC objektklasser och ger dessa 

samband mellan varandra.  
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3. Aktuell studie 

3.1 Dokumenthantering i dagsläget 

Idag lagras och, till viss del, utväxlas dokument på företagets gemensamma server, 

G:\, där informationen är indelad i mappar. Det finns idag ingen versionshantering, 

vilket lett till att det förekommer flera original av samma dokument, eller rättare sagt, 

inget original förekommer. Detta innebär att tillförlitligheten till ett dokuments 

information är låg, varpå redan iförd information oftast raderas för att ersättas med 

ny. Det förekommer dock några skrivskyddade dokumentmallar skapade i Microsoft 

Word, vilket innebär att dessa är original eftersom de är skrivskyddade och dokument 

skapade utifrån dessa sparas som nya dokument. 

Alla på företaget har åtkomst till alla mappar och har rättigheter till att fritt ändra och 

radera dokument, vilket ännu mer minskar tillförlitligheten hos befintliga dokument.  

Det förekommer inte heller några metadata om dokumenten, så som t ex vem som 

skapat, utfört en ändring och tidpunkt för ändring eller skapande. 

Intern kommunikation av dokument sker vanligen med e-post, vilket innebär att 

information som t ex rör ett projekt förblir lagrad som e-post medan den istället borde 

lagrats i dess ”projekt mapp” på G:\ .  Den externa kommunikationen med e-post 

förväntas dock fortsätta vilket medför att denna e-post då önskas sparas i respektive 

projekt.  

Detta sätt att strukturera informationen innebär att flera mappar skapas och flera 

undermappar under dessa osv., vilket innebär att önskad information ligger gömd i en 

labyrint av mappar.  

Problemen skulle kunna sammanfattas enligt följande: 

• Ingen versionshantering 

• Alla har åtkomst till alla dokument 

• Saknar metadata 

• Kommunikation sker via e-post 

• Ej användarvänligt  
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3.2 Förslag till lösning 

Det finns alltså ett behov av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem, EDM, som 

innefattar: 

Checka in/checka ut, vilket innebär endast en kan arbete med ett dokument i taget 

och att endast ett original förekommer. 

Metadata om vem som skapat och ändrat dokumentet, vilken tidpunkt det skedde, typ 

av dokument m.m. 

Rollbaserat behörighetssystem, systemet ska vara behörighetsstyrt med ett inbyggt 

rättighetssystem för att styra vad olika medlemmar får tillåtelse att göra, t ex 

ansvarig platschef för respektive projekt endast har rättigheten att ändra och radera 

dokument som rör dennes projekt. 

Upprätta ett projektnätverk där all information om företaget och dess projekt finns 

tillgängliga. Detta ska även, till viss del, ersätta e-posten, vad det gäller 

kommunikationen internt inom företaget. Projektnätverk innebär också att 

kommunikationen mellan alla inblandade aktörer kan ske via detta. Om så är fallet 

ställs ytterligare krav på t ex användargränssnittet. Mitt arbete är dock avgränsat till 

intern kommunikation och dokumenthantering, se figur 9. 

För att lagra all information rörande ett projekt som utväxlas via e-post krävs någon 

koppling mellan Outlook och dokumenthanteringssystemet, så att detta kan ske på ett 

enkelt sätt. 

Observera att detta är ett förslag på lösning för intern kommunikation och 

dokumenthantering, vilket innebär att detta inte innefattar en lösning för utväxling av 

information och kommunikation mellan de övriga delprocesserna. 

 

 

Figur 9. Lösningen är avgränsad till endast den interna dokumenthanteringen och 
kommunikationen. 

  

kund sälj producera leverera kund
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3.2.1 Ellextre Projekt Styrning, EPS 

EPS är ett dokumenthanteringsprogram framarbetat av Yrkesmästaren i Sundsvall 

utifrån de krav som ställdes innan detta examensarbete.  Kravet var bl. a att hantera 

och säkerställa innehållet av ett omfattande Exceldokument.  

Programmet hanterar ovan nämnda krav men har inte den användarvänlighet som 

krävs för att tillgodose användarnas behov. Och eftersom kravet utgick ifrån det 

nämnda Exceldokumentet omfattar det inte heller alla dokument som finns på G:\ . 

Därför har jag tagit fram ett förslag på struktur och layout för hur EPS skulle kunna 

omformas för att uppfylla kraven. 
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3.2.2 Förslag på struktur 

Ett första steg för att bringa ordning dagens dokumenthanteringssystem är att 

identifiera de dokument som förekommer på G: och prioritera de dokument som 

anses vara viktiga samt används ofta. Bilden nedan visar de dokument som 

förekommer på G:\ och som är indelade i fyra huvudrubriker: Projektspecifika 

dokument, Allmänna dokument, Mallar och Kontor. 

 
Figur 10. Detta är de dokument som finns på G:\ idag strukturerade enligt mitt 
förslag. 

Sättet att hantera och använda dokument skiljer sig beroende på dess typ. T ex skall 

den tekniska beskrivningen endast kunna öppnas för läsning och utskrift men inte för 

redigering, denna dokumenttyp kan kallas Låst dokument.  Ett sådant dokument 

behöver därför inte förses med någon checka ut/checka in funktion. I ett 

projekteringsskede skulle däremot en sådan funktion vara effektiv eftersom den 
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tekniska beskrivningen då är under bearbetning, kanske, av flera personer. Checka 

in/checka ut funktionen behövs alltså på den typ av dokument där ändringar sker 

kontinuerligt t ex maskinlistan, denna dokumenttyp kallas för Levande dokument. De 

dokument som kallas mallar ska kunna öppnas både för utskrift och för redigering 

men sparas som ett nytt dokument. De behöver därför inte förses med någon check 

ut/checka in funktion, däremot måste original mallen vara skrivskyddad så att den 

inte ändras och sparas om. 

Sammanfattningsvis har tre dokumenttyper identifieras: låst, levande och mallar.  
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3.2.2.1 Projektspecifika dokument  

Här lagras all information som är unik för ett projekt. Denna plats kommer vara 

behörighetsstyrd, vilket innebär att endast de som är beviljad åtkomst kan se denna. 

Beroende på behörighet kan användarna antingen ändra och lägga till dokument eller 

endast öppna dokumenten för läsning och utskrift.  De dokument som lagras här är av 

sådan typ som mest är avsedd för läsning och utskrift. Dokumenten skapas alltså 

någon annanstans t ex genom mallar, se 3.2.2.3 Mallar. Ändring och tilläggsarbeten, 

ÄTA, och Tidrapporter är dock sådana dokument som är av den typ jag valt att kalla 

Levande dokument. För att dokumenthanteringssystemet ska fungera och användas 

måste dess innehåll vara aktuellt. Detta ställer bl. a krav på att de ritningar som finns 

upplagda är de senaste. Då ritningarna skickas via e-post är risken den att dessa 

lagras i Outlook istället för i systemet. Önskvärt vore om systemet automatiskt 

hämtar ritningar från en mapp i Outlook. På så vis skulle användarvänligheten bli 

bättre. Det är viktigt att denna del fungerar eftersom många av de projekt Ellextre 

driver är sådana där projekteringen sker efter hand och därav uppstår många 

revideringar av ritningar. Detta innebär att risken för att produktion sker efter en 

inaktuell ritning är större än om det fanns färdiga handlingar. Därför är det viktigt att 

EPS hanterar ritningar så att den senaste revideringen lätt är tillgänglig, annars kan 

förtroendet för EPS minska och användandet med det.  

 

Figur 11. Förslag på layout för Projektspecifika Dokument 
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3.2.2.2 Allmänna dokument 

Denna lagringsplats är tänkt att hantera de dokument som inte har någon koppling till 

något projekt. Hit har alla åtkomst och är tänkt att fungera som en plats att 

kommunicera platschefer emellan via Levande dokument, så som maskinlista, 

klädlista m.m.  Det förekommer även allmänna dokument som endast är tänkt för 

utskrift eller läsning. 

 

Figur 12. Förslag på layout för Allmänna Dokument 
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3.2.2.3 Mallar 

Här skapas olika dokument med mallar och sparas sedan beroende på mall antingen 

som ett Projektspecifikt dokument eller på lagringsplatsen Kontor.  T ex skapas ett 

dokument med mallen Rapport om olycka/tillbud sparas den i Projektspecifika 

dokument under KMA/Utförda kontroller. Skapas däremot ett dokument med mallen 

Bokföringsorder sparas denna i fliken Kontor under Ekonomi/Bokföringsorder.  

 

Figur 13. Förslag på layout för Mallar. 

 

 



 
 

37 
 

3.2.2.4 Kontor 

Här finns de dokument som hanteras av de som arbetar på kontoret. Hit har endast 

de som arbetar på kontoret åtkomst.  

 

Figur 14. Förslag på layout för Kontor. 
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3.2.2.5 Övrigt 

För de dokument som inte går att sortera in i någon av de nämnda rubrikerna i fliken 

Projektspecifika dokument, så som t ex egna Excel dokument, finns denna flik. Här 

ska mappar och dokument kunna skapas eller laddas upp och då förses med lämplig 

metadata t ex dokumenttyp. 

 

Figur 15. Förslag på layout för Övrigt. 
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3.3 Microsoft Office Sharepoint Server 2003, MOSS 2003 

Att åstadkomma något som liknar förslaget ovan med EPS ansågs vara för kostsamt. 

De på Yrkesmästaren rekommenderade istället att använda sig utav programmet 

Microsoft Sharepoint som dessutom ingår i den Office-licens som Ellextre redan äger. I 

Microsoft Office Server 2007 produktöversikt kan MOSS 2003 bl. a erbjuda följande: 

• Kontrollera dokument med hjälp av detaljerad, utökningsbar hantering av 

riktlinjer. Definiera anpassade dokumenthanteringsriktlinjer för att kontrollera 

åtkomstbehörigheten på objektnivå, ange lagringstid och förfalloåtgärder och spåra 

innehåll med dokumentgranskningsinställningar.  

 

• Lagra centralt, hantera och få tillgång till dokument för hela företaget. Företag 

kan lagra och organisera alla affärsdokument och allt innehåll på en central plats, och 

användare har ett enhetligt sätt att navigera och hitta relevant information. 

Standardinställningarna för lagringsplatsen kan ändras om du vill lägga till 

arbetsflöden, definiera riktlinjer för lagring och lägga till nya mall- och innehållstyper.  
 

 

• Förenkla hanteringen av webbinnehåll. Innehåller lättanvända funktioner för att 

skapa, godkänna och publicera webbinnehåll. Huvudsidor och Sidlayout har 

återanvändningsbara mallar för ett enhetligt utseende och en enhetlig känsla. Med de 

nya funktionerna kan företag publicera innehåll från en plats till en annan (till exempel 

från webbplatser för samarbete till en portal) eller hantera flerspråkligt innehåll 

effektivt i flera intranät, extranät och på webbplatser på Internet.  

 

Detta innebär att jag själv, med hjälp av MOSS 2003, kan konstruera ett 

dokumenthanteringssystem som innefattar liknande funktioner som efterfrågas i 

förslaget och som uppfyller alla de krav som ställs på EDM-system utifrån 

litteraturstudie. 
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3.4 Resultat 

Sharepoint dokumenthanteringssystem består av webbplatser vilka skulle kunna 

motsvara flikarna enligt mitt förslag. Varje webbplats förses med önskat antal 

dokumentbibliotek innehållande önskad information. För varje bibliotek kan metadata 

bestämmas och olika funktioner väljas, så som om dokumenten ska versionhanteras, 

användas av in- och utcheckning m.m. 

 

Dokumenthanteringssystemet för Ellextre utvecklat i Sharepoint grundas på samma 

strukturering och kopplingar mellan flikar enligt förslaget, alltså: Projektspecifika 

dokument, Allmänna dokument och Kontor. Mallar förblir ingen egen webbplats utan 

dessa kommer att fördelas under respektive webbplats och dokumentbibliotek där de 

hör hemma. Genom att klicka på Nytt i ett bibliotek finns där tillhörande mallar och 

dessa sparas då i detta bibliotek.  

 
Figur 16. Skärmdump från dokumenthanteringssystem anpassat för Ellextre 
utvecklats i Sharepoint som visar hur mallarna är fördelade.  

Med Sharepoint kan bibliotek kopplas och då även öppnas med Outlook, vilket medför 

enkel åtkomst till önskade dokument även via Outlook utan att behöva logga in i 

Sharepoint.  

Kalendrar i Sharepoint kan också de kopplas ihop med Outlook, vilket medför en god 

överblick över både din personliga kalender och, om så önskas, projektets kalender, 
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se bilaga sidan 61. På samma sätt kan kontakter skapas i Sharepoint och kopplas till 

Outlook. Sharepoint kan då också hämta kontakter skapade i Outlook. Detta 

underlättar ytterligare användandet av Sharepoint eftersom ännu mer information blir 

samlat under ett och samma ställe. 

 

 I förslaget önskades en funktion för att underlätta uppdateringar av ritningar, där den 

som distribuerar ritningar via e-post även skickar ett mejl till t ex 

projektnummer@ellextre.se. Detta är med Sharepoint fullt möjligt, vilket innebär att 

samma funktion skulle enkelt kunna nyttjas vid andra sammanhang t ex protokoll som 

skickas via e-post.  

 

Med inspiration från andra dokumenthanteringsprogram har ett enkelt sätt att skriva 

dagbok och skyddsrondsprotokoll utvecklats, se bilaga sidan 58-59. Med Sharepoint 

finns olika sätt att presentera informationen på, Sharepoint kallar det för olika vyer. 

Vanligast är att dokumenten är ordnade i listor, men kan även visas i form av 

kalendrar, se bilaga sidan 54. Då man för dagbok är denna vy att föredra eftersom det 

ger en god överblick över månadens alla dagar och vilka av dessa dagbok har förts.  

 

Varje projekt omfattar en viss allmän information, så som platschef, kvalitetsansvarig, 

beställare, byggarbetsplatsens adress och telefonnummer m.m. Denna information är 

oftast sådan som återkommer i många mallar, så som protokoll, kontroller m.m. 

Därför vore det önskvärt att denna typ av information dokumenteras en gång i 

projektets startskede och de olika mallarna automatiskt hämtar önskad information 

från detta dokument. I EPS fanns denna funktion, se bilaga sidan 60.  
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3.5 Diskussion 

Den problembild som beskrivits angående dagens dokumenthanteringssystem på 

Ellextre anser jag skulle förbättras i och med att Sharepoint istället används. Nästa 

problem är då att införa detta nya sätt att arbeta med dokument. I och med en 

implementering av mitt resultat framträder nya hinder, så som t ex användarnas 

datorvana. Här sätts bl. a min dokumentstruktur på test. Svårigheten i framtagningen 

av ett dokumenthanteringssystem har just varit att strukturera dokumenten på ett 

logiskt sätt.  Min indelning känns bra för mig men kanske komplicerad och ologisk för 

andra. Fördelen med att då använda Sharepoint är att ändringar är lätta att utföra och 

kan förmodligen göras av mig; vilket, till skillnad mot en konsult, kan anses som 

förmånligt för företaget. Detta innebär att systemet kommer kunnas utvecklas och 

anpassas, med mitt förslag som startpunkt, mot användarnas krav, önskningar och 

kompetens. Även systemets innehåll kommer att förändras med tiden för att 

tillfredsställa användarnas behov. Detta uppfyller då Karl Wessbrandts 

rekommendationer som menar att fastställandet av teknik, format och struktur är 

viktigt, men det som är avgörande är dess innehåll.  

Från början var meningen med examensarbetet att utveckla EPS och fylla det med 

relevant information. Men under resans gång ändrades detta mot att själv utveckla ett 

dokumenthanteringssystem med hjälp av Sharepoint. För att ha kommit till detta 

beslut utvecklades en kravspecifikation eller förslag, som det kallats i texten. Vilken 

Yrkesmästaren ansåg bättre skulle kunna lösas med Sharepoint istället för EPS. I och 

med detta har även målet ändrats från att införa EPS inom de 20 veckor 

examensarbetet har pågått till att skapa ett, för Ellextre, anpassat 

dokumenthanteringssystem som uppfyller de krav som ställs.  

Som en del av examensarbetet var tanken att utvärdera ett antal system framtagna 

av diverse företag specialiserade på dokumenthantering inom byggbranschen. Denna 

utvärdering uteblev av olika orsaker, bl. a av tidsbrist för att göra en rättvis 

utvärdering; då jag anser att varje system bör tillägnas mer tid än den jag haft till 

förfogade för examensarbetet . Däremot har några system studerats i syftet att ge 

förslag på funktioner och struktur som skulle kunna nyttjas i EPS som senare blev ett 

system utvecklat i Sharepoint. De projektverktyg som granskats är: Projectplace 

utvecklat av Projectplace International AB, Projektstruktur utvecklat av Sweco och 

Picnic utvecklat av Apricon. Av de nämnda verktygen har Projektstruktur varit det som 

givit mest tack vare för att även det är utvecklat i Sharepoint.   

Även intervjuer med platschefer var tänkt att redovisas tydligare. Ett antal enklare 

intervjuer har utförts men redovisas inte i något specifikt kapitel utan de önskemål 

och synpunkter som framkom ur dessa har behandlats/iakttagits vid utvecklingen av 

dokumenthanteringsprogrammet.  

Syftet med litteraturstudien, förutom att ge underlag för mig och mitt fortsatta arbete 
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med EPS och Sharepoint, var att denna skulle ge en uppfattning om vilka system och 

dataformat som är vanliga inom byggbranschen där målgruppen var de som skapar 

eller utvecklar sina egna dokumenthanteringssystem. Detta anser jag att den, till viss 

del, gör. Den kan i alla fall ses som en introduktion till Information och 

kommunikations teknik för byggbranschen och dess ämnesområden.  

3.6 Slutsats  

I produktionsskedet av byggprocessen anser 40 % att ett vanligt problem är att olika 

information ges till aktörerna. Detta skvallrar om att projektnätverk borde användas 

oftare. För att användandet skall öka måste beställarna ställa användandet av 

projektnätverk som krav, eftersom det är dem som innehar nyckelrollen för 

information- och kommunikationsteknikens användning. Kanske är ”det digitale 

byggeriet” en lösning.  

Dels som förberedelse inför morgondagen, där dokumenthanteringen blir mer och mer 

datorstödd, och dels för att inneha god kontroll vid lagring och utväxling av dokument 

anser jag att EDM system med projektnätverk bör användas. För att användandet av 

projektnätverk eller andra system för utväxling, t ex BIM, skall utvecklas måste, som 

sagt, byggherrarna ställa detta som krav.  

Efter alla rapporter och artiklar som studerats i litteraturstudien pekar det allra mesta 

mot att BIM är det som är framtidens sätt att hantera informationen i byggprocessen. 

Ett nästa steg efter att BIM blivit etablerat är troligen ett bygg anpassat ERP system 

som integrerar alla moduler som ingår i ett affärssystem.  

Sharepoint uppfyller de krav som ställs vad gäller hantering av metadata enligt 

rekommendationerna vilket medför att dokument förses med information om 

versioner, ändringar av vem och när, beskrivningar m.m. och kan, om 

rekommendationerna följs, utväxlas mellan projektnätverk utan att sådan information 

går förlorad. Sharepoint medför även en högre tillförlitlighet åt dokumenten eftersom 

de måste checkas ut och in för redigering och för att systemet är behörighetsstyrt.   
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Bilagor 

Startsida 

Detta är startsidan när man loggat in på Sharepoint. Denna sida skulle kunna fungera 

som en anslagstavla där meddelanden visas. T ex kan ekonomiansvarig påminna om 

inlämning a lönerapporter och liknande. Kalendern visar sådan information som rör 

hela företaget, t ex möte för alla tjänstemän. Startsidan kan sammanfattas som en 

plats för kommunikation mellan alla inom företaget. 
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Allmänna Dokument >Kollektiva 

Här lagras allmänna dokument enligt förslaget, se sid 35. De dokument som tidigare 

kallas Levande förses med Checka ut/checka in för att säkerställa dokumentens 

information. För att förtydliga vad dokumenten innehåller visas här en beskrivning av 

dokumentet. Denna kolumn kommer vara obligatorisk på alla dokument, även i andra 

webbplatser.  Denna webbplats kan ses som ett sätt att kommunicera platschefer 

emellan. 
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Projekt Specifika Dokument > Bokföringsorder 

Här finns all information som är specifik för ett projekt. Bilden nedan visar hur en 

bokföringsorder har skapats via Nytt knappen. Denna ska sedan skickas till Kontoret 

där ekonomiansvarige utför ordern. Denna funktion kan tillämpas på andra dokument 

och webbplatser vilket uppfyller de önskningar på kopplingar som återfinns i förslaget. 

Under Listor finner man Kalender vilket är projektets kalender. Denna kan enkelt och 

kopplas till Outlook vilket medför att du där får en god överblick både över din och 

projektets kalender, se bilaga 55.  
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Kontor > Bokföringsorder 

Här lagras alla dokument som hanteras av de som arbetar på kontoret. Bilden nedan 

visar de bokföringsordrar som skickats från projekt HVC Matfors, se bilaga sidan 56.  

För att hantera anbud har denna sida försetts med en webbplats kallad Anbud. 

Webbplatsen Anbud är identiskt uppbyggd med en projektspecifik webbplats. Tanken 

är den att anbud som är under bearbetning använder samma struktur som en 

projektspecifik webbplats och vid eventuell affär omskapas den till en projektspecifik 

webbplats.  

Kontoret ha en gemensam kalender som alla bör använda. På så vis får alla en 

uppfattning om när t ex någon är på möte och då de förväntas vara tillbaka. Det 

skulle också förenkla samordningen av möten eftersom man får en god överblick över 

tillgängliga tider och dagar. 

 

 
 

Projekt Specifika Dokument > Dagbok > Ny dagbok 

Detta är ett första utkast på dagboken. Den fungerar att använda i dagsläget, men 

skulle kunna effektiviseras en aning för att underlätta användningen. Önskemål från 

platschefer är att gårdagens dagbok, med dess antal yrkesarbetare och aktiviteter, 
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används som mall och sedan görs justeringar utifrån denna. På så vis slipper de föra 

in samma information varje dag, så som antalet yrkesarbetare, då de kanske är lika i 

flera dagar. Likadant med aktiviteter som pågår, kanske, i veckor. 
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Projekt Specifika Dokument > Skyddsrond > Ny Skyddsrond 

Detta är ett första utkast på en skyddsrondschecklista. Denna skulle, precis som med 

dagboken, kunna utvecklas för att bli mer heltäckande. För varje fel och brist som 

antecknas måste också ett datum knytas då det senast ska vara åtgärdat och vem 

som är ansvarig. Observera att de fyra punkterna, Allmän ordning till Brandskydd, 

kommer byggas på med ytterligare 32 punkter, enligt den checklista jag utgår ifrån. 

Det positiva, i det här fallet, med att använda Sharepoint är att skyddsronden kan 

utvecklas precis som användarna vill ha den. Sådana punkter som aldrig kommer 

hanteras under byggprojektet kan därför tas bort. 
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Detaljer om projektet 

I EPS kunde detaljer för varje projekt anges. Med detaljer menas t ex 

kontaktuppgifter till platschef, beställare, kvalitetsansvarig osv. Denna typ av 

uppgifter är oftast sådana som förekommer på diverse mallar och dokument. Det vore 

därför önskvärt att dessa mallar hämtar den här typen av information automatisk från 

en plats liknande den nedan. 
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Kalender 

Bilden nedan visar hur projektets kalender visas tillsammans med den privata 

kalendern i Outlook. Detta ger en god överblick och underlättar bl. a inbokning av 

möten.  
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Bibliotek kopplade till Outlook  

Valfri mapp i ett dokumentbibliotek kan kopplas till Outlook. Bilden nedan visar hur 

mappen ritningar som finns i dokumentbiblioteket Bygghandlingar är kopplade till 

Outlook. Detta innebär att alla ritningar i mappen går att öppnas offline via Outlook.  

 


