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ABSTRACT  

A construction project can be compared to a triathlon where the building process takes place 

in three stages and participants try to finish three sub processes as fast as possible to reach 

the goal. After the first stage is finished, the next begins to eventually jointly meet the 

milestones that are set on the road. There are many different players in a building process 

where everyone can have completely different tasks and work in completely different 

locations around the world. This require that the information between the different parties 

must be correct and shared to avoid delays and unnecessary costs.  

Identifying, defining and structuring of information in the 3D-model reflects an organized 

approach where all information is available in the same location. The development in the 

construction industry has given the opportunity to let the information supply to be almost 

unlimited. BIM stands for Building Information Modeling, in design/construction models 

there is room for the construction industry to improve the efficiency and quality at much 

higher altitudes. Two systems that have grown during the BIM development is the BIP 

(Building Information Properties) and BSAB 2.0 (Bygg Samordning AB 2.0) which is 

designation and classification system in Sweden that aims to become the solution for a joint 

system for all construction companies. This would lead to that, information delivery becomes 

waterproof. 

 This report is a study of how a common system can be applied to the accounting of the 

various construction companies to be similar and flawless. The lineup of solutions in the 

examination are solutions for the modeling software Tekla Structures. There is also an 

investigation of how the mapping of a complete system that allows the different parties in the 

construction process to use the same terms throughout the different sub processes. 

Keywords: [BIP, BSAB, Gemensam terminologi IFC, Informationsleverans]  
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SAMMANFATTNING 

Ett byggprojekt kan efterliknas ett triathlon där byggprocessen sker i tre olika steg och 

deltagare försöker avklara sina tre delprocesser så fort som möjligt för att nå målet. Efter att 

första momentet är klart så börjar nästa för att så småningom gemensamt klara av de 

milstolpar som är satta på vägen. Det finns många olika aktörer i en byggprocess där alla kan 

ha helt olika arbetsuppgifter och jobbar på helt olika platser runt om i världen. Detta gör att 

informationen mellan de olika parterna måste vara konkret och gemensam för att undgå 

förseningar och onödiga kostnader.  

Identifiering, definition och strukturering av information i modellering speglar ett 

organiserat arbetssätt där all information finns tillgänglig på samma plats, utvecklingen inom 

byggbranschen har gett möjlighet att låta informationsleveranser vara näst intill 

obegränsade. Med BIM som står för Building Information Properties i 

konstruktions/byggnads-modeller finns det utrymme för att byggbranschen ska kunna höja 

effektivitet samt kvalitet till mycket högre höjder. Två system som har växt sig under BIM 

utvecklingen är BIP (Building Information Properties) och BSAB 2,0 (Bygg Samordning AB 

2,0) som är benämningssystem för egenskaper respektive klassifikationssystem i Sverige som 

siktar på att bli lösningen för ett gemensamt system för alla byggföretag så att 

informationsleveranserna blir helt konkreta. 

Denna rapport är en undersökning för hur ett gemensamt system kan tillämpas så att 

redovisning mellan de olika byggföretagen ska kunna vara samma och felfri. Det radas upp 

lösningar för hur tillämpningen kan se ut i modelleringsprogramvaran Tekla Structures och 

även en undersökning för hur kartläggningen för ett komplett system som ger de olika 

aktörerna i byggprocessen tryggheten att använda sig av samma benämningar rakt igenom i 

de olika delprocesserna i byggprocessen. 

Nyckelord: [BIP, BSAB, Gemensam terminologi, IFC, Informationsleverans] 
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1 INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Idag finns ett stort behov från de olika aktörerna inom byggbranschen att kunna överföra 

information sömlöst och det finns många olika system att föra över egenskaper och 

information mellan företagen. Entreprenörer ska kunna upphandla underkonsulter och 

direkt kunna utnyttja data i sina system tillexempel i kalkyl. De informationsleveranser som 

examensarbetet kommer att behandla är, information i form av egenskaper och beteckningar 

för 3D-modeller.  

Byggdelar i 3D-modeller följer ett flertal attribut beroende på om det är egenskaper för 

arkitektur, konstruktion, el eller ventilationssidan. Dessa egenskaper matas i dagsläget in 

manuellt, ObjectID som står för unik ID för de olika objekten är ett typiskt exempel på 

egenskap och kan se ut ”+U150051000=57BLB301-TD1000” dessa värden måste knappas in 

förhand och tar mycket tid då konsulten måste kolla upp dessa koder/egenskaper för varje 

specifikt material. Beställaren vill att konsulten ska mata in alla attribut i modellen för att 

underlätta arbetet och slippa extra arbete både för konsulten och beställaren själv.  

Tekla har nu gett en möjlighet till examensarbete och det som ska utredas är, behovet att 

enkelt överföra information mellan olika aktörer exempelvis WSP, Sweco, CadIQ, Skanska 

samt att undersöka behovet och framtiden för gemensamma system. 

1.2 Problembeskrivning 

Det finns en stor efterfrågan på integrering av en gemensam lösning i de olika 

programvarorna, problemet är att det finns allt för många olika lösningar för de olika 

byggobjektens egenskaper och detta skapar en negativ följdeffekt på projekt. Det finns 

interna lösningar för varje byggprojekt för varje byggföretag men det finns ingen riktlinje för 

hur en gemensam lösning skulle kunna utformas. Det finns inget exempel på hur kopplingen 

mellan programvarorna eller lösningar kan se ut och just därför måste en lösning skapas för 

att eliminera detta problem. Det finns redan gemensamma konventioner för hur ritningar 

skall utföras så att olika parter skall förstå varandra, dels med ”Bygghandlingar 90” som i sin 

tur har stöd i olika standarder exempelvis ”SS032271 Byggritningar ritningsnummer”. Detta 

exempel gör att det framgår klart och tydligt att man bör ha liknande konventioner med 

avpassande för möjligheterna i 3D-objektsmodellering.  
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur klassifikationssystem och beteckningssystem för 

byggdelar i 3D-modeller kan införas i Tekla Structures, genom att ta fram exempel på 

lösningar som håller sig till företagets gränssnitt. En kartläggning av behovet för gemensam 

kodning i olika företag ger en tydligare bild av fördelar och nackdelar för lösningen. 

1.4 Frågeställningar 

 På vilket sätt är det bäst att tillämpa BIP och BSAB i Tekla för underlättande av inmatning? 

 Hur är det bäst att anpassa inmatningen av BIP och BSAB i Tekla Structures? 

 På vilket sätt kan BIP och BSAB hållas uppdaterade i Tekla Structures? 

 Är behovet av gemensam kodning i olika företag efterfrågad? 

  



3 

2 METOD 

Examensarbetet omfattar i största del undersökning av passande lösningar för tillämpningen 

av klassifikationssystem samt betecknings (märknings) system i programvara parallellt med 

egen översiktlig utbildning inom programmet Tekla Structures. Tillgång till BSAB 96, det nya 

systemet för gemensamma beteckningar ”BIP” för studierna inom området och tillgång till 

Teklas databas där information hämtas ifrån. Studier av litteratur, äldre rapporter och 

examensarbeten inom BIM kombinerat med intervjuer på WSP, Sweco, CadIQ, Tekla och 

Skanska ligger till grund för ett faktabaserat arbete. 

2.1 Fallstudie 

Besök på Skanskas huvudkontor i Stockholm. Telefonintervju med WSP och Smederna, 

Cadiq och Cad-Q besökte kontoret för att presentera sina lösningar. Intervjuerna utfördes för 

att kunna göra observationer på hur de anställda jobbar med programmet Tekla Structures 

samt vad de har för åsikter på gemensam kodning. 

2.2 Intervju 

Intervjuer med personer som företaget Tekla rekommenderat ifrån olika företag är utförda. 

Intervjuerna ändrar fritt karaktär, respondenten berättar öppet om ämnet och författaren tar 

till sig det som anses vara viktigt. De sex respondenter som valdes har implementerat 

liknande system i olika programvaror, intervjuer med erfarna konstruktörer för kartläggning 

av gemensam kodning gjordes även för att få en bild av hur det ser ut i praktiken. 

2.3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utformas efter relevant information för läsaren, bakgrundskunskaper bör 

formas och läsaren blir mer insatt i ämnet. Litteraturstudien förbereder även läsaren för vad 

som tas upp i den aktuella studien samt resultatet. Informationen är hämtad ifrån rapporter, 

hemsidor, artiklar och böcker för området information och kommunikation i 

byggnadsmodellering. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Nedan framgår en litteraturstudie där informationsöverföring och informationslagring 

förklaras för att sedan beskriva de olika systemen som stöts på i byggbranschen när det 

kommer till modellering och informationsleveranser. 

3.1 Hantering av information och kommunikation i byggprojekt 

Informationsöverföring och informationslagring i ett byggprojekt kan med andra ord 

förklaras som teknisk kommunikation mellan olika aktörer. För en projektledare som ska 

driva ett projekt mot det satta målet är det avgörande att kommunikationen fungerar både i 

arbetsgruppen och i organisationen. Kommunikationen förutsätter att samarbetet fungerar 

på ett korrekt sätt och ger kontroll på vad som ska utföras. Om personal i arbetsgruppen inte 

vet sin uppgift ska denne inte behöva dra ner arbetstempot utan att kunna se direkt i 

informationsöverföringen vad som skall göras. En vanligt förekommande faktor i projekt är 

försening, brister i kommunikationen är en av de främsta anledningarna till detta. Många 

projekt inom byggbranschen är komplexa och då kan informationsöverföringen och 

informationslagringen vara ytterst betydelsefull. 

Svensk Byggtjänst har gjort en undersökning med olika aktörer inom byggbranschen som tar 

upp frågan, ”Hur mycket tror du det vore möjligt att minska kostnaden för ett normalt 

byggprojekt, om beskrivningar och annan information i projektet fungerar optimalt?” 

Undersökningen gick ut på att intervjua 240 personer och de kom fram till att man kan skapa 

13 % i besparing om beskrivning och kommunikation fungerar på rätt sätt. (Svensk 

Byggtjänst, 2014)  

Figur 1 – Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. 
(Svensk Byggtjänst, 2014) 
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För att förstå hur mycket besparingar som kan göras så har Industrifakta sammanställt en 

tabell på hur mycket besparingar som egentligen görs vid bättre kommunikation i 

byggprocessen (se tabell 1). (Svensk Byggtjänst, 2014) 

Tabell 1 - Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. (Svensk 
Byggtjänst, 2014) 

 

Kommunikation kan betraktas som en liten faktor i ett projekt men är en stor kostnadsfråga i 

dagens läge. Enligt Svensk byggtjänst (2014) ”Bristande kommunikation fördyrar större 

byggprojekt i Sverige med cirka 13 procent. Med dagens byggvolym innebär det en total 

kostnad på cirka 32 miljarder per år.” 
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En annan fråga som togs upp var ”Vilka tror du kan vara de viktigaste positiva effekterna, 

som skulle kunna uppnås genom effektivare kommunikation mellan parterna i 

byggprocessen?” Resultatet kan ses nedan. (Svensk Byggtjänst, 2014) 

 

Figur 2 - Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i byggprocesser. (Svensk 
Byggtjänst, 2014) 

3.2 System för informationsleverans och informationslagring 

Termen informationsarkitektur eller informationsstruktur är ett sätt för hantering av 

information inom IT, inom byggnadsbranschen så är informationsarkitekturen sättet att 

hantera och lagra information ett exempel är informationshantering i 3D-modell. Enligt 

Morville och Rosenfeldt (2002) är informationsarkitektur: 

 Strukturell design av gemensamma informationsmiljöer. 
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 En kombination av organisations-, kategoriserings-, söknings- och navigeringssystem inom 

webbplatser och intranät 

 Den vetenskapliga konsten att skapa informationsprodukter och upplevelser som stödjer 

användbarhet och sökbarhet. 

 En uppkommande disciplin vars syfte är att skapa arkitektur- och designprinciper i det 

digitala skapandet. 

3.2.1 Information i 3D-modeller 

Men hjälp av BIM kan skapandet av 3D-modeller göras digitalt, modellerna ger en 

visualisering av hur en byggnad kommer att se ut och all viktigt information kan hämtas 

direkt i 3D-modellen, BIM kan förklaras som information i modellen för alla byggnadsdelar.  

BIM är fortfarande ett relativt nytt system och många är oense om vad BIM egentligen 

åstadkommer för ett företag dock så finns det redan flera användningsområden och många 

förmåner. Genom att alla olika aktörer i samma projekt använder sig av BIM underlättas 

processen då informationen är lättåtkomlig för alla. (”BIM explained”, 2015) 

Används BIM på rätt sätt i programvara (Tekla Structures) så får användaren rätt 

information genom hela byggnadens livscykel och bättre kontroll på läget i projektering och 

produktionen. Då BIM fungerar som informationshållare blir det hela som en sorts planering 

som ger en minskad tidsåtgång, mindre kostnader, ökad produktivitet som leder till bra 

kvalitet. Det finns många bra anledningar till att använda sig av BIM modeller, du 

bestämmer själv vad som anses vara viktigt att ta med i modellen så att detaljnivån ligger i 

dina händer. Samma modell kan användas av flera olika discipliner, modellerna innehåller 

information om varje ingående del om så önskas. Med hjälp av BIM höjs alltså kvaliteten på 

modellerna och det blir en sorts informationshanterare. (”Fördelar BIM”, 2013) 

3.2.2 Klassifikationssystem 

Bygg Samordning AB, BSAB är ett system med tabeller som bland annat består av byggdelar, 

produktionsresultat, resurser och byggdelstyper. BSAB ger möjligheten för alla företag att 

tala ett och samma språk och ha all information under ett och samma tak. BSAB är 

fortfarande ett färskt system inom modellering. Användningsområden för BSAB kan vara 

produktmodeller där gemensamma klassifikationstabeller ger ett mer effektivt 

informationsutbyte, ritningsnumrering, mängdförteckningar, och tekniska beskrivningar. 

(”BSAB”, 2013) 

3.2.3 System för gemensam märkningar av byggdelar 

Building Information Properties, BIP är ett system som ger viktiga egenskaper/beteckningar 

och beskrivningar för de olika delarna i 3D-modellen, ett system som ska förenkla 

informationsleveranserna mellan beställare och konsult. BIP erbjuder ett och samma språk i 

form av koder/egenskaper för varje specifikt element i modellen som underlättar för 



8 

beställaren vid exempelvis kalkyl. BIP såsom BSAB är fortfarande i utvecklingsfasen (”BIP”, 

2014).  

3.3 Standardiserat överföringsformat 

IFC, Idustry foundation classes är ett informationsöverföringsformat för 3D-modeller, syftet 

med IFC är att kunna läsa 3D-objekt i olika system, exempelvis en IFC-export ifrån Revit till 

Tekla och vise versa. IFC börjar bli mer och mer en standard i Sverige och företag strävar 

efter att använda sig av denna informationsöverföringsmetod då IFC exporterar information 

utan att tappa utseende eller viktiga delar i projekt. (”IFC”, 2015) 

3.4 Kommunikation mellan applikation och programvara 

API, Application Programming Interface är ett sätt att knyta samman information ifrån 

exempelvis ett bibliotek. Själva API är ett gränssnitt mellan applikation och bibliotek. Ett 

exempel på detta fenomen är spelapplikationer som använder Facebooks API för att enkelt 

och smidigt kunna föra över information ifrån spelet till Facebooks statusruta om behovet av 

exempelvis publicering av nytt rekord finns. Ägaren av applikationen lägger till de befintliga 

koderna i databasen som Facebook lagt ut för externt bruk. (”API”, 2015) 

3.5 Standardisering i Byggnadsbranschen 

Det ökade användandet av IT inom byggbranschen har gjort att byggnadsprocessen till en 

början påverkats negativt, då det inte finns en enighet för informationshantering. 

Byggbranschen har dock sedan 60-talet producerat standarder inom olika områden som gjort 

att det stegvis blir mer och mer enighet mellan de olika företagen. Swedish Standards 

Institute har nu börjat forma en standard för hur redovisning baserad på modellorienterad 

information ska se ut. Standardiseringen har även tagit fart med ett arbete globalt för att en 

internationell standard för byggnadssymboler ska införas, för att det ska vara en så 

omfattande standard som möjligt så har kommittén samlat experter ifrån alla olika skeden i 

byggprocessen. (”Standard”, 2015) 

3.5.1 Gemensamhet 

Byggbranschen idag saknar en standard för hur 3D-modellernas information bör hanteras för 

att det ska finnas en riktlinje på arbetsmetod vid modellering. Detta begränsar utbyte av 

information mellan de olika aktörerna. Det leder till att aktörerna bygger egna 

arbetsmodeller och eftersom det inte finns en standardiserad arbetsmodell så blir den 

flexibla samverkan mellan de olika aktörerna drabbad. Sverige har varit ledande i två 

decennier av utveckling av en standard för att skapa en gemensam standard för 

byggdokumentation. (”Standard”, 2015) 
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3.5.2 Programvara 

Eftersom skillnaden mellan programvarorna i dagens modelleringsvärld är så pass stor, 

måste deltagare ifrån olika företag vara med och diskutera tillsammans med Svensk 

Byggtjänst. Detta för att så tidigt som möjligt kunna implementera en standard för det egna 

företagets utveckling. (”Standard”, 2015) 

3.6 Byggnadsbranschen och IT 

Byggbranschen är en ständigt växande och utvecklande bransch där nya utmaningar med nya 

svårigheter är vanligt förekommande. IT är en stor del av vad byggnadsbranschen idag 

åstadkommit på grund av de förutsättningar IT inom bygg gett. IT inom byggbranschen 

förkommer i många olika former såsom Excel, Word med mera. Tekniken idag är på så pass 

hög nivå att du kan se byggnaden både visuellt och alla byggnadsdelar som följer till minsta 

lilla detalj. Det har ifrån att man ritat ritningar för hand till 2D-modellering, 3D-modellering, 

4D-modellering till och med 5D-modellering. Idag är det allt mer förekommande att helt och 

hållet tillämpa ritningar för projekt i 3D och använda sig enbart av dagens teknik, allt ifrån 

surfplattor på byggarbetsplatsen till datorer hemma eller på kontoret. Den höga nivån av 

teknik är dock fortfarande i utvecklingsfasen och det finns ett flertal detaljer som måste 

korrigeras för maximal effekt, även om det är detaljsmå faktorer så kan det vara väldigt 

påtagligt när det spelar en roll i praktiken. 

Byggnadsbranschen är en av de sen utvecklade branscher när det kommer till utnyttjande av 

IT-metoder, det kan finnas många olika orsaker till detta exempelvis kan det vara att det inte 

finns en balans bland anställda för kompetens inom IT i ett företag eller att det helt enkelt 

inte anses vara en så stor fördel för många. Det framgår mycket tydligare vilka fördelar som 

finns med IT i företag som tillverkar och jobbar med egna industriella processer, då kan 

ledarna testa sig fram och se hur BIM kan ge fördelar. 

3.6.1 Projektering 

Projekteringen ingår i initieringsfasen av ett projekt och är själva starten där arbetslaget 

börjar jobba med en eller flera idéer utifrån byggherrens krav, vilka idéer finns det och hur 

bör man jobba utifrån dessa. Initieringsfasen går sedan till gestaltning som är en delprocess 

av projekteringen, detta steg gör att en idé blir exempelritningar, fastställning av 

konstruktionssystem, installationssystem m.m. Gestaltningens resultat kan sammanfattas till 

systemhandlingar. Nästa steg är ansökan av bygglov som är ett klartecken för att påbörja 

bygget, det som ingår i bygglovet är bygghandlingarna där ritningar, beskrivningar och 

administrativa föreskrifter finns. 

Projekteringen är en av de viktigaste delarna i ett projekt då slutresultatet ska spegla 

projekteringen, med andra ord är projekteringen en frågeställning som ger underlag på hur 

man kommer att arbeta under projektet utifrån de svar man kommer fram till. Exempelvis: 

 Vad är det som kommer att göras?  

 Vad är det som kommer att kosta?  

 Hur kommer arbetsmetoden att se ut? 
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En kartläggning sker över vad som kommer att göras och identifiering av alternativa 

lösningar sker. Det är i detta skede som informationsleveranserna är avgörande för tids och 

kostnadsbesparingar, mycket av planeringen grundar sig efter den information som finns i 

exempelvis 3D-modellerna. (Byggprocessen, 2014) 

3.6.2 Produktion 

Produktionen kallas ofta för genomförandefasen i projekt, denna fas sker innan 

avslutningsfasen och bygger på att man ska försöka nå de milstolpar som är satta för att nå 

det specifika målet. Det är under denna fas som man gör en uppföljning av exempelvis de 

satta tidsplanerna, kostnader och de planerade arbetsmetoderna. Även under 

byggskedet/produktionen så är informationen som finns att hämta i initieringsfasen viktig då 

aktörer slipper gå tillbaka och hämta ut information ifrån de som modellerat 3D-modellen. 

Informationen bör finnas under hela projektet och även därefter då exempelvis renovering 

kan ske. (Byggprocessen, 2014) 

3.6.3 Förvaltning 

Förvaltningen är den sista delen i byggprocessen, det är först när produktionen är helt klar 

och byggherren är nöjd med resultatet då förvaltningen kan börja. Ordet förvaltning betyder 

att sköta eller administrera något för någon annans räkning. Information som kan hämtas i 

3D-modellen är viktigast i förvaltningsskedet, här kan fastighetsägare istället för att bära på 

buntar med pärmar och leta upp information gå direkt via modellen. BSAB systemet är 

täckande för hela byggprocessen och om den informationen finns i modellen så är det väldigt 

användarvänligt för förvaltaren.  

Med ett exempel så kan en personbil illustrera fenomenet. Personbilen kan ses som en 

byggnad som finns i olika byggdelsnivåer, ”Byggdel 1” som är det tekniska systemet chassit, 

karossen och motorn som följs upp med ”Typ” som för karossen kan vara kombi, cabriolet 

osv. ”Byggdel 2” kan vara ram, tak och förgasare där ”Typ” följer upp och för tak kan det vara 

”Fast” eller ”Fällbart”. ”Byggdel 3” sätts till ”Sidobalk” och ”Takstolple” där typen får vara ”A-

stolpe”, ”B-stolpe” och ”C-stolpe”. Förvaltaren kommer inte behöva informationen i 

detaljnivå som i det här fallet motsvarar byggdels nivå 3, istället behöver förvaltaren gå in i 

modellen och exempelvis kolla upp byggdelsnivå 1 som motsvarar Chassi, karossen och 

motorn. 
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3.7 Modelleringens historik 

Byggbranschen var en abstrakt och manuell process förr i tiden, alla arkitektritningar och 

konstruktörsberäkningar gjordes med papper och penna. Illustration av byggandet har i 

dagsläget övergått till att all modellering och mycket av beräkningarna sker med hjälp av 

dagens teknik, främst har modelleringen växt avsevärt mycket. Det började med 2D-ritningar 

som gjorde det möjligt för byggingenjörer att visualisera en byggnad med hjälp av en penna, 

2D-modelleringen utvecklades och CAD-ritningar började produceras med hjälp av 

programvaror i datorer. Med hjälp av CAD kunde ritningarna detaljeras på ett enklare sätt än 

förut och allt gick mycket fortare. Byggbranschen tog ytterligare ett steg i framtidsriktning 

när 3D-modelleringen drog igång, det var först då byggnaden kunde visualiseras i verklig 

skepnad på datorskärm, här kunde ingenjörer presentera byggnader exakt som de skulle se ut 

i verkligheten. 3D-modelleringen kändes till en början som en onödig och komplicerad 

process då modellering skedde i 3D men ritningarna kom ut i 2D vilket resulterade i att 3D-

objektet slängdes. Det var här BIM kom in i bilden och 3D-modelleringen blev betydelsefull 

som aldrig förr, informationen kunde hämtas direkt ur modellen. 4D och 5D modelleringen 

utgjorde två ytterligare dimensioner som representerar tidsplanering respektive 

kostnadsplanering. (A strategic Implementation Guide, 2013) 

Tabell 2 - (Tankarna bakom det nya svenska klassifikationssystemet, 2015) 
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3.8 Dokumenthantering i byggprocessen 

Dokumenthanteringen är ett viktigt kugghjul i byggprocessen eftersom ju enklare den är 

desto bättre går projektet. Dokumenten som finns i byggprocessen kan exempelvis vara e-

post, gamla projektdokument, underlagsmaterial o.s.v. Dokumenthanteringen måste 

planeras redan i projekteringen för att flyta på ända tills förvaltningen. Det är även viktigt att 

leverera rätt dokument vid rätt tidpunkt, så planering av planeringen spelar en stor roll i 

projektet. 

Byggbranschen använder nuförtiden som en standard dokumenthanteringen elektroniskt, 

det kan vara en intern databas där allt material lagras. Det är oftast bäst att kunna använda 

något sorts program som kan sköta dokumenthanteringen strukturellt så att det går att hitta 

bland dokument. Det är väldigt viktigt med bra sökbarhet eftersom det sparar mycket tid och 

kostnad då allting känns tillgängligt och användarvänligt.  

4 RESULTAT OCH DISKUSSION 

4.1 Presentation av företagen 

Detta är en kort presentation av de företagen som intervjuades och är underlaget för den 

information som rapporten presenterar. 

4.1.1 Tekla 

Tekla är ett företag som etablerades 1966 och hette till en början ”Teknillinen lasketa Oy” 

som betyder teknisk beräkning, förtaget satsade då på APD-konsultering, 

databehandlingstjänster, utbildning och programvaruutveckling. Numera producerar 

företaget programvaror för modellbaserad konstruktion och informationsmodellering för 

byggnads, energi och infrastruktur branschen. Företaget inriktar sig mot två affärsområden, 

”Building & Construction” (Byggande och konstruktion) och ”Energy & Public 

Administration” som betyder, energi och offentlig förvaltning. Tekla är idag en del av Trimble 

koncernen sedan sommaren 2011. (”Information om företaget”, 2015). 

4.1.2 WSP 

WSP är ett av de ledande företagen i världen inom analys- och teknikkonsultföretag, dom 

erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling för hus och industri, transport & 

infrastruktur och miljö & energi.  (”Om WSP”, 2015). 
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4.1.3 Skanska 

Företaget Skanska började 1887 med att gjuta cement för att sedan bli ett byggbolag 1897, 

Skanska är idag ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag. Hanna 

Skånberg som var med i projektet Röforsbron i Arbgoa är en av de anställda och jobbar 

främst med bro och anläggningsprojekt, Hanna blev intervjuad för att kunna berätta om 

projektet Röforsbron där trafikverket enbart jobbade med 3D-modeller i Tekla Structures för 

att undersöka hur stor påverkan BIM kan göra på ett projekt. (”Om Skanska”, 2015)  

4.1.4 Smederna 

Smederna är ett företag som startade i Huddinge 1991 och jobbar med tillverknings industrin 

av stål, deras arbetsprocess innehåller: 

 Projektering 

 Ritning 

 Tillverkning 

 Montering 

 

Smederna var till en början ett företag som enbart jobbade i Huddinge, numera har företaget 

expanderat och är störst i Sverige inom smidesindustrin. Arbetsprocessen som Smederna 

använde sig förr i tiden var enbart 2D-modeller nuförtiden använder Smederna enbart 3D-

modeller som skapas i Tekla Structures där de utnyttjar BIM funktionaliteten som Tekla 

erbjuder. (”Om Smederna”, 2015) 

4.1.5 CAD-Q 

CAD-Q är ett företag som har funnits i mer än 20 år och de har varit med i utvecklingen ifrån 

ritningar med papper och penna till avancerade 3D-modeller. Cad-Q jobbar med 

implementering av programvaror, de håller även utbildningar och har support och IT-stöd. 

Deras huvudområden är Bygg, infrastruktur, fastighet och industri. (”Om CAD-Q”, 2015) 

4.1.6 CAD IQsystem AB 

CAD IQsystem AB är ett företag som startades av Roger Johansson, deras långa 

konstruktionserfarenhet gjorde så att en verksamhet startade. Cad Iq jobbar med 

applikationsutveckling där utveckling och integrering av intelligent CAD-projektering med 

industriell tillverkning. (”Om CAD IQsystem AB”, 2015) 
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4.1.7 Svensk Byggtjänst 

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som representerar hela byggsektorn, de har sedan 1934 

samlat in information, strukturerat på bästa sätt för att byggsektorn ska kunna planera, 

konstruera, bygga och förvalta så effektivt som möjligt. Byggtjänst utvecklar även verktyg och 

möten för att skapa en användarvänlig byggprocess. (”Om Svensk Byggtjänst”, 2015) 

4.2 Olika företag, olika arbetsmallar 

Företag har ofta egna arbetssätt, en mall på hur arbetet ska utformas. Denna mall speglar 

företagets syn på hur det är bäst att arbeta och på vilket sätt det ger mest utdelning, det är 

dock inte alltid företagen har de mest effektiva arbetssätten. Även om företaget är medvetna 

om att det finns bättre arbetsmetoder så finns det alltid en risk med byte av arbetssättet, 

många är bekväma med det befintliga och ser blint på deras lösning. 

De flesta företag har likaså eget arbetssätt även egna benämningar för byggdelars egenskaper 

i modelleringsprogrammen, detta är just för att företagen tror att det förenklar 

byggprocessen internt då det ska leda till att de anställda håller koll på vad allting ska heta. 

När samarbete med andra företag som har egna benämningar på egenskaper för byggdelar 

sker så är det i själva fallet en faktor som exempelvis gör beställaren förvirrad då den 

personen inte känner igen egenskaperna. Exempel på hur det kan se ut för beställaren vid 

olika benämningar är att konsulten benämner ett betongbjälklag till ”Bbj_x” och beställaren 

är mer bekant med ”Betgbj1”. Detta skapar en osäkerhet mellan aktörerna vilket har leder till 

att behovet för gemensam benämning har ökat. . (Byggprocessen, 2014) 

4.3 System för märkning av 3D-modeller 

Building Information Properties är en potentiell lösning för informationsstrukturen. I 

dagsläget så har BIM Alliance tagit fram exempel på hur benämningarna kan se ut bara ett år 

efter att projektet startat. Tanken är inte att BIP ska införa något helt nytt utan det ska följa 

den svenska standarden. ”TypeID” är en benämning som är egenskapen för varje objekt dock 

så används ofta ordet ”littera” detta begrepp betyder olika saker för olika företag. Med BIP 

som verktyg vill Svensk Byggtjänst införa en standard, en gemensam kodning som ska 

eliminera detta problem. Ingen aktör ska behöva vara osäker med BIP, alla benämningar 

kommer att vara samma för alla. BIP är i dagsläget mest utnyttjat av installationssidan, de 

andra disciplinerna bör göra detsamma och för att det ska vara möjligt så måste ett 

samordnat arbete användas. BIP är ett unikt indentifikationssystem som ger en 

användarvänlig och grundläggande benämning av funktion, form och läge (Svensk 

Byggtjanst, 2015). 
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4.4 Nytt klassifikationssystem (Svensk Byggtjänst) 

Svensk Byggtjänst höll ett informationsmöte 2015-05-06 där författaren och den externa 

handledaren medverkade. De gick igenom: 

 Syfte och mål med projektet (BSAB 2.0) 

 Projektorganisationen 

 Arbetsprocessen 

 Status just nu 

 Tankegångar kring den nya systematiken 

 Den framtida tekniska lösningen 

4.4.1 BSAB 2.0 

BSAB 2.0 är på intåg och ska ersätta dagens BSAB 96. Tanken med BSAB 2.0 är att förbättra 

klassifikationen av byggdelar, anläggningar och dess beståndsdelar. Anledningen till 

införande av det nya systemet är för att idag så används BSAB 96 i samband med AMA 

genom hela byggprocessen allt ifrån modellering, mängdförteckningar till varuinformation. 

Systemet idag identifierar, delar upp och sorterar information för allt inom bygg. Emellertid 

finns ingen gemensam struktur för identifiering av byggnadsdelarna. Klassifikationen bör 

täcka hela den byggda miljön, egenskaper behövs i hela livscykelprocessen, 

förvaltningsskedet saknas, systemet måste anpassas till BIM och är den främsta anledningen 

till att bristande kommunikationen kostar miljardbelopp. 

Länder som Danmark, Norge och England har redan liknande system till BSAB 2.0, dessa är 

baserade på ISO-standard och har gjorts efter ländernas behov på gemensam kodning. Då 

det redan finns IFC som numera är en internationell standard för export bör detta utnyttjas. 

Målet med BSAB 2.0 är att ta fram systematik för strukturering av information om objekt och 

egenskaper för området byggd miljö samt att systematiken accepteras av sektorn och 

tillämpas i alla delar av livscykeln. Byggnadsdelar i en byggnad kan ses på olika sett, 

teoretiskt sätt så är varje beståndsdel i en byggnad ner till minsta lilla skruv en beståndsdel, 

detaljeringsnivån sätts däremot till en lämplig och praktiskt nivå efter tillämpning. Generellt 

sett så är BSAB klassifikation och BIP handlar i huvudsak om beteckningar (märkning). 

Byggtjänsts ambition är att arbeta in BIP (allt som är möjligt och rätt enligt 

klassifikationsprinciperna) i det nya klassifikationssystemet. 

Arbetet med det nya systemet kommer att ske under hösten och våren 2015 och bedrivs i elva 

olika arbetsgruppen, exempelvis byggnad, mark, berg o.s.v. BSAB 2.0 förväntas vara klart 

juni 2016. 
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Tabell 3 - Egenskaper (Tankarna bakom det nya svenska klassifikationssystemet, 2015) 

 

4.5 Smederna och 3D modeller 

Efter en intervju med Smederna så berättar de att några anställda fick genomgå en kurs i 

Tekla Structures Steel Detailing då företaget bestämde att gå över till 3D-modellering istället 

för dåvarande 2D-ritningar. Tekla gör det möjligt för användaren att skapa detaljerade 3D-

modeller av stålkonstruktioner och sedan generera information om tillverkning och 

uppförande som delas ut till alla i projektet. Tekla Structures som idag är det mest 

avancerade BIM-programmet har gjort att Smederna effektiviserat sitt arbetsflöde stegvis 

ifrån försäljning till tillverkning och uppföljning. Tekla har gett Smederna möjligheten att 

anställa studenter ifrån gymnasiet som sitter och modellerar i Tekla Structures just på grund 

av att arbetsgången förenklats då företaget gått över till enbart 3D-modellering. Vid 

montering på arbetsplatsen används surfplattor för att hämta ut information och se hur det 

ska göras. Kodning sker även med hjälp av Tekla Structures, det skulle enligt Smederna vara 

bra att införa en funktion som förenklar kodningen främst för byggsidan. 

4.6 Skanska Röfors bron 

Ett platsbesök skedde i Stockholm för att ta reda på information angående hur Skanska 

anställda använder Tekla för kodning av 3D-modeller och hur bron som Trafikverket 

renoverade i Arboga gjordes enbart med hjälp av dagens teknik. 

Röforsbron är en bro som befinner sig i Arboga, bron byggdes 1919 och är en Sveriges mest 

värdefulla broar och är 63,5 meter lång. Trafikverket tog på sig projektet att efter ungefär 100 

år renovera bron, målet var att återskapa bron ifrån 1919. Röforsbron blev en testkanin för 

hur BIM-modeller skapar fördelar istället för att använda sig av 2D-ritningar, detta projekt 

var perfekt för dokumentering av de olika skeden i byggprocessen då det innehöll alla skeden 

i byggprocessen. Malmkvist (2012) sa att ”Projektet har alla kvalifikationer för att bli ett bra 

BIM-projekt” (s. 1) Det som var den stora skillnaden i detta projekt var att vid 2D-ritningar så 

finns informationen utspridd på olika ritningar och det är jobbigt att hitta på allt, istället 

använder Trafikverket BIM och all information samlas i en och samma modell. 

Själva modellen tog bara en dag att göra men informationen tog 10 månader att fastställa, 

detta betyder att det fanns mycket noggrann planering av vad för information som skulle 
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finnas med i modellen då man inte vill ha en för detaljerad informationsnivå i modellen. Just 

att det inte fanns 2D-ritningar som fick tas ut ur modellen gjorde många delaktiga i projektet 

upprörda, detta tyder på att de flesta inte är så insatta i vad BIM egentligen medför, arbetare 

ser vad de i själva fallet inte hade sett i 2D-ritningarna och att de flesta är för bekväma för att 

testa på nya arbetsmetoder som egentligen ger en bättre arbetsgång. Det här med manuell 

inmatning av egenskaper för modellen var fallet i detta projekt, konsulter fick mata in 

varenda intressant egenskap som skulle finnas med i modellen. Enligt konsulterna så var 

detta en jobbig process och att det borde kunna göras på ett mycket enklare sätt. 

Den stora fördelen är visualiseringen som underlättar och skapar förutsättningar att se 

problem vilket leder till sparande av tid och kostnader. Under projektets gång kunde alla 

inblandade se information direkt i modellen exempelvis APD-plan och en visualiserad 

tidsplan som gör att det går att se hur bron växer fram. Trafikverket använde sig av 4D och 

5D-modellering vilket gav en bättre kontroll på tid och kostnader. På arbetsplatsen så kunde 

även byggarbetarna gå direkt in i modellen via plattor som gjorde det möjligt att se vad som 

skulle göras, steg för steg. Intervju med Hanna Skånberg gjordes på Skanska och hon menar 

att skillnaden var väldigt stor och det sparades mycket tid samt pengar, skillnaden mellan 2 

D-ritningar och 3D-ritningar just i det här projektet var främst armeringsritningarna, i 3D-

modellen kunde byggarbetarna gå direkt in i modellen och se exakt vilket armeringsjärn som 

låg vart medan i 2D-modeller så hade denna process varit mycket svårare. Detta kan ses i 

figur 6 och 7. 

BIM-modellen i Rörforsbron gjorde att alla inblandade:  

 Strävade mot samma mål 

 Bättre samordning 

 Ökad förståelse 

 Delaktighet i projektet 
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Figur 3 - Armering 3D-model 

Figur 4 - Armering bro 2D-ritning 
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Som det framgår i figur 6 och 7 så är det mycket enklare att navigera sig fram i 3D-modellens 

armering och även kunna ta ut information direkt ur det specifikt valda armeringsjärnet. 2D-

modellen behöver experter för att kunna tyda vilket järn som är vilket och hur det ser ut i 

verkligheten, 3D-modellen gör det möjligt att kunna sätta in vilken information som helst 

exempelvis kan informationen vara BIP och BSAB koder som sätts in. Skulle byggbranschen 

även på samma sätt införa gemsansam benämning av egenskaper och koder så skulle det inte 

finnas en begränsning för hur mycket tid och kostnader företagen skulle kunna spara. Detta 

är även en miljöfråga för ju längre tid bygget tar desto mer skadas miljön. Nu när den globala 

uppvärmningen är en stor framtidsfråga så är det ännu viktigare att tänka på att spara så 

mycket resurser som möjligt och även att göra byggnadens livscykel längre. 

4.7 Lösning för implementation av BIP i Tekla 

De största programvarorna inom modellering idag har en IFC-export funktion som används 

vid leverans av modeller, det är vid IFC-exporten som benämningarna för de olika 

egenskaperna väljs. Det är här projektörerna sätter dit informationen i modellen och taggar 

modellen med koder. Konstruktörer i dagens byggbransch kan få i uppgift att märka 

modellen med olika attribut som väljs, ett exempel kan vara attributet ”LENGTH” som 

betyder längd, se figur 12. Konstruktören/projektören väljer att kryssa i ”LENGTH” och 

kommer att få upp en meny där val av benämning, typ o.s.v. för det valda attributet, då 

attributet är valt och inställningarna är klara så kan IFC-exporten göras. Modellen kan 

därefter öppnas i en annan programvara då beställaren ska hämta ut information exempelvis 

kan det vara en Autodesk produkt, då modellen är öppnad och användaren vill ta ut 

information ifrån modellen så kommer det att finnas olika flikar som användaren kan 

använda sig av. En flik kan heta ”Autodesk” en annan ”Tekla” beroende på vad programvaran 

döper dem till, det är där problemet ligger, användaren måste leta upp informationen i 

många olika flikar och i varje flik kan benämningen för attributen vara olika. 

Nackdelen med att det inte är ett strukturerat system som ger konstruktören möjligheten att 

hitta på de attribut som ska levereras direkt är att det går åt väldigt mycket tid. Konstruktörer 

har det ofta väldigt stressigt med att leverera ritningar m.m. enligt konstruktörer på WSP så 

behövs det en enkel lösning som ger utrymme för konstruktören att välja ut sina attribut ur 

exempelvis en flik där alla attribut samlas oberoende vilken programvara det är. 

  



20 

 

Figur 5 - Solibri Exempel 

Vid val av exempelvis balk (”Beam.0,7” i figur 8) så kommer det finnas information att hämta 

i informationsrutan, som det framgår i figur 9 så finns det olika flikar att välja på ”Tekla 

Quantity” eller ”Tekla Swe” ”Pset_BeamCommon” och det är här användaren blir förvirrad, 

under vilken flik hittar användaren den information som söks. 

 

Figur 6 - Flikar 
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Det är på grund av problemet att hitta rätt som en lösning behöver göras. Lösningen nedan 

enligt figur 10, 11, 12 och 13 är baserade på intervjuer med erfarna konstruktörer ifrån WSP 

som länge använt Tekla som modellerings program. Lösningen för de framtida BIP-koderna 

är att vid IFC-exportens ”Additional property sets” som framgår i figur 10 ska de attribut som 

är efterfrågade väljas för att sedan hamna under en flik som kan gå under namnet ”Building 

Information Properties” och där tolkas ”LENGHT” till den gemensamma benämningen som 

BSAB 2.0 tillsammans med BIP kommer att generera. 

 

Det är under ”Attributes” (figur 11) alla de egenskaper som är efterfrågade blir valda för att 

sedan befinna sig under fliken ”Building Information Properties”. Fliken ”Building 

Information Properties” är i detta fal ett exempel, även fliken kommer ha ett gemensamt 

standardiserat namn även om det görs IFC-exporter till andra programvaror.  

Figur 7 -IFC export 
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Figur 8 – Val av attribut i Tekla Structures 

Valet av attribut som skickas ska sedan via API ta kontakt med en intern databas eventuellt 

med Svensk Byggtjänst som kommer att leverera tillbaka de motsvarande värdena 

exempelvis ”LENGTH” som då för den gemensamma benämningen kanske heter 

”LENGTH1”. ”LENGTH1” skjuts då in i modellens valda objekt och kommer att vara 

tillgänglig för andra aktörer vid export. 

Nedan i figur 12 och 13 så visualiseras ett exempel på hur det kan se ut vid val av ”Disciplin”, 

”Huvudkategori” och ”Underkategori” då API funktionen tar kontakt med databasen och 

levererar tillbaka val, denna lösning är baserad på hur BIP ser ut utifrån Byggtjänsts system. 

Fördelen med att använda sig av API som tar kontakt med Byggtjänst istället för bara en 

intern databas där allt är hårdkodat är att ifrån byggtjänst kommer systemet att 

synkroniseras med programvaran och levererar de exakta värden direkt ifrån Byggtjänst. 
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Figur 9 – Val av inställningar (BIP) 

Detta exempel (Figur 13) omfattar en pelare och har de aktuella gemensamma 

benämningarna för pelare som BIP kommer att använda sig av, pelare väljs och det kommer 

fram exempel på vilket material på pelare som finns tillgängligt. Väljer användaren sedan en 

stålpelare vars TypeID är ”SP” så följer ett antal egenskaper att väja mellan exempelvis kulör 

o.s.v. Eftersom BIP och BSAB är ett dynamiska system så kommer underhåll sällan behöva 

tas hänsyn till. 

 

Figur 10 - Beteckningar 
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4.8 BIMeye 

Ett möte med CAD-Q gjordes för att få information om deras lösning och hur deras syn på 

hur BIP och BSAB kan implementeras på bästa sätt i Tekla Structures. 

BIMeye är en molnlösning ifrån CAD-Q och är en databas baserad lösning via internet. 

BIMeye är fortfarande i utvecklingsfasen men har redan flera användare som vill använda sig 

av den enkla lösningen som erbjuder all information på en och samma plats. Det finns många 

fördelar att använda sig av BIMeye som en lösning för informationsgemensamhet då alla 

attribut finns tillgängliga och redo synkroniseras med modellen. När BIP och BSAB 2.0 blir 

färdiga produkter så kommer dessa att kunna implementeras i BIMeye som egna flikar där 

benämningarna kommer att finnas tillgängliga. Skaparna av BIMeye intervjuades och vill 

redan nu införa ett samarbete med Tekla där BIMeye skapar en direkt kontakt med Tekla och 

inte att det är en IFC-baserad funktion vilket gör att databasen Tekla hämtar information 

ifrån är direkt anpassad efter programvaran, direktsynk en egen klient. BIMeye som ett 

lösningsalternativ för effektiv hantering av krav kring kodning för typen BIP och BSAB ger 

möjlighet för användaren att kunna läsa in BIP och BSAB i modellen. Då lösningen är 

internetbaserad så underlättar det även för användare som inte är vana att använda sig av 

CAD-program. 

BIMeye använder sig av en sorts ”Parameter motor” som generar egenskaper för de olika 

byggdelarna i det här fallet kommer BIP och BSAB 2.0 att motsvara dessa parametrar. Enligt 

CAD-Qs Stefan Lindberg (personlig kommunikation, 13 maj, 2015) så är inte BIMeye en 

specifik lösning för kodning BIP och BSAB 2.0 utan att de kan vara en del av hela systemet, 

syftet är att kunna ändra, lagra, sortera och få ut samma information till alla de olika 

aktörerna som sitter med projektet. 

 

Figur 11 - BIMeye 
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BIMeye kan vara ett program som kan vara den bästa lösningen för hur BIP och BSAB kan 

implementeras på ett väldigt enkelt sätt, programmet måste testas och se hur väl 

synkroniseringen mellan BIMeye och modellen fungerar. Enligt de flesta som använder sig av 

BIMeye exempelvis projektet ”Nya Karolinska”, där har BIMeye använts och det fungerar 

väldigt bra. 

4.9 CAD IQ’s BIM Manager 

Intervju med Roger Johansson ifrån CAD IQsystem gjordes för att ta reda på vad för lösning 

han har utformat, en demonstration av applikation lösningen gjordes på Teklas huvudkontor 

i Västerås. 

BIM manager är en lösning i Tekla som erbjuder ett användarvänligt verktyg där 

modelleringen sker med hjälp av en applikation skapad för Tekla. Applikationen ger 

möjligheten att i modelleringsskedet använda applikationen istället för Teklas egna 

verktygsfält, allt som behövs för att modellera finns i en och samma ruta. Rutan gör att 

sökbarheten blir mycket enklare och det går att söka på detaljnivå exempelvis om det 

eftersöks en stålpelare så skriver användaren SP för att sedan kunna klicka fram den i 

modellvyn. Det som är en stor fördel med BIM manager är kodningen av modellerna, Roger 

Johansson som är ägare av applikationen har gjort det möjligt via en databas att skjuta in 

egenskaper för byggnadsdelarna direkt i modelleringsskedet för varje byggdel som sätts ut. 

Den svenska och norska standarden bland många andra standarder finns i databasen, BSAB 

koder följer direkt med in i modellen med enkla knapptryck som gör det automatiskt vid 

modellering.  

Figur 12 – BIM Manager 
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Tekla Structures kan utföra samma funktion dock så tar det betydligt längre tid, användaren 

måste manuellt skriva in alla koder och det är många rutor som måste fyllas i. Detta ökar 

även risken för fel då en människa sitter och skriver in dessa förhand. BIM manager gör detta 

automatiskt och det som skulle ta så lång tid med Tekla Structures går att utföra med några 

knapptryck och allt fylls i vartefter. BIM Manager kan enkelt införa BIP eller BSAB 2.0 i 

databasen för att sedan kunna implementera dessa i Tekla Structures via Applikationen. 

 

Figur 13 - BIM Manager 

Som det framgår i figuren ovan så behövs det flera steg innan allt har kodats i Tekla 

Strucutres, det vore konstigt om en människa inte gjorde fel och skrev en bokstav för lite eller 

en versal istället för liten bokstav. Det framgår också i bilden att BIMeye gör detta på ett steg, 

enligt Tekla Structure utvecklarna är denna lösning inte vad den visar på bilden och att det 

inte alls är så komplicerat. 

Det är en smart lösning och gör att användaren stöter på mindre fel och modelleringen flyter 

på med hjälp av den bekväma sökbarheten. Det finns forskning som säger att allt sittande vid 

datorn påverkar hälsan både psykiskt och fysiskt, finns det då en funktionalitet som gör 

vardagen enklare så borde detta utnyttjas fullt ut. 
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4.10 Gemensam terminologi vid informationsleveranser 

Intervjuer står till grund av resultatet för undersökningen, gemensam terminologi. Inom 

Byggbranschen så används olika programvaror som kan kommunicera med varandra dock så 

använder företag olika termer för exakt samma saker, utmaningen är att försöka få de olika 

företagen att komma överens med en gemensam terminologi så att programvarorna 

kommunicerar på ett rätt och strukturerat sätt. Syftet är att lyckas åstadkomma ett 

gemensamt arbetssätt så att det skapas en enighet och användare slipper dokumentera i 

omgångar och få allt klart på en gång. 

Enligt de flesta respondenter så kommer det att ta lång tid innan alla företag använder sig av 

gemensamma benämningar för material då detta är en samarbetsfråga. Samarbete och 

anpassning till systemet krävs, att våga ta steget och hitta svagheter för att göra systemet 

fullbordat tillsammans. Det är mer en samarbetsfråga än ett problem, ju fortare företag 

börjar inse att det krävs ett standardiserat arbetssätt mellan de olika företagen desto fortare 

kommer BIP och BSAB 2.0 att bli ett krav i Sverige. 

 Samarbete-------------X-----------------------------------------------Problem 

Enligt WSP’s respondenter (se bilaga 1) så kommer BIP och BSAB 2.0 att vara en lösning i 

framtiden eftersom mycket tid kommer att krävas för alla företag att anpassa sig. WSP anser 

att det ofta pratas om 4D-5D modellering och gemensamma benämningar, att de behövs 

överenskommelser och borde användas hela tiden. I själva fallet så är ingen villig att ta steget 

innan det är ett fullt fungerande system. 

Behovet av BIP kommer att bli mycket större nu när BSAB 2.0 blir klart juni 2016. BSAB 2.0 

kommer att innehålla BIP i den största möjliga utsträckning enligt respondenterna från 

Svensk Byggtjänst. BSAB 2.0 mötet som Svensk Byggtjänst höll i Stockholm 2015-05-06 

samlade olika aktörer från olika företag, de gick igenom hur det nya klassifikationssystemet 

fungerar och hur det ska täcka de olika företagens behov. Det är detaljerna och de olika 

behoven ifrån olika företagen som gör det lite komplicerat. BSAB 2.0 måste få med allt för att 

de ska vara ett system för alla. Exempel på sådana behov kan vara att ett företag jobbar med 

ett sekretessbelagt projekt och behöver jobba i en bunker utan internet och måste ha tillgång 

till BIP och BSAB 2.0, då är frågan hur BIP och BSAB 2.0 kommer att finnas tillgängligt. 

Klassifikationssystemet bör täcka en konstruktiv funktion som är enkelstrukturerad och 

användarvänlig. Användaren av BSAB 2.0 ska inte behöva vara en expert utan ska kunna 

definiera egenskaper vid olika tidpunkter i projektet, exempelvis att kunna se om en pelare är 

bärande eller inte. 

Orsaken till att företagsledare inte är så förtjusta av att våga sig på en förändring är 

konkurrenskraften på marknaden. Det krävs en orädd ledare som inte är rädd för att trampa 

på ett par tår för att uppnå en förändring. Det som är väldigt konstigt och är en av de största 

frågorna i dagens byggbransch är, hur en av världens mest produktiva bransch kan vara så 

outvecklad inom IT. Det är inom byggbranschen teknologin bör utnyttjas på bästa möjliga 

sätt för att förenkla och inte fastna i utvecklingen så att utvecklingen hela tiden sker utan 

onödiga stopp. (A strategic Implementation Guide, 2013) 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Implementation av informationssystem i CAD-program är mer en affärsfråga än vad det är 

en teknisk fråga, införs BIP som en del av BSAB 2.0 så skapas en förbättring av 

byggnadsprocessen. Tekniken måste användas som en del av en övergripande affärsstrategi 

för att kunna bli framgångsrik, de flesta företag måste ändra på sina affärsprocesser och 

arbetssätt för att utvecklingen ska kunna ske på allvar. Det går att jämföra Röforsbron 

projektet med steget till gemensam terminologi, trafikverket använde sig enbart av 3D-

modeller som för många ansågs vara en risk till en början för att sedan acceptera och föredra 

ett arbete utan 2D-modeller. 

För de flesta företagsägare inom byggnadsbranschen så är valet av programvara den stora 

frågan och det är där alla riskfyllda investeringar kommer att ske. Investering i olika licenser, 

upplärning av anställda o.s.v. därför måste det finnas en väldigt markant fördel i 

programvaran som erbjuder kunden att kunna använda BIM i största möjliga utsträckning. 

För att BIP och BSAB ska kunna vara något som företagen nappar på måste det tydligt 

framgå på vilket sätt företagen kommer att kunna spara tid samt kostnad. De lösningar som 

radats upp i denna rapport för Tekla trycker just på kostnad och tid vilket gör att företag 

nappar och vill införa den bästa lösningen. Byggbranschen strävar ständigt framåt i 

utvecklingen och eftersom programvaror erbjuder utnyttjande av informationsleveranser på 

ett strukturerat sätt så borde detta utan tvekan att utnyttjas. 

Det har nu radats upp de tre lösningar som ansågs vara mest tillämpade för att kunna 

implementera BIP och BSAB i Tekla Structures, frågan är vilken av lösningarna som är mest 

fördelaktiga och ger mest funktionalitet. Enligt mig så är de alla tre bra lösningar och den 

lösning som är störst och ger mest valuta för pengarna är BIMeye då det inte bara handlar 

om BIP och BSAB utan hur en informationshanterar klarar av att strukturera allt som rör 

modellen och lite till. 
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6 SLUTSATSER 

Den bästa lösningen för implementation av BIP och BSAB i programvara kommer att kunna 

fastställas beroende på om BIP och BSAB 2.0 kommer att vara ett krav eller inte inom 

byggbranschen. Blir det ett krav så kommer det att finnas en lösning som Byggtjänst kommer 

ut med, en lösning som Byggtjänst säger kommer att bestå av API och XML. Blir det inte ett 

krav så kommer det att vara ett internt problem för varje företag och då är det som 

undersökningen i denna rapport presenterar, att det måste finnas initiativ för att gemensamt 

lösa problemet. 

Inmatningen av egenskaper i modeller är, som det framgått i arbetet en väldigt manuell och 

jobbig process, en lösning på detta kan formas då BIP och BSAB systemet är fullbordat. 

Systemen kan göra det möjligt för Tekla utvecklarna att införa ett verktyg just för detta. Det 

tänkta verktyget gör att då inmatningen ska ske direkt i modelleringsskede så kan det finnas 

ett verktyg som istället för att öppna olika fönster som innehåller tomma rader som ska fyllas 

efter modellen är klar så under modelleringens gång fylls egenskaper på vart efter. 

Behovet av gemensam kodning eller gemensam terminologi är enligt många respondenter en 

lösning som kommer att finnas när ett system som täcker den internationella marknaden och 

när det finns ett system som täcker alla företagens olika krav. Det kan bli så att BSAB 2.0 blir 

ett krav i Sverige och då kommer företagen att vara tvungna att göra en förändring,  

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förslag till fortsatt arbete är då BSAB 2.0 blir ett fungerande system, att ta reda på hur 

företagen implementerat systemet i programvara samt i företagets utveckling. 

”Implementering av BSAB 2.0”.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR WSP 

1. Hur ser ni på gemensam kodning? 

2. Hur ser benämningarna på byggnadsdelar ut hos er jämfört med andra företag? 

3. BSAB och BIP i Tekla Structures? 

4. På vilket sätt skulle BIP och BSAB passa bäst in i Tekla Structures? 

5. Vad är skillnaden mellan gemensam benämning i BSAB 2.0 och BIP?  
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR CADIQ 

1. Hur ser ni på gemensam kodning? 

2. BSAB och BIP i Tekla Structures? 

3. På vilket sätt tror ni det är bäst att införa BSAB och BIP i Tekla Structures? 

4. Har du några exempel på hur en applikation, API, Plugin eller intern databas kan se ut? 

5. Vad är skillnaden mellan gemensam benämning i BSAB 2.0 och BIP? 

6. Du har gjort en databas som innehåller stöd för olika språk, berätta lite om den. 
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BILAGA 3: INTERVJU FRÅGOR SVENSK BYGGTJÄNST 

1. Hur ser ni på gemensam kodning? 

2. BSAB och BIP i Tekla Structures? 

3. På vilket sätt tror ni det är bäst att införa BSAB och BIP i Tekla Structures? 

4. Har du några exempel på hur en applikation, API, Plugin eller intern databas kan se ut? 

5. Vad är skillnaden mellan gemensam benämning i BSAB 2.0 och BIP? 

6. Du har gjort en databas som innehåller stöd för olika språk, berätta lite om den. 
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BILAGA 4: INTERVJU FRÅGOR SKANSKA 

1. Ni har varit med i ett projekt som heter ”Röforsbron” i Arboga, hur mycket betydde BIM och 

kodningen av 3D-modeller i Tekla Structures? 

2. BSAB och BIP i Tekla Structures? 

3. Hur ser dokumenthanteringen ut för er när ni jobbar med Tekla, utnyttjar ni BIM-

funktionaliteten fullt ut? 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR CADQ 

1. Hur ser ni på gemensam kodning? 

2. BSAB och BIP i Tekla? 

3. På vilket sätt tror ni det är bäst att införa BSAB och BIP i Tekla Structures? 

4. Hur ser er lösning ut och hur kan BIP och BSAB fungera i er lösning? 
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BILAGA 4: INTERVJU FRÅGOR SMEDERNA 

1. Hur mycket har det betytt för företaget att gå ifrån pappersritningar i 2D till 3D-modeller? 

2. Hur ser monteringen ut med hjälp av surfplattor på arbetsplatsen gentemot hur det såg ut 

förr? 

3. Tekniska sidan hos er har växt rejält och ni har anställt 4st gymnasieelever, har utvecklingen 

tekniskt sätt hos er på företaget gjort att detta blev ett faktum? 

4. Kodar ni era ritningar med beteckningar? Skulle det förenkla för er om kodningen hade skett 

på ett automatiskt sätt, att ritningarna var för-kodade? 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


