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Förord
Det här examensarbetet utfördes under våren 2010 hos Sweco Architects AB i Stockholm
samt vid Avdelningen för Byggkonstruktion och Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska
universitet, LTU.
Mitt mål med detta examensarbete har varit att ställa upp, undersöka och bidra till en
lämplig samarbetsmetod mellan olika discipliner vid projektering med BIM. Fokus har legat
kring att hitta ett lämpligt sätt att utbyta information mellan olika discipliner i ett projekt
utan att förlora datainformation vid varje utbyte mellan parterna. Nyfikenheten och
intresset för detta ämne har gjort mig väldigt insatt i BIM‐verktyget Autodesk Revit och
utifrån detta verktyg har lämpliga samarbetsmetoder ställts upp.
Förslag till examensarbete som jag gav till Sweco vid första bemötande har ändrats en aning
med tiden och blivit mer anpassat mot Sweco, vilket jag är väldigt nöjd över. Detta har
inneburit ett mer verklighetstroget arbete som förhoppningsvis kommer till bra användning.
Jag vill rikta ett stort tack till dem som gjort detta möjligt, nämligen Alessio Boco som varit
min handledare på kontoret vid Sweco Architects i Stockholm samt min akademiska
handledare Helena Johnsson vid Luleå tekniska universitet. Vidare kan jag inte tänka mig ha
fått bättre vägledning än den genom Alessio och Helena, som trots distanser mellan Luleå,
Stockholm och Shanghai tagit sig tiden och energin för att göra detta möjligt.
Jag vill även rikta stor tacksamhet till alla medarbetare på Concept & Design hos Sweco
Architects som redan första arbetsdagen tog emot mig med glädje och fick mig att känna
mig som en av gruppen.
Uppskattar den energi och tid intressenter lagt på detta arbete med sitt deltagande på
intervjuer om respektive samarbetsmetod. Er praktiska erfarenhet, kunskap och åsikter om
respektive samarbetsmetod har bidragit till en bättre kvalitet av detta examensarbete.
Sist men inte minst vill jag säga jag inte kan beskriva min tacksamhet med ord för min familj
och fästmö som funnits för mig genom hela min utbildning, finns inget som betyder mer för
mig än er!
Det är med gott samvete som jag slutför mina studier i Luleå, vetandes att jag träffat många
unika personer och fått kunskap som jag kommer bära med mig resten av livet.
Stockholm, juni 2010.
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Sammanfattning
Byggbranschen är ett verksamhetsområde som består av ett samarbete mellan flera olika
discipliner. Varje byggprojekt har olika förutsättningar gällande tid, budget, resurser och
kompetens. Oavsett typ, kräver byggprojekt en god samverkan mellan alla inblandade parter
för ett framgångsrikt genomförande. En förutsättning för detta är att projektet har en bra
samarbetsmetod mellan disciplinerna.
En god utgångspunkt för att skapa en bra samarbetsmetod är genom att alla discipliner
arbetar med en gemensam projektleverans som integrerar människor, system,
affärsstrukturer och praxis. Integrated Project Delivery är en projektleveransmetod som gör
just detta. Insikt och kännedom om IPD är därför till fördel vid implementering av en
samarbetsmetod mellan flera discipliner.
Ett informationshanteringssätt som ger förutsättningar för att uppnå en tydligare
kommunikation mellan flera discipliner är Building Information Modelling. Detta i
bemärkelsen att byggprojekts data bearbetas, lagras och förvaltas digitalt i en
byggnadsmodell under byggprocessen och under byggnadens livscykel. BIM öppnar nya
möjligheter om hur projekteringsprocessen kan utföras och hur man med en lämplig
samarbetsmetod mellan de inblandade parterna bättre kan kommunicera. Med BIM flyttas
fokusen från leveransprodukt till processen.
Syftet med denna studie är att ge vägledning för företag och projekteringsledare som ska
bestämma en samarbetsmetod till en tvärdisciplinär projektering med BIM i Autodesk Revit.
Underlagsmaterial görs utifrån tester där resultat på för‐ och nackdelar ställs upp för
respektive metod. I slutet av rapporten diskuteras bland annat vilken metod som lämpar sig
bäst till respektive projektförutsättningar.
Examensarbetet utfördes på teknikkonsultsföretaget SWECO som en kvalitativ fallstudie.
Rapporten innehåller intervjuer, observationer och litteraturstudier där tre uppställda
samarbetsmetoder undersökts och jämförts. För en bättre förståelse av
samarbetsmetoderna samt villkor för dessa så studerades teori som berör alla tre
metoderna. Utifrån möten och diskussioner internt hos SWECO så ställdes respektive metod
upp. Allt eftersom metoderna undersöktes så gjordes även intervjuer med intressenter från
respektive disciplin med fokus på samarbetsmetoderna.
Studien visar att lämpliga samarbetsmetoder i ett tvärdisciplinärt projekt går att skapa med
hjälp av BIM i Autodesk Revit. Respektive metod som undersökts passar till olika typer av
projekt. Med detta menas att det inte existerar en specifik samarbetsmetod som ska
fungera för alla projekt då varje projekt är unikt och har olika förutsättningar.
Samarbetsmetod 1 är den metod som använts mest i praktiken, och den funkar både i teorin
och praktiken. Samarbetsmetod 2 är mindre vanlig och har lite mer krav på förutsättningar,
men funkar också i både teorin och praktiken. Samarbetsmetod funkar inte fullständigt i
teorin. I praktiken kan den funka om inte har krav på att ALLT ska delas mellan disciplinerna.
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Abstract
The construction industry is an activity that consists of a partnership between many
different disciplines. Each construction project has different conditions of time, budget,
resources and skills. Regardless of type, construction project requires a good cooperation
between all parties for a successful implementative. A presupposition for this is that the
project has a good method of cooperation between the disciplines.
A good starting point to create a good cooperation method is by all disciplines working on a
mutual project delivery which integrates people, systems, business structures and practices.
Integrated Project Delivery is a project delivery that does all this. Insight and knowledge of
IPD is therefore useful in implementing a collaborative approach between several
disciplines.
Building Information Modelling is a way of handling data that provides conditions for
achieving a better communication between various disciplines. This in the sense that the
construction project data is processed, stored and administered in the digital model of a
building during the construction process and during the building lifecycle. BIM opens new
possibilities of how the design process can be performed and leads to better communication
between the parties involved with an appropriate method. With BIM the focus shifts from
product delivery to the process.
The purpose of this study is to provide guidance for companies and design managers to
determine a collaborative approach to a multi‐disciplinary design with BIM in Autodesk
Revit. Basic data is made based on tests in which performance on the pros and cons are set
for each method. At the end of the report is a discussion of which method that is best suited
to each project conditions.
The essay was carried out on the engineering company SWECO as a qualitative case study.
The report includes interviews, observations and literature studies in which three
established methods of cooperation are examined and compared. For a better
understanding of the collaborative methods and their conditions, theory involving all three
methods is studied. Each method where set up based on internally meetings and discussions
at SWECO. As the methods were investigated as were also interviews with stakeholders
from each discipline with a focus on the collaborative methods.
The study shows that appropriate collaborative methods in an interdisciplinary project can
be created with the help of BIM in Autodesk Revit. Each method studied is suitable for
various types of projects. This means that there isn’t a specific method of cooperation that
will work for all kind of projects because each project is unique and has different
circumstances.
Cooperation method 1 is the method that is most used in practice, and it works both in
theory and practice. Cooperation method 2 is less common and has a bit more demands on
conditions, but also works in both theory and practice. Cooperation Method does not work
perfectly in theory. In practice it may work if there isn’t demand on that everything should
be shared between disciplines.
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Förkortningar
2D

Tvådimensionell

3D

Tredimensionell

A

Arkitekt

AEC

Architecture Engineering Construction

AIA

The American Institute of Architects

BIM

Building Information Modelling

CAD

Computer Aided Design

C/M

Copy/Monitor (samarbetsfunktion i Autodesk Revit)

DWG

CAD filformat utvecklat av Autodesk Incorporation

FM

Facilities Management

IAI

International Alliance for Interoperability

IFC

Industry Foundation Classes

IP

Integrated Practice

IPD

Integrated Project Delivery

IT

Information Technology

K

Konstruktör

PC

Personal Computer

RVT

Revit Projekt fil

V

Förkortning av disciplinen VVS‐konsult

VVS

Värme, Ventilation och Sanitet
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Inledning

1 Inledning
1.1 Disposition
Kapitel 1 – Inledning avser att ge läsaren en överblicklig bild till bakgrund och varför studien
utförs samt presentera studiens syfte och frågeställningar.
Kapitel 2 – Metod beskriver hur studien är vald att utföras.
Kapitel 3 – Teori består av litteraturstudier berörande uppsatsens ämne utifrån metod,
underlag för resultat och analys.
Kapitel 4 – Resultat och Analys presenterar studiens resultat i samband med en analys och
svarar på syftet och frågeställningarna
Kapitel 5 – Diskussion och slutsatser presenterar studiens slutsatser, diskuterar studiens
resultat, val av metod, studiens kvalitetsmått, samt fortsatt arbete.
Kapitel 6 – Referenser består av en förteckning av använda källor.
Kapitel 7 – Bilagor består av intervjumaterial samt underlag från möten och seminarium
som gjort för denna rapport.
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1.2 Bakgrund
Framgångsrika genomföranden av byggprojekt kräver samverkan av många
tvärvetenskapliga och ibland geografiskt åtskilda gruppmedlemmar. Utbyte av kontinuerlig,
korrekt och aktuell information mellan projektdeltagare är nyckeln till att lösa många
konflikter. Detta ger en möjlighet till bättre och snabbare lösningar som leder till att man får
bättre kvalitet på slutprodukten (Björk, 2010).
Emellertid har praxis och konventioner ställt stora utmaningar vid försök att samarbeta
mellan olika discipliner så som Arkitekt, Konstruktör, entreprenör, etc. (Olofsson, Lee ,
Eastman, 2008).
Vidare har utföranden av komplext formade byggnader som lyckats hålla rimliga tider och
begränsad budget, har väckt stor uppmärksamhet kring möjligheterna med BIM och behovet
av Integrated Practice. Kärnan i en vision med IP ligger i det intima samarbetet mellan
designteam och konstruktionteam i en BIM(Olofsson, Lee , Eastman, 2008).
Implementering av BIM i byggindustrin går sakta men säkert framåt, där man kan se en
tydlig utveckling dem senaste åren. Allt fler företag tar klivet över till att arbeta med BIM
vilket är ett resultat på främst beställarkrav och lockande av nyexaminerad arbetskraft.
Vid klivet från 2D projektering till BIM projektering är det ännu viktigare att ha en bra
kommunikation med alla inblandande parter För att förbättra ett samarbete mellan olika
discipliner i ett byggprojekt så är det viktigt att alla inblandade parter använder sig av en
gemensam samarbetsmetod (Suchocki, 2007).
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1.3 Problemdiskussion
Införande av BIM har haft en del motgångar i byggbranschen. Brist på utvecklade
samarbetsmetoder och BIM‐kunniga organisationer i byggprojekten (från start till slut) som
är de största hindren för införandet av BIM i bygg‐ och förvaltningsprocessen.
En av dem vanliga motgångarna vid arbete med BIM är brist på bra informationshantering
mellan alla inblandade parter i projekteringen. Anledning till att all information inte delas
mellan aktörer är många. Det finns praktiska, strategiska, metodiska, tekniska och
organisatoriska skäl för att bara en bråkdel av projektinformationen delas med andra på ett
digitalt och objektorienterat sätt (Jongeling, 2008).
BIM i byggbranschen har dock utvecklats dem senaste åren och allt mer beställare av
byggprojekt har BIM‐projektering som ett krav. Detta medför att desto fler byggföretag vill
implementera BIM i sina kontor. Stora förändringar för dock med sig osäkerhet. Därför
studeras i detta examensarbete 3 olika samarbetsmetoder:
Samarbetsmetod 1
Denna metod går ut på att alla discipliner ska arbeta i varsin arbetsmodell och länka sina
modeller mot varandra i Autodesk Revit. Detta innebär att disciplinerna kommer ha sina
modeller kopplade mot varann och kan på så sätt övervaka varandras modeller utan att göra
ändringar på varandras modeller av misstag.
Samarbetsmetod 2
Denna metod går ut på att alla discipliner ska arbeta i en och samma arbetsmodell I
Autodesk Revit. För att detta inte ska bli allt för komplicerat och otydligt så ska man kunna
göra lämpliga uppdelningar av arbetsmodellen efter disciplinernas behov och önskemål.
Samarbetsmetod 3
Denna metod går ut på att disciplinerna i ett projekt inte ska vara låsta till något specifikt
BIM‐verktyg. Disciplinernas modeller ska därför exporteras/importeras sinsemellan
disciplinerna med hjälp av ett öppet‐filformat. Det format som valts i denna studie är
Industry Foundation Classes (IFC).

Litteraturstudier på bland annat program, format och funktioner som används för respektive
metod finns på kapitel 3, Teori.
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1.4 Mål och syfte
Syftet med denna studie är att ge vägledning till företag och projekteringsledare som ska
bestämma en samarbetsmetod mellan flera discipliner för projektering med BIM i Autodesk
Revit. Utifrån tester och resultat ställa upp för‐ och nackdelar av respektive metod.
Målet ska vara att utifrån undersökningarna av de olika samarbetsmetoderna få ett tydligt
resultat på vilken metod som passar till en given situation.

Frågeställningar

4

•

Vad är och hur används BIM och IPD med fokus på samordning?

•

Vilka interna samordningsfunktioner finns i Autodesk Revit samt hur används dessa?

•

Finns det information som discipliner vid BIM‐projektering inte vill utbyta och i så fall
kan man lösa detta i respektive samarbetsmetod?

•

Tillvägagångssätt för de olika disciplinerna vid arbete med respektive
samarbetsmetod?

•

Hur kommunicerar alla projektmedlemmar sinsemellan?

•

För‐ och nackdelar av respektive samarbetsmetod?

•

Hur gör man en lämplig avgränsning mellan Arkitektens och Konstruktörens ansvar
och ägande?

•

Hur bör man gå tillväga för att implementera BIM och respektive samarbetsmetod i
företaget?

1
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1.5 Fokus och avgränsningar
Fokus
•

Vilka typer av projekt respektive samarbetsmetod lämpar sig bäst för. Ange vilken av
dem undersökta samarbetsmetoderna som är vanligast och mest använd i praktiken.

•

Hur bra/dåligt respektive samarbetsmetod fungerar i verkligheten.

•

Vilka svårigheter respektive metod kan medföra. Detta ska diskuteras i intervjuer
som ska göras med nyckelpersoner från respektive disciplin som är insatt i BIM.

•

Hur och om man kan skapa förutsättningar för att respektive samarbetsmetod ska
fungera optimalt.

Avgränsningar
•

Användning av BIM‐verktyget Autodesk Revit för samtliga samarbetsmetoder.

•

Användning av samma Revitskapad arbetsmodell vid undersökning och testande av
alla tre metoderna. Denna modell består av både enkel och komplex geometri i syfte
att vara helhetstäckande för både attribut och geometri.

•

Användning av IFC som det öppna‐filformatet i samarbetsmetod 3.

•

Arbetande med studien under 6 månader i Sverige.
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Det första som gjordes i denna studie var att ställa upp potentiella samarbetsmetoder för
projektering med BIM i Autodesk Revit. Detta gjordes genom en diskussion med Sweco
Architectects Revit‐ansvarig, Alessio Boco, som även är handledare för detta
examensarbete. Därefter har varje samarbetsmetod testats en i taget med fokus på
funktionalitet och samordning. Som komplement för varje metod gjordes under studiens
gång följande:
Möten
Det har anordnats fyra stycken möten om respektive samarbetsmetod med Arkitekt,
Konstruktör samt BIM‐koordinator som alla har erfarenhet med BIM. I mötena diskuterades
samt testades möjligheter och optimering av varje samarbetsmetod. Exempelvis så gjordes
bland annat Länkning‐schema för samarbetsmetod 1, Worksets‐uppdelning för
samarbetsmetod 2 och IFC tester på import/export av modeller till och från Revit för
samarbetsmetod 3.
Seminarier
Deltagande på fyra stycken seminarier om bland annat BIM och samarbetsfunktioner i Revit.
I dessa seminarier så diskuterades samarbetsmetod 1‐3 med Arkitekter, Konstruktörer, BIM‐
Konsulter och BIM‐koordinatorer. Utifrån dessa seminarier så bokades bland annat
intervjuer med Autodesks Revit representant för norden och en Arkitekt berörande
samarbetsmetoderna.
Intervjuer
Det har anordnats totalt fem stycken intervjuer berörande samarbetsmetoderna som
undersökts. Intervjuerna har täckt yrkesgrupperna Arkitekt, Konstruktör, BIM‐konsult,
programutvecklare och projekteringsledare. Anledning till intervju med ett brett spektrum
av yrkesgrupper har gjorts för att få olika discipliners åsikter som har erfarenheter och
kunskap om ämnet. Intervjuerna finns som bilagor i detta examensarbete.
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2.1 Samarbetsmetod 1, länkning mellan olika modeller
Samarbetsmetod 1 går ut på att respektive disciplin (A, K och VVS) ska arbeta i varsin
arbetsmodell samtidigt som de ska kunna ha en översikt på varandras arbetsmodeller. Detta
ska fungera genom att man med hjälp av Autodesk Revit använder en samordningsfunktion
som länkar de olika modellerna sinsemellan. Denna samordningsfunktion heter Linking och
kan studeras närmre i kapitel 3.4.1.

Bild 1.

Förenklad illustration över samarbetsmetod 1. Alla discipliner arbetar i var sin modell där man har länkar modellerna
sinsemellan med samarbetsfunktionen Linking i Autodesk Revit.

För samarbetsmetod 1 undersöks:
1. Tillvägagångssättet för respektive projektmedlem.
Hur man i Revit länkar sin arbetsmodell mot dem andra disciplinernas arbetsmodeller.
För att förstå hur detta fungerar så undersöks diverse länknings funktioner och
inställningar.
7
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Eftersom detta är en metod för flera discipliner så studeras även
koordineringshanteringen mellan disciplinernas arbetsmodeller.
2. Kommunikationssätt mellan projektmedlemmarna.
Hur alla inblandade projektmedlemmar måste kommunicera sinsemellan. Vilken nivå av
kommunikation samarbetsmetoden kräver samt möjligheter BIM metoden medför.
Eftersom alla projektmedlemmar arbetar inom Revit så undersöks ifall det finns ett
internt kommunikationssätt inom Revit.
3. Avgränsningar och sekretess inställningar.
Hur man löser rättigheter och begränsningar i arbetsmodellen för respektive
projektmedlem. I Revit ska det ses över ifall det finns funktioner man kan använda för att
göra begränsningar på ändrings‐ och visualiseringsmöjligheter för respektive disciplin
och användare.
4. För‐ och nackdelar.
Hur man bör gå tillväga för att utnyttja samarbetsmetoden optimalt undersöks i
resultatkapitlet. Utifrån det resultatet ställs det upp vilka för‐ respektive nackdelar
denna samarbetsmetod medför.
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2.2 Samarbetsmetod 2, en gemensam modell
Samarbetsmetod 2 går ut på att alla discipliner (A, K och VVS) i projekteringen ska arbeta i
en och samma arbetsmodell. På så sätt ska disciplinerna kontinuerligt kunna se alla
förändringar som sker i arbetsmodellen.
Detta ska fungera genom att man med hjälp av Autodesk Revit använder en
samordningsfunktion som möjliggör uppdelning av arbetsmodellen efter eget önskemål.
Denna samordningsfunktion heter worksets och kan studeras närmre i kapitel 3.4.1.

Bild 2.

Struktur över samarbetsmetod 2. Alla discipliner arbetar i samma modell (V, K
och A) där man har sina olika worksets i modellen.
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För samarbetsmetod 2 undersöks:
1. Tillvägagångssättet för respektive projektmedlem.
Hur alla projektmedlemmar/discipliner ska gå tillväga för att kunna arbeta i samma
arbetsmodell. Vilka funktioner i Revit man måste använda sig av för metoden ska
fungera.
2. Kommunikationssätt mellan projektmedlemmarna.
Hur alla inblandade projektmedlemmar måste kommunicera sinsemellan. Vilken nivå av
kommunikation samarbetsmetoden kräver samt möjligheter BIM metoden medför.
Eftersom alla projektmedlemmar arbetar inom Revit så undersöks ifall det finns ett
internt kommunikationssätt inom Revit.
3. Avgränsningar och sekretess inställningar.
Hur man löser rättigheter och begränsningar i arbetsmodellen för respektive
projektmedlem. I Revit ska det ses över ifall det finns funktioner man kan använda för att
göra begränsningar på ändrings‐ och visualiseringsmöjligheter för respektive disciplin
och användare
4. För‐ och nackdelar.
Hur man bör gå tillväga för att utnyttja samarbetsmetoden optimalt undersöks i
resultatkapitlet. Utifrån det resultatet ställs det upp vilka för‐ respektive nackdelar
denna samarbetsmetod medför.
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2.3 Samarbetsmetod 3, import/export av olika modeller
Samarbetsmetod 3 går ut på att respektive disciplin ska arbeta med varsin arbetsmodell
utan att vara låst till ett specifikt BIM‐verktyg vid utformande av sin byggmodell. Detta ska
fungera genom att disciplinerna ska dela med sig sina modeller sinsemellan via
import/export till ett öppet‐filformat. Det finns flera olika öppna filformat, där IFC varit det
filformat som undersökts för denna samarbetsmetod.

Bild 3.

Struktur över samarbetsmetod 3. Alla discipliner modellerar sin modell i ett
valfritt BIM‐verktyg. Denna modell exporteras sedan till IFC‐filformat och
sparas i en gemensam server för att kunna avläsas av dem andra
disciplinerna. Respektive disciplin har tillgång till varandras modell i IFC‐
format på den gemensamma servern. Härifrån så importerar respektive
disciplin de andra disciplinernas modeller för övervakning.
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För samarbetsmetod 3 undersöks:
1. Tillvägagångssättet för respektive projektmedlem.
Hur alla projektmedlemmar/discipliner ska gå tillväga för att exportera/importera sin
byggmodell till det öppna filformatet, till och från Revit .
2. Kommunikationssätt mellan projektmedlemmarna.
Hur alla inblandade projektmedlemmar måste kommunicera sinsemellan. Vilken nivå av
kommunikation samarbetsmetoden kräver samt möjligheter BIM metoden medför.
3. Geometriska förändringar på det öppna filformatet.
Hur den ursprungliga modellens geometri förändras vid export till det öppna filformatet i
Revit. Undersökning görs även på ifall det sker någon förändring av geometrin vid import
av det öppna filformatet tillbaka till Revit.
4. Egenskapsförändringar på det öppna filformatet.
Hur den ursprungliga modellens attribut/egenskaper förändras vid export till det öppna
filformatet i Revit. Undersökning görs även på ifall det sker någon förändring på
attributen vid import av det öppna filformatet tillbaka till Revit.
5. För‐ och nackdelar .
Hur man bör gå tillväga för att utnyttja samarbetsmetoden optimalt undersöks i
resultatkapitlet. Utifrån det resultatet ställs det upp vilka för‐ respektive nackdelar
denna samarbetsmetod medför.
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3.1 Building Information Modelling
Definition och bakgrund
BIM är en metod för att lagra komplett information om en byggnad i en datamodell genom
hela dess livscykel (Jansson & Strok, 2008).
I början av 1980 började Arkitekter använda sig av PC‐baserad Computer Aided Design.
Denna utveckling fortsatte med införandet av objektorienterad CAD, det vill säga Building
Information Modelling, i början av 1990‐talet (Autodesk, 2002).

Bild 4.

Exempel på ett BIM projekt med respektive involverade discipliner (Autodesk, 2010e)

Funktion
Stora skillnaden med BIM från traditionell projektering är att med BIM så skapar man en 3D‐
modell som man fyller med information/intelligens. Det är sedan från denna modell som
man skapar sina ritningar, handlingar, förteckningar, schema, presentationsmaterial osv.
Genom att lagra och hantera byggnadsinformation som databaser, kan BIM‐lösningar fånga,
hantera och presentera information på ett sätt som är lämpligt för alla involverade
discipliner/parter (Mitchell & Parken, 2009).

Bild 5.

Vid BIM‐projektering så skapar man ritningar, förteckningar, scheman osv. från sin BIM‐modell.
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BIM är en tillämpning av informationsteknik för byggsektorn. BIM lösningar har tre
egenskaper:
1.

Skapar och drivs på digitala databaser för samarbete.

2.

Hanterar förändringar i alla dessa databaser så att en förändring i någon del av
databasen är samordnad med alla andra delar.

3.

Fångar och bevarar information för återanvändning av ytterligare branschspecifika
applikationer (Mitchell & Parken, 2009).

Fördelar
•

Bättre arbetskvalitet när det utnyttjas till fullo.

•

Större arbetsglädje med BIM.

•

Mer sammanställd information.

•

Enklare att upptäcka elementkrockar mellan disciplinerna.

•

Bättre kvalitet på samgranskningen (Jansson & Strok, Jongeling, 2008).

Nackdelar
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•

Dator‐ och prestandakrävande.

•

Stor variation av BIM‐verktyg, där dem olika programmens filer oftast inte är
kompatibla med varann.

•

Svårare att skapa tydliga gränser mellan disciplinerna, vilket kan leda till
sekretesskonflikter.

•

Många saknar erfarenhet och kunskap om BIM.

•

Brist på utvecklade arbetsmetoder med BIM (Jansson & Strok, Jongeling, 2008).
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3.2 Integrated Project Delivery
IP eller IPD är termer som används allt mer i byggprojekt för att beskriva en utveckling mot
ökad samverkan mellan projektmedlemmarna i ett team som kan innehålla Arkitekter,
Konstruktörer, konsulter, och entreprenörer (AIA, 2007a).
IPD är en projektleveransmetod som integrerar människor, system, affärsstrukturer och
praxis i en samarbetsprocess. Denna samarbetsprocess samordnar alla deltagares insikt och
kunskap för att optimera projektets resultat, öka värdet till ägaren och minska förluster.
Detta är även viktigt för att maximera effektiviteten genom alla faser av design, tillverkning,
och konstruktion. Målet är att ha en helt integrerad och samverkad projektgrupp som öppet
kan dela information och insikt för att skapa optimala projektet resultat (AIA, 2007a,b;
Autodesk University, 2009).
IPD principer kan tillämpas för en mängd olika arrangemang och IPD team kan omfatta
medlemmar långt utanför den grundläggande trion som ägare, Arkitekt och entreprenör
utgör. I samtliga fall är integrerade projekt unika och kännetecknas av mycket effektivt
samarbete mellan ägaren, den främsta Arkitekten, samt den främsta Konstruktören. En
sådan samarbetsprocess ger även bästa möjliga hållbara (sustainable) resultat.
Detta samarbete inleds i ett tidigt projektstadie och fortsätter genom hela projektet fram till
överlämnande av projektet (Mitchell & Parken, 2009).
Orsak till att integration påbörjas tidigt är för att bidrag från alla parter ska kunna införlivas
med störst nyttan till lägsta kostnad.
En stor utmaning är att utveckla effektiva och sparsamma sätt att bilda och leda ett
arbetslag, samtidigt som man behåller nivån på medlemmarnas kompetens (Mitchell &
Parken, 2009).
IPD kan med fördel implementeras i en bransch som är baserad på tidigare teknik, däremot
kommer IPD att fungera bättre om det utvecklas i samarbete med en avancerad BIM
projektering. Ett skapande av en väldigt effektiv och lyckad virtuell byggnad kräver därför ett
införande av IPD för ett lyckat resultat (Mitchell & Parken, 2009).
Integrated Project Delivery bygger på samarbete. Förutsättning för ett framgångsrikt resultat
är att projektdeltagarna delar och tillämpar gemensamma värderingar och mål(AIA, 2007b).
Grundläggande principer för IPD består i sitt optimala tillstånd av följande egenskaper:

1. Ömsesidig respekt: I ett integrerat projekt så har, ägare, Arkitekter, konsulter,
entreprenörer, underentreprenörer och leverantörer förståelse för värdet av samarbete
och är fast beslutna på att arbeta i team för projektets bästa intresse. För att utnyttja all
kunskap i det integrerade projektteamet bör alla viktiga aktörer involveras så tidigt som
möjligt med flera discipliner och intressenter representerade. Roller inte är restriktivt
definierade, utan tilldelas efter "lämpligast person" basis.
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2. Ömsesidiga fördelar: Alla projektmedlemmar har nytta av IPD. Eftersom den integrerade
processen kräver tidig medverkan från flera parter så är IPD ersättningssystemet sådant
att tidiga engagemang medför tidig ersättning . Kompensation bör vara baserad på
förädlingsvärdet av organisationen och risker bör vara rättvist fördelade. Integrerade
projekt använder sig av innovativa affärsmodeller för att stödja samarbete och
effektivitet.
3. Tidig måldefinition: Projekt mål utvecklas tidigt och kommuniceras till samtliga
projektdeltagare. Kännedom om allt som berör projektet förmedlas till samtliga
projektmedlemmar på ett sätt som gynnar, driver nyskapande och optimal prestation för
projektmedlemmarna. Sann ingenjörsvärde fås genom ett samarbete med fokus på
projektets mål, inklusive systemprestanda genom anläggningens livscykel.
4. Förbättrad kommunikation: Fokus på team prestationer leder till en öppen
kommunikation mellan alla deltagare som är rak och ärlig. Ansvar är tydligt definierat i
en ”skuldfri” arbetskultur som leder till identifiering och lösande av problem.
5. Tydligt definierade standarder: Den ökade kommunikationen inom projektet bör bygga
på tydligt definierade normer. Elektroniskt informationsutbyte måste bygga på väl
definierade protokoll och data standarder. Interoperabilitet måste finnas mellan alla
discipliner.
6. Lämplig teknik: Integrerade projekt kommer ofta förlitar sig på den senaste och mest
framgångsrika teknologin. Teknologi bör specificeras redan vid projektstart för att
maximera funktionalitet, generalitet och driftskompatibilitet.
7. Högt presterande: Integrerade projekt kommer att leda till optimerade
konstruktionslösningar, bättre byggnadsprestanda och hållbar design (Mitchell & Parken,
2009; AIA, 2007a).
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3.3 Autodesk Revit
Det finns tre olika gränssnitt av Autodesk Revit, där respektive gränssnitt är anpassat åt en
specifik yrkesgrupp med sina verktyg och funktioner. De tre gränssnitten är Revit
Architecture, Revit Structure samt Revit MEP. Alla tre Autodesk Revit plattformer används
som BIM‐verktyg (Autodesk, 2010a; b; c; d; e; f).

3.3.1 Autodesk Revit Architecture
Revit Architecture är ett BIM‐verktyg som är utvecklat för Arkitekter samt andra målgrupper
som arbetar inom byggnadsdesign. Funktionerna i programmet är anpassade för arbete med
design, där övriga discipliners funktioner i största mån är borttagen för att förenkla arbetet i
programmet. Det är skapat sådant att man däremot ska kunna samarbeta sinsemellan de
olika disciplinerna med hjälp av interna samordningsfunktioner inom Autodesk Revit
(Autodesk, 2010d).

3.3.2

Autodesk Revit Structure

Revit Structure är det gränssnitt som är anpassat för Konstruktörer. BIM‐verktyget ger en
bättre koordinerad/samordnad och pålitlig arbetsmodell. Detta i sin tur ska ge en effektivare
och mer tillförlitlig design och dokumentation. Det är även ett verktyg som är anpassat för
tvärdisciplinär samordning (Autodesk, 2010e).

3.3.3 Autodesk Revit MEP
BIM‐verktyget Revit MEP är skapat främst för Mekanik‐, El‐ och VVS‐konsulter. Ordet MEP är
nämligen en förkortning av orden: Mechanical, Electrical and Plumbing. Detta BIM‐verktyg
erbjuder design och analys instrument både för att optimera bygg system samt möjliggöra
MEP‐ingenjörer att göra bättre designbeslut (Autodesk, 2010f).
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3.4 Samarbetsfunktioner i Autodesk Revit
Autodesk Revit är ett BIM‐verktyg anpassat för att man ska kunna samarbeta mellan olika
discipliner. För att underlätta ett sådant arbete så har Autodesk skapat en del
samarbetsfunktioner i Revit.

3.4.1 Worksets
För att flera projektmedlemmar ska kunna arbeta och samarbeta i en och samma modell så
har Autodesk Revit skapat samarbetsfunktioner. Worksets är en av dessa funktioner, som
ger användare möjlighet till att skapa indelningar av arbetsmodellen. Ett workset är en
samling av byggnadsdelar och komponenter (golv, tak, väggar, fönster och så vidare). Ju mer
worksets en arbetsmodell består av, desto mer uppdelad är modellen. Hur en modell delas
upp är valfritt och varierar beroende på projekt och arbetsgrupp. Ett Workset kan anpassas
efter disciplinerna, arbetsmedlemmarnas uppgifter/ansvar, eller helt enkelt efter byggdelar i
modellen (Autodesk Revit, 2004).

Workset 1

Bild 6.

Workset 2

Workset 3

Bilden ovan illustrerar hur en modell exempelvis kan vara uppdelad i 3 stycken worksets. Vilka delar av modellen ett workset ska
bestå av skapar man efter projektets behov. Viktigt att notera är att ett och samma objekt inte existerar i flera worksets.

För att projektmedlemmar inte ska skapa ändringar och tillägg på ett och samma
objekt/workset samtidigt så har denna samarbetsfunktion ett styrverktyg för användarnas
rättigheter. Rättigheterna för ett objekt/workset kan kategoriseras in i två delar: Owner
(ägare) och Borrower (låntagare). Om en användare är en Owner för ett workset så har
denne ensamrätt på alla element som tillhör detta workset. Om andra användare vill skapa
ändringar på element i detta workset så måste dessa användare först beviljas detta av den
användare som är Owner. När en användare beviljats ensamrätt på specifika element i ett
workset av en Owner så är denne användaren en Borrower av det workset dessa element
befinner sig i (Autodesk Revit, 2007).

18

3

Teori

3.4.2 Central- and Localfile
I Autodesk Revit så arbetar projektmedlemmar samtidigt i arbetsmodellen med hjälp av
Central‐ and Localfile funktionen. Det funkar så att man skapar en centralfil av modellen på
en delad nätverksplats för projektet. En centralfil skapas automatiskt vid aktivering av
worksets funktionen i Autodesk Revit. Centralfilen blir projektets databas och det är även
där tillstånden för alla projektmedlemmar oftast hanteras.
När den centrala filen är skapad gör varje projektmedlem sedan en lokal kopia av
centralfilen och arbetar uteslutande i denna lokal fil. Allt arbete sker direkt i dessa lokala
kopior som har en synkroniseringskoppling till Centralfilen. Detta gör det möjligt för alla
användare att öppna sina lokala filer samtidigt och arbeta med modellen parallelt (Dechak;
Dzambazova; Krygiel, 2009).

Bild 7.

Bilden ovan illustrerar förhållandet mellan centralfilen och dem lokala
kopiorna av denna filen (Lokal fil 1 och 2). Varje projektmedlem blir tilldelad
en lokalfil där denne arbetar och skapar ändringar .

Bild 8.

När användarna av respektive lokal fil är nöjd med sina ändringar så sparar man dessa till centralfilen genom att synkronisera
lokalfilen med centralfilen. Vill man endast se andra projektmedlemmars senaste ändringar som är sparade till centralfilen (utan
att själv spara sin lokalfil till centralfilen) så Uppdaterar man sin lokalfil med centralfilen.
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3.4.3 Linking
Ytterligare en viktig samarbetsfunktion i Revit är Linking, som är ett länkningsverktyg. Med
detta verktyg kan exempelvis Arkitekter skapa en egen modell och länka denna modell mot
andra discipliners modeller för att kunna ha översyn på varandras ändringar och tillägg.
Eftersom modellerna endast är länkade mot varandra så innebär ändringar i den ena
modellen inte någon förändring i de andra modellerna (Autodesk Revit, 2004).
Genom att exempelvis länka en Revit Architecture fil från Arkitekten med Konstruktörens
Revit Structure fil så får Konstruktören en utgångspunkt för sin konstruktion som är baserad
på Arkitektens ritning. Ändringar som görs av Arkitekten kan sedan överskådas vilket
underlättar samordningen för konstruktionen och förändringsledningen (Autodesk Revit,
2007).

3.4.4 Copy/Monitor
Copy/Monitor är ett övervakningsverktyg som används i samband med länkningsfunktonen
ovan. Med denna funktion kan man element objekt från andra discipliners modeller och
skapa en övervakning på dessa så att alla ändringar tydligt rapporteras för alla aktörer. På så
sätt kan man enklare spåra varandras ändringar och ha övervakning på relevanta byggdelar.
Exempelvis kan Konstruktören Copy (kopiera) eller Monitor(övervaka) Arkitektens väggar
med C/M‐verktyget. När en av de kopierade/övervakade väggarna flyttats sig i modellen så
får Konstruktören ett varningsmeddelande om detta i Revit. Konstruktören har då möjlighet
att avvisa, godkänna, eller förskjuta dessa förändringar. Arkitekten kan i sin tur göra samma
sak för de strukturella byggdelarna (Autodesk, 2004). På så sätt minskar risken för att en
disciplin missar en relevant ändring hos andra inblandade parter som de är beroende av
(Dechak; Dzambazova; Krygiel, 2009).
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3.5 Industry Foundation Classes
Utveckling av BIM har lett till att nya BIM‐program ständigt utvecklas, vilket i sin tur
inneburit allt fler variation på filformat. Vid samarbete mellan olika discipliner används inte
alltid samma BIM‐verktyg, vilket oftast innebär att disciplinernas arbetsmodeller inte har
samma filformat. Detta i sin tur medför att de inte alltid kan läsa varandras modell filer med
det egna BIM‐verktyget. För att försöka lösa sådana problem så har IAI utvecklat ett öppet‐
filformat som heter Industry Foundation Classes (Autodesk, 2010g).
IFC är ett öppet‐format som är skapat för att överföra BIM‐filer mellan olika BIM‐program.
Dessa BIM‐filer ska kunna innehålla all data som används för att definiera byggnaden under
hela dess livscykel, från alla discipliner. IFC är alltså teoretiskt sätt minsta gemensamma
nämnare mellan de existerande BIM‐programmen (Mitchell & Parken, 2009).
Sedan 1995 har International Alliance for Interoperability utvecklat IFC‐formatet och försökt
att hitta ett enkelt och globalt dataspråk för AEC/FM industrin.
2005 började buildingSMART att försöka föra utvecklingen framåt och ta fram ett
dataschema som funkar mellan olika system. Meningen är att olika programtillverkare ska
bli medlemmar och använda standarden som buildingSMART har byggt upp (buildingSMART,
2007, 2008).
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4 Resultat och analys
4.1 Samarbetsmetod 1, länkning mellan olika modeller
4.1.1 Allmänt
Samarbetsmetod 1 går ut på att respektive disciplin ska bygga varsin arbetsmodell i
Autodesk Revit men ändå kunna ha översikt på varandras modeller. Detta ska fungera
genom att man bland annat använder sig av samordningsfunktionerna Linking samt
Copy/Monitor (se kapitel 3.4.3 och 3.4.4) i Autodesk Revit. Med dessa
samordningsfunktioner kan man spåra ändringar som sker i respektive disciplins modell utan
någon risk för att göra direkta ändringar i varandras modeller.

Bild 9.
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Illustration på hur respektive disciplin lägger upp sin byggmodell i en gemensam server, därifrån man kopierar över varandras
modeller till sin egna server, och sedan länkar dessa till sin byggmodell. Vilka typer av länkningar som behöver göras illustreras
på bild 13 i kapitel 4.1.2.
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I denna studie har fokusen varit på informationsutbytet mellan Arkitekten och
Konstruktören, men även andra discipliner ska kunna ingå i denna samarbetsmetod vid
önskemål. För att ett samarbete ska kunna funka mellan de olika disciplinerna så krävs det
att modellernas egenskaper och utseende inte förändras på grund av länkning. Möjlighet för
respektive disciplin att se och övervaka valfria element som de anser vara av behov är
ytterligare en viktig aspekt för denna samarbetsmetod.
För att denna samarbetsmetod ska fungera så optimalt som möjligt krävs det tydliga
instruktioner på:
•
•
•
•

Tillvägagångssätt
Koordinatsystem
Ansvarsfördelning
Rättigheter

Vid undersökning av denna samarbetsmetod kommer det studeras hur felfritt
tillvägagångssättet funkar. En granskning efter eventuella förändringar för respektive modell
vid länkning sinsemellan disciplinerna ska också göras. För övrigt så ska det testas vad som
går att länka och övervaka, samt hur detta går till. Slutligen undersöks vilka svårigheter som
finns med denna metod samt för‐ och nackdelar.
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4.1.2 Tillvägagångssättet, länkningen mellan disciplinerna
För att få en bättre förståelse hur länkningar/kopplingar mellan modellerna fungerar så
måste man känna till länkningsinställningarna Overlay och Attached.
När man importerar/länkar en modell som redan är länkad/nästlad till en annan fil så kan
man se den nästlade filen beroende på hur länkningsinställningarna är gjorda mellan
länkarna. Skapar man en länkning mellan projekt 1 och projekt 2 med inställningen Overlay,
så kommer inte projekt 1 att synas vid en länkning mellan projekt 2 och projekt 3.

Bild 10.

Länkningsinställningar mellan modellfiler, där länkning mellan projekt 1
och 2 är Overlay. Detta innebär att Projekt 1 inte syns vid länkning
mellan projekt 2 och projekt 3.

Om man däremot vid länkning mellan projekt 1 och projekt 2 använder inställningen
Attached så kommer projekt 1 synas vid länkning mellan projekt 2 och projekt 3.

Bild 11.

Länkningsinställningar mellan modellfiler, där länkning mellan projekt 1
och 2 är Attached.

Hantering av länkningsinställning görs efter att man skapat en länk till en annan modell.
Denna inställning görs sedan i dialogrutan för länkningshanteraren under fliken:
Manage ➤ Manage Links ➤ Revit ➤ Reference Type ➤ Overlay eller Attached:
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I dialogrutan för länkningshantering kan man under fliken Reference Type välja inställningen Overlay eller
Attached för den specifika länken

Tydlig förståelse för hur länkningsinställningar fungerar är första steget för ett samarbete i
en tvärdisciplinär projektering med samarbetsmetod 1. Att länkningsverktyget påminner om
AutoCADs samordningsverktyg är till en fördel för AutoCAD användare.
”Samarbetsmetod med Länkande mellan disciplinernas modeller påminner om AutoCADs
Xref, vilket säkert underlättar för många” –Autodesk (bilaga 3)
Nästa steg är att ha ett funktionerligt schema över länkningar mellan disciplinerna. För att
projektmedlemmarna bättre ska förstå samarbetsmetoden är det viktigt att dem har en klar
och otvivelaktig bild över hur länkningarna mellan disciplinerna fungerar.
Bild 13 nedan illustrerar ett funktionerligt länkningsschema som testats och undersökt. För
att illustrationen inte ska bli allt för krånglig så är länkningarna endast gjorda mellan
disciplinerna A och K.
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Bild 13.

Illustration på länkningsschema mellan A och K. Båda disciplinerna lägger upp sina modell‐filer i den gemensamma servern,
därifrån man kopierar över varandras modeller för att sedan i sin egna server övervaka de andra disciplinernas modeller med
rätt länkningsinställningar och C/M verktyget i Autodesk Revit.

Strukturen för länkningarna är sådan att varje inblandad disciplin (A och K i bild 13 ovan)
skapar varsin huvudfil som i bild 13 benämns som HOST. HOST‐filerna är tomma rvt‐filer, dit
man länkar sina centralfiler av modellen med länkningsinställningen Attached. Antalet
centralfiler är = antalet delar man delat upp modellen i, brukar vara en centralfil per
byggnad. I bild 13 ovan illustreras disciplinernas centralfiler som A1, A2, K1 samt K2.
Varje projektmedlem som ska arbeta med modellen får en kopia av centralfilen som de
arbetar med lokalt (se kapitel 3.4.2). Dessa lokala arbetsfiler illustreras som dataskärmar i
bild 13 ovan. I samband med skapande av central‐ och lokalfiler så skapar man även
Worksets (se kapitel 3.4.1) i centralfilen för att alla ska kunna arbeta samtidigt utan krockar.
Enligt överenskommet datum mellan disciplinerna så lägger alla discipliner upp sin senaste
version av byggmodellen i den gemensamma servern. Därifrån kopierar disciplinerna i sin tur
varandras senaste modellversion till sin egna interna server för att sedan länka dessa till sin
byggmodell . Dessa modeller länkar man med länkningsinställningen Overlay, och det är här
man även använder samarbetsfunktionen Copy/Monitor (se kapitel 3.4.4) för att övervaka
specifika element från respektive disciplins modell.
Slutligen så kan man länka sin egna HOST‐fil mot disciplinernas kopierade HOST‐filer som
man har i sin egna server ifall man vill kunna se hela byggmodellen från alla discipliner i en
och samma fil. För denna länkning använder man länkningsinställningen Overlay.
26

4

Resultat och analys

4.1.3 Gemensamt koordinatsystem mellan disciplinernas modeller
När man arbetar i ett tvärdisciplinärt projekt med flera filer så är det väldigt viktigt att alla
byggmodeller använder sig av samma koordinatsystem. Eftersom det oftast är Arkitekten
som är först ut av disciplinerna med att påbörja sin arbetsmodell, så är det dessa
koordinater som de andra disciplinerna ska använda.
Det finns två olika typer av koordinatsystem, Internal Coordinates och Shared Coordinates.
Internal Coordinates
Ett Revit projekt har interna koordinater för alla element som modellen består av. Dessa
koordinater gäller endast för detta aktuella projektet. Att använda sig av internal
coordinates är godtagbart om man arbetar med en fristående modell vars koordinater
(position) inte är relevanta för andra modeller eller planer.
Om man däremot vill att positionen för den egna modellen ska vara känd för andra länkade
modeller så behöver man att dela med sig koordinaterna (shared coordinates).
Shared Coordinates
Gemensamt delade koordinater används för att minnas ömsesidiga positioner för flera
sammankopplade filer. Dessa sammankopplade filer är i denna samarbetsmetod länkade
Revit filer.
I Autodesk Revit finns det olika sätt att tilldela alla inblandade modell‐filer gemensamt
koordinatsystem (shared Coordinates). Det finns två rekommenderade sätt, nämligen att
förvärva koordinater (acquire coordinates) eller att publicera koordinater (publish
coordinates). Vilket av dessa sätt man bör göra det på varierar beroende på situation:
Om de efterfrågade koordinaterna för ett projekt befinner sig i en länkad modell, exempelvis
när man länkat en planritning till ens byggnadsmodell, så behöver man förvärva
koordinaterna (acquire coordinates) från den länkade modellen till ens egna modell.
Om de efterfrågade koordinaterna för ett projekt är i ens egna befintliga modell och man vill
tilldela koordinater till en länkad modell, exempelvis när man har länkat en
konstruktionsritning till en befintlig byggnadsmodell, så gör man detta genom att publicera
koordinaterna (publish coordinates) till den länkade modellen.

Acquire Coordinates
När man tar/förvärvar koordinater från en länkad modell till ens egna interna modell så får
båda modellerna samma koordinatsystem som är baserade på den länkade filens
koordinater. Detta innebär att det inte blir någon koordinat ändring i den länkade modellen,
utan det är den interna modellen så ändrar sina koordinatinställningar. Båda modell‐filerna
får också samma nollpunkt (x‐, y‐ och z‐axel) som är tagna från den länkade modellen.
För att förvärva koordinater från en länkad modell så måste man först länka en modell till
det egna projektet och sedan klicka på följande:
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Manage fliken ➤ Project Location panelen ➤ Coordinates ➤ Acquire Coordinates:

Bild 14.

För att förvärva/ta koordinater från en länkad fil så använder man funktionen
acquire coordinates

Därefter placerar man muspekaren på den länkade modellen i ritytan (länkade modellen blir
markerad med en ruta) och vänsterklickar. Nu så har modellerna tilldelats gemensamma
koordinater!
Publish Coordinates
När man vill tilldela den länkade modell‐filen gemensamma koordinater (shared
coordinates) som den interna modellen så använder man sig av Publish Coordinates. Detta
kan göras på olika sätt.
När man länkar en modell till det egna projektet så kan man vid väljande av länkningsfil
ställa in koordinatinställningar för den länkade filen. Om disciplinerna från början använt sig
av samma koordinatsystem så ska man vid länkandet välja koordinatinställningen Auto ‐ By
Shared Coordinates.

Bild 15.

För att skapa en länkning till en rvt‐modell så går man in på fliken Insert och klickar på Link Revit. Därefter så får man alternativ
för vilket koordinations system man vill använda sig av (se kap.4.2.2)

Om disciplinerna däremot börjat arbeta med sina modeller samtidigt och använt sig av olika
koordinatsystem så kommer Revit att klaga på att de importerade elementen som tillhör
den länkade filen inte använder sig av samma koordinatsystem.

Bild 16.
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Dialogruta för den länkade filen som säger att projektets modeller
inte har koordinatsystem, och därför centreras den länkade filen
automatiskt i mitten av projektets position.
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Den länkade filen blir då automatiskt positionerad i centrum av projektet. Det går då att
tilldela den länkade filen samma koordinatsystem som den befintliga modellen har på två
olika sätt:
1. Man går in på den länkade filens inställningar, letar reda på parametern Shared Location
och klickar för värdet för denna parameter (värdet bör vara Not Shared).
Därefter kommer det upp en dialogruta för val av lokalisering, där man väljer att förvärva
koordinater. Nästa dialogruta som dyker upp ger en möjlighet att välja samma
koordinater som den interna modell filen har.

Bild 17.

Genom att gå in på länkens inställningar (Instance Properties) så kan man i efterhand ge den länkade filen samma
koordinatsystem som den interna modellfilen.

2. Direkt efter att man länkat en extern modell kan man helt enkelt tilldela koordinater till
en länkad modell genom att klicka på:
Manage fliken ➤ Project Location panelen ➤ Coordinates ➤ Publish Coordinates

Bild 18.

För att tilldela en länkad fil koordinater så använder man funktionen publish coordinates

Därefter placerar man muspekaren över den länkade modellen på ritytan (den länkade
modellen blir markerad med en ruta) och vänsterklickar. Nu så har modellerna tilldelats
gemensamma koordinater!
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4.1.4 Bevakning av element, Copy i Copy/Monitor
Kärnan för en bra samarbetsmetod är att alla discipliner ska kunna ha uppsikt över
varandras modeller. Byggprojekt som exempelvis består av ett Arkitektteam och ett
konstruktionsteam behöver en metod för övervakning och samordning. Detta är nödvändigt
för att ha koll på förändringar i projektet mellan arbetslagen från de olika disciplinerna.
Ibland vill man dessutom endast kunna övervaka element som är av särskilt intresse från
respektive disciplin. Denna funktion finns i Autodesk Revit och heter Copy/Monitor (läs mer
om C/M i kapitel 3.4.4).
När man skapat länkningarna mellan disciplinerna modeller (se länkningsschema från kapitel
4.1.2) kan man övervaka specifika element/objekt från varandras modeller med hjälp av
C/M. Detta gör man genom att klicka på följande:
Collaborate fliken ➤ Coordinate panelen ➤ Copy/Monitor ➤ Select Link:

Bild 19.

Konstruktör i Revit Structure som ska övervaka Arkitektens element klickar på Copy/Monitor, väljer sedan Arkitektens länk i sin
rityta. Därefter så klickar man på Copy‐knappen och väljer de element man vill övervaka.

Därefter placerar man muspekaren över den länkade modellen på ritytan (den länkade
modellen blir markerad med en ruta) och vänsterklickar. Om det är flera länkade modeller
man arbetar med, så kan man längst ned till vänster på ritytan se vilken länk man har
markerad. Skifta mellan länkarna när man har muspekaren över de länkade filerna gör man
med TAB‐knappen. Det är viktigt att man väljer den länk där elementen man vill övervaka
med C/M befinner sig. När man väl är i rätt länk och vill börja övervaka element så klickar
man på Copy under Tools‐panelen (se högra figur på bild 19 ovan). Därefter klickar man på
elementen/objekten av intresse i ritytan. Vill man markera flera åt gången klickar man i
Multiple i options‐fältet under verktygsfältet. Alla övervakade objekt får då C/M logga
markerat till sig. Detta kan man se varje gång man markerar objektet.

Bild 20.

Vid val av flera element kan det vara smidigt att bocka för Multiple ruta options‐fältet. Varje element
som väljs för övervakning får Copy/Monitor loggan fäst till sig.

Efter val av önskade element/objekt så klickar man Finish i verktygsfältet. Hädan efter
meddelas man vid förändring av de valda objekten/elementen. På så vis så har man en
bättre övervakning på förändringar som kan vara av stor vikt för respektive disciplin.
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4.1.5 Element går att bevaka med Copy/Monitor
Med C/M‐funktionen kan man kopiera nivåer(Levels), koordinationsnät (Grids), pelare
(Columns), väggar (Walls) samt bjälklag (Floors). Varje element har en egen flik för
kopierings alternativ. C/M inställningar för elementen hittar man under:
Collaborate fliken ➤ Coordinate panelen ➤ Copy/Monitor ➤ Select Link:

Bild 21.

För C/M‐funktionen så kan man övervaka Nivåer(Levels), Koordinationsnät (Grids), Pelare, Väggar samt bjälklag.

Därefter så väljer man rätt länk på ritytan och klickar på denna. Då hamnar man i C/M läge,
där man kan välja Options som finns under Tools‐panelen. Då får man upp dialogrutan för
C/M alternativ. C/M valmöjligheterna varierar beroende på element, där följande alternativ
går att göra för respektive element:

Element

Alternativ

Levels:

‐Skapa en offset för varje kopierad Level med ett givet värde.
‐Omlokalisering av alla Levels med samma namn som det aktuella projektet.
‐Ersättning av Levels som har samma placering som aktuella projektet.
‐Lägga till en ändelse (suffix) på namnet för respektive kopierade Level.
‐Lägga till en förstavelse (prefix) på namnet för respektive kopierade Level.

Grids:

‐Omlokalisering av alla Grids med samma namn som det aktuella projektet.
‐Ersättning av Grids som har samma placering som aktuella projektet.
‐Lägga till en ändelse (suffix) på namnet för respektive kopierade Grid.
‐Lägga till en förstavelse (prefix) på namnet för respektive kopierade Grid.

Columns:

‐Splitta/dela upp pelare efter Level höjder.

Walls:

‐Inkludera kopiering av fönster/dörrar/öppningar vid kopiering av
väggelement. Observera att kopiering av dörrar och fönster endast illustreras
som en öppning i storlek efter dörrens/fönstrets ytterkarm.

Floors:

‐Inkludera kopiering av öppningar vid kopiering av golvbjälklag.

Element som inte går att kopiera
När man använder C/M i Revit, så går det inte att bland annat välja tak och lutande väggar.
Fönster, dörrar samt andra element i väggar blir i en Copy med C/M illustrerade som
öppningar. Annat som inte illustreras i en Copy med C/M är lutning på golv.
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4.1.6 Skapa relationer mellan elementen, Monitor i Copy/Monitor
Det går att skapa övervakningsrelationer mellan element i den länkade modellen till den
interna modellen, eller endast mellan element i den interna modellen. Detta gör man med
Monitor‐funktionen i C/M verktyget.
Vid Monitor med C/M så måste man alltid välja TVÅ element, där dessa element måste vara
av SAMMA typ. Detta funkar ungefär som Copy med C/M. Vid förändring på något av de
element man skapat en Monitor på så blir både det redigerade elementet samt dess
”parade”‐element rödmarkerat. När detta sker får man även meddelande om att man måste
göra en Coordination Review.
Det man bör ha i åtanke är dock att inte göra onödiga övervakningsrelationer. Detta
eftersom att många ändringar bidrar till väldigt många varningar/meddelande för
Coordination Review, vilket kan bli rörigt.
För att skapa en övervakningsrelation mellan två element så klickar man på följande:
Collaborate fliken ➤ Coordinate panelen ➤ Copy/Monitor ➤ Use Current Project eller Select
Link:
Revit Architecture hamnar i C/M läge. För att kunna påbörja relationsövervakningen så ska
man sedan klicka på Monitor knappen i C/M‐menyn. Därefter så kan man fritt välja två
element av SAMMA TYP som man vill ska ha en övervakningsrelation till varann.

Bild 22.

Konstruktör i Revit Structure som ska en relation mellan sina egna och Arkitektens element klickar på Copy/Monitor, väljer
sedan Arkitektens länk i sin rityta. Därefter så klickar man på Monitor‐knappen och klickar på de element man vill ska ha en
bindande relation. Observera att elementen som väljs måste vara av samma typ.

När man klickat på två element av samma typ så tilldelas dessa element varsin C/M‐logga.
Detta är en indikation på att dessa element är övervakade. Efter att man skapat tillräckligt
många relationsövervakningar så klickar man på Finish‐knappen

Bild 23.
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När man skapat en övervaknings‐
relation mellan två element med
Monitor i C/M‐funktionen så tilldelas
elementen i fråga C/M‐symbolen.
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Det går att skapa övervakningsrelation på alla element som det går att göra Copy med C/M
på (se kap. 4.1.5). Dock så går det inte att skapa en övervakningsrelation mellan två element
av olika typ.
För att stoppa en övervakningsrelation så markerar man ett av elementen som är
övervakade. Revit hamnar då i modify <element>‐flik där man ska klicka på Stop Monitoring‐
knappen under Monitor panelen:
Modify <element> flik ➤ Monitor panelen ➤ Stop Monitoring:

Bild 24.

När man vill sluta ha en övervakningsrelation mellan två element så markerar man för elementet i fråga och sedan klickar på
Stop Monitoring.

När man stoppat en övervakningsrelation så fungerar elementet precis som alla andra
element som inte är övervakade. Ändringar för dessa element kommer då i fortsättningen
inte att varna om Coordination Review.
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4.1.7 Kommunikation mellan disciplinerna, Copy/Monitor
För att se om ändringar skett i den länkade filen som tillhör en annan disciplin så krävs
uppdatering av den länkade filen. Detta kan göras på två olika sätt. Det ena sättet är genom
att högerklicka på den länkade filen i organisationsträdet och klicka på Reload (ladda om).
Det andra sättet är genom att klicka på:
Manage fliken ➤ Manage Project panelen ➤ Manage Links ➤ Revit fliken ➤ Reload‐knappen.

Bild 25.

Två alternativ för hur man kan uppdatera den länkade filen, antingen via modellträdet eller via dialogrutan för
länkningshantering.

Det är inte alltid man är ense om ändringar som gjorts på element man övervakar. Varje
gång man gör en uppdatering av modell‐filen som man länkat från en annan disciplin så kan
man se ifall det skett någon förändring i element som man övervakat med C/M i den länkade
filen.
Ifall det skett förändring så får man ett elektronsikt varningsmeddelande från Revit.
Disciplinen som övervakar elementen från den länkade filen får då ett meddelande som
säger att man behöver göra en Coordination Review (koordinations översyn).

Bild 26.

Vid uppdatering av den länkade modellen så får man ett elektroniskt
varningsmeddelande som dyker upp i Revit ifall det skett ändringar i den
länkade modellen.

För att göra en Coordination Review så klickar:
Collaborate fliken ➤ Coordinate panelen ➤ Coordination Review ➤ Select Link:
I Coordination Review dialogrutan kan man avläsa ändringar/tillägg som skett i element som
man övervakat med C/M. Här kan man skriva in egna kommentarer om ändringarna som
gjorts, samt avläsa kommentarer som gjorts av andra discipliner rörande dessa element.
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Vid uppdatering av den länkade modellen så får man ett elektroniskt varningsmeddelande som dyker upp i Revit ifall det skett
ändringar i den länkade modellen.

I Coordination Review dialogrutan så får man även ett rad olika åtgärdsalternativ över de
förändringar som skett på de övervakade elementen i den länkade filen. Följande
åtgärdsalternativ ges vid en förändring:

Postpone: Vidta inte några åtgärder på elementet. Detta ändrar meddelandets status så att
meddelandet kan filtreras bort eller behandlas senare.
Reject: Innebär ingen förändring i den mottagande filen. Den ändring som gjorts i den
länkade filen anses vara felaktig och en förändring måste göras för element i fråga. Man
måste då kommunicera tillbaka denna information till disciplinen som äger länken
elementet i fråga tillhör. Detta kan göras genom att lägga till en kommentar i Add comment‐
rutan till höger om Action (åtgärd) ‐fliken (se bild 27 ovan).
Accept Difference: Godkänner ändringen som gjorts i elementet och uppdaterar relationen.
Till exempel så kan disciplinen ha halverat storleken på väggar som man övervakat med
C/M. Vid acceptering av denna ändring så omvandlas de övervakade/kopierade elementen i
den egna filen till dessa ändringar.
Modify/Rename/Move: Namnet på detta kommando ändras beroende på den åtgärd som
krävs. Om namnet på det övervakade elementet har förändrats, blir kommandot Rename
(byt namn) och väljer man detta alternativ så ändras namnet för elementet. Om exempelvis
en pelare eller nivå flyttas så blir kommandot Move (Flytta) och väljs detta alternativ så
flyttas elementet för att matcha den ändring som gjordes i den länkade filen. Om exempelvis
ett koordinationsrutnät ändras eller flyttas så blir kommandot Modify (ändra) och väljer man
detta alternativ ändras rutnätet. Detta är de alternativ man kan välja om man samtycker till
förändringen i den länkade filen.
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För varje åtgärdsalternativ går det att lämna en kommentar som kan läsas av disciplinen som
utfört ändringen från början. Om man inte är nöjd med ett tillägg eller en förändring som
gjorts av en disciplin så kan man kommunicera detta till respektive disciplin. Det enklaste
sättet att göra det, både visuellt och med textkommentar, är med hjälp av C/M‐funktionen.
Detta gör man på följande sätt:

1. Gör en Copy i C/M på de tillägg/ändringar som gjort av utomstående disciplin. Om
man redan har dessa element i ett övervakningsläge sen tidigare så kan man hoppa
över detta steg.
2. Flyttar eller/och ändrar utseendet på de kopierade (Copy med C/M) element man
inte är nöjd med till ett utseende man vill ha.
3. Efter ändring/flytt av elementen i fråga (steg 2) så går man in på Coordination
Review, väljer den länk man arbetat i (interna filen, det vill säga Use Current Project).
Här illustreras de element som redigerats/flyttats, där man bredvid åtgärdsrubriken
för varje element kan lägga till kommentar angående handlingen man gjort. Detta
gör man genom att klicka på Add comment‐knappen och får då upp en Edit
Comment‐dialogruta. I denna dialogruta skriver man de kommentarer man vill
förmedla och trycker på OK‐knappen. Därefter ser man till att spara filen för att
disciplinen i fråga ska kunna se ändringarna.
4. Disciplinen i fråga får vid nästa uppdatering av sin fil ett meddelande om att
Coordination Review (koordinations övervakning) bör ses över. Detta är en indikation
om att det skett en förändring i modell‐filen. När man går in på Coordination Review,
väljer man länken som tillhör den disciplin som gjort ändringarna (punkt 1‐3). I
dialogrutan för Coordination Review visas det en rubrik för varje element som
ändrats/ej accepterats, samt kommentarerna som motsvarande disciplin lagt till
varje handling. För att se vilka element det rör sig om så markerar man respektive
rubrik och klickar på knappen Show.
5. Här kan nu disciplinen som egentligen är ansvarig över dessa element välja att
godkänna/neka önskemålen om ändring/flytt från sin samarbetsdisciplin. Nekar man
så går det att lägga en kommentar om detta till sin samarbetsdisciplin, så denne är
medveten om nekandet, som då får göra ett nytt förslag genom att repetera punkt 1‐
3. Vid godkännande så flyttas/redigeras originalelementet efter det önskemålet som
föreslagits av samarbetsdisciplinen automatiskt.

”All BIM kräver mycket koordinering och kommunikation. För lite av detta tror jag kan leda
till missförstånd och fel” – Konstruktör (Bilaga 2)
Kommunikation via telefon är det vanligaste sättet och det är något som behövs för alla
samarbetsmetoder. Punkterna 1‐6 ovan är däremot ytterligare en komplementmetod för att
förbättra kommunikationen mellan disciplinerna och projektmedlemmarna.
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4.1.8 För- och nackdelar
Fördelar
• Eftersom alla discipliner arbetar med ett och samma program så kan man förlita sig
på att man inte tappar data vid export/import från respektive disciplin.
•

Eftersom modell‐filerna är länkade till varandra finns ingen risk att de inblandande
disciplinerna gör direkta ändringar på varandras modell‐filer.

•

Man kan med hjälp av denna samarbetsmetod kommunicera mellan disciplinerna
både med text och geometrisk visualisering inom Autodesk Revit.

•

Det går snabbt och enkelt att anpassa ett element efter utomstående discipliners
önskemål genom Copy/Monitor‐funktionen.

•

Tillhandahålla senaste versionen av modell‐filerna går snabbt och enkelt eftersom
det är en dynamisk metod. Detta görs snabbt och enkelt genom att man uppdaterar
länkarna på disciplinernas modeller man har kopplade till sin modell.

•

Man kan se disciplinernas modellfiler av önskvärd storlek och mängd.

•

Autodesk Revit finns i tre olika gränssnitt anpassade specifikt för Arkitekter,
Konstruktörer samt VVS‐konsulter. Detta gör BIM‐verktyget mer lätthanterligt då
varje gränssnitts funktioner är anpassade specifikt för dess användare.

•

Metoden är inte särskilt komplicerad och ganska lätthanterlig.

Nackdelar
• I de flesta projekt så använder de inblandade disciplinerna olika BIM‐verktyg vilket
inte är möjligt för denna samarbetsmetod.
•

Tydlig struktur på arbetssättet för alla inblandade parterna är ett krav för att
metoden inte ska vara allt för svår hanterlig mellan disciplinerna. Tydliga riktlinjer för
respektive projektmedlems rättigheter i modellen kan vara nödvändigt för att få
ännu större tydlighet i organisationen.

•

Alla förteckningar (för de olika disciplinerna) hamnar inte i en och samma
byggmodell.

•

Det går inte att övervaka alla element med Copy/Monitor‐funktionen.

•

En god förståelse för länkning‐ och C/M‐inställningar viktigt kriterium för att misstag
inte ska ske i respektive modellfil mellan disciplinerna.
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4.2 Samarbetsmetod 2, en gemensam modell
4.2.1 Allmänt
Samarbetsmetod 2 går ut på att alla inblandade discipliner ska kunna arbeta i EN och samma
modell SAMTIDIGT. Detta ska fungera genom att man bland annat använder sig av
samordningsfunktionerna Worksets samt Central‐ and Localfile (se kapitel 3.4.1 och 3.4.2) i
Autodesk Revit. Samlingsnamn för dessa samordningsfunktioner är Worksharing i Autodesk
Revit.
Fokus i studien för samarbetsmetod 2 har varit på informationsutbytet mellan Arkitekten,
Konstruktören och VVS‐konsulten. Vid önskemål ska även andra kunna ingå i denna
samarbetsmetod. För att ett samarbete ska kunna funka mellan de olika disciplinerna så
krävs det att elementen och informationen för projektet har samma utseende oavsett vilket
gränssnitt (Architecture/Structure/MEP) i Revit man använder sig av.
Strukturen för arbete med projektmodellen är sådan att alla discipliner arbetar i samma
modell, där modellen är uppdelad i olika worksets. Bilden nedan illustrerar hur modellen är
byggd med olika worksets (V1, K1, K2, A1, A2, A3) där respektive workset tillhör en specifik
disciplin (V= VVS‐Konsult, K=Konstruktör, A=Arkitekt).

Bild 28.
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Illustration av samarbetsmetod 3 mellan flera discipliner (A, K och VVS)
där modellens worksets är anpassade efter disciplinerna.
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Med Worksets kan man dela upp modellen efter önskat ändamål, där vanligast är att göra
det efter disciplinernas/projektmedlemmarnas arbetsuppgifter. Detta kan man även
utnyttja som ett styrverktyg vilket kan finnas behov av i större projekt.
Exempelvis kan man göra workset för byggnadens exteriör, interiör, markområden osv. Det
finns väldigt många olika alternativ på hur man ska dela upp modellen i worksets, där
lämpligaste uppdelning varierar för varje projekt.
”Det kan bli svårigheter med att ha full koll på vem som gjort vad, vilket kan vara problem ur
juridiska aspekter vid felprojektering. Det går dock att styra projektmedlemmar och
discipliner i stor grad med hjälp av worksets.” – Autodesk (bilaga 3)
Med Central‐ and Localfile funktionen i Revit kan projektmedlemmar enklare arbeta
samtidigt i arbetsmodellen. En centralfil skapas automatiskt vid aktivering av worksets
funktionen i Autodesk Revit. Centralfilen blir projektets databas och utifrån denna fil kan
man skapa en lokal arbetskopia till varje projektmedlem som de arbetar i. Denna lokalfil har
en synkroniseringskoppling till centralfilen och möjliggör användare på så vis att arbeta med
samma modell utan krockar.
”En av fördelarna med samarbetsmetoden är att alla arbetar med EN modell som är up‐to‐
date, ingen som arbetar i en gammal modell. Eftersom man har ALLT i en och samma modell
så kan man utnyttja BIM till fullo med all information, scheman, mm.” –Autodesk (bilaga 3)

Bild 29.

Illustration för hur projektmedlemmarnas lokalfiler är kopplade till projektets
centralfil som är placerad i en gemensam projektserver.

För att denna samarbetsmetod ska fungera så optimalt som möjligt krävs det tydliga
instruktioner på:
•
•
•

Tillvägagångssätt
Ansvarsfördelning
Rättigheter och begränsningar
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Vid undersökning av denna samarbetsmetod kommer det studeras hur felfritt
tillvägagångssättet funkar. En granskning över hur alla discipliner kan arbeta i modellen
samtidigt, samt vilka komplikationer som kan uppstå. Slutligen undersöks för‐ och nackdelar
med denna metod.
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4.2.2 Tillvägagångssätt, aktivering av worksharing/worksets
Worksets är en samordningsfunktion i Autodesk Revit som påverkar modellen samt
arbetssättet i modellen. Vid aktivering av worksharing så går Revit in i ett ”läge” som delar
upp modellen i olika worksets. Tanken med denna funktion är att flera arbetsmedlemmar
ska kunna arbeta i samma modell samtidigt. Worksets är i huvudsak ett sätt att dela upp
modellen där man kan skapa ett workset efter ändamål eller en disciplins/projektmedlems
arbetsuppgifter.
Aktivering av worksharing bör göras redan vid projektstart av samarbetsmetod 2, men kan
även göras i efterhand för en arbetsmodell om det endast är en person som ska arbeta med
modellen i projekteringens början.
Det är väldigt viktigt att man är säker på att man vill arbeta med samarbetsfunktion 2 innan
man aktiverar worksharing eftersom en sådan åtgärd inte går att ångra!
För att aktivera worksets‐funktionen klickar man på:
Collaborate fliken ➤ Worksets panelen ➤ Worksets:

Bild 30.

Dialogruta för worksharing vilket dyker upp vid aktivering av worksets. Dialogrutan varnar om att man inte kan ångra denna
åtgärd efter att man klickat OK‐knappen i dialogrutan.

Det dyker då upp en dialogruta för worksharing (se högra figur i bild 30) där får alla element
för projektet uppdelade i två worksets. Man kan här anpassa namnet på de två första
worksets som modellen delats in i:
1.
2.

Alla nivåer (Levels) samt koordinationsnät (Grids)
Resterande element för hela modellen

Som standard så döps de till Shared Levels and Grids samt Workset 1. När man ändrat
namngivningen för dessa worksets så klickar man OK och kommer då till dialogrutan för
workset‐inställningar (se bild 31 nedan). Det är här man gör alla inställningar för worksets.
För att få en bättre förståelse för vad som kan ställas in och vilka åtgärder man kan göra för
respektive worksets så förklaras rubriker och knapparna som finns i denna dialogruta.
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Bild 31.

Dialogruta för worksets inställningar. Här går det att skapa nya workset samt tilldela
äganderätt för respektive workset.

Active Workset: Indikerar det workset som man befinner sig i och som är aktivt. Ett aktivt
workset kan redigeras av en själv eller den användaren som är Owner för detta workset (se
mer om Owner och Borrower nedan samt i kapitel 3.4.1 och 4.2.4). Alla element som läggs
till hamnar i det workset som är aktivt (endast ett workset i taget kan vara aktivt).
Gray Inactive Workset Graphics: Visar alla element i arbetsytan som inte är en del av det
aktiva workset som gråfärgat. Detta har ingen effekt på utskrifter av modellen.
Name: Anger namnet för respektive workset. Det går att byta namn på alla
användarskapande workset.
Editable: Anger den redigerbara statusen för ett workset. Det går inte att ändra den
redigerbara statusen förrän man synkroniserat lokalfilen till centralfilen.
Owner: Anger vem som ansvarar över respektive workset. Om redigerbar status är Yes (ja),
eller om man själv ändrar redigerbara statusen till Yes, så är man Owner av detta workset.
Det namn som illustreras här är det namnet som är registrerat som username
(användarnamn) i Revit, vilket kan ändras under
‐fliken ➤ Options ➤ Dialogruta för
Options.
Borrowers: Listar de användare som är aktuella låntagare av element från respektive
workset. Om det finns mer än en Borrower (låntagare) så samlas alla dessa i en
rullgardinsmeny.
Opened: Anger om ett workset är öppet (Yes) eller stängt (No). Om ett workset är visar No
så innebär det att detta workset är stängt globalt över alla vyer.
Show: Möjliggör döljande för olika typer av projekt‐worksets (User‐Created, Families, Project
Standards, Views) som visas i listan Name.

42

4

Resultat och analys

4.2.3 Filhantering, central- och lokalfil skapande
Efter att man aktiverat worksets för projektet så är det dags att skapa arbetsfiler(lokalfiler)
för alla projektmedlemmar samt en centralfil som ska fungera som en databas för projektet.

Centralfil
Efter aktivering av worksets så skapar Revit en centralfil för projektet vid första Save As
(spara som) tillfället. Centralfilen fungerar som en projektdatabas, där man utifrån denna
centrala fil skapar varje projektmedlems lokala arbetsfil. För att skapa centralfilen ska man
klicka på följande efter att man aktiverat worksets‐funktionen:
‐fliken ➤ Save As ➤ Project:

Bild 32.

Dialogruta för worksets inställningar. Här går det att skapa nya workset samt
tilldela ägande rätt för respektive workset.

Därefter får man upp dialogruta för var man vill spara sin (central) fil. Här ska disciplinerna i
projektet tillsammans bestämt en lämplig server dit alla projektmedlemmar kan koppla upp
sig mot. När man valt en lämplig destination så klickar man på OK‐knappen.

Lokalfil
När man skapat centralfilen för projektet så är det dags för att skapa projektmedlemmarnas
arbetsfiler, det vill säga lokalfiler. Detta är något som varje projektmedlem gör själv smidigt
och enkelt. Det enda de behöver göra är att i Autodesk Revit klicka på:
‐fliken ➤ Open ➤ Project:
eller
‐knappen (se bild 33 nedan):
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Bild 33.

Det går att öppna en fil på två sätt medan man befinner sig i Autodesk Revit. I figuren till vänster klickar man på R‐fliken ➤
Open ➤ Project. I figuren till höger klickar man direkt på mapp‐knappen

Därefter dyker det upp en Open dialogruta. I dialogrutan ska man lokalisera projektets
centralfil, välja denna och automatiskt få alternativ för att skapa en lokalfil av centralfilen
under worksharing rubriken (se bild 34 nedan).

Bild 34.

Revit känner av att det är en centralfil man markerat och ger då automatiskt alternativet att skapa en lokalfil av
denna centralfil vid Open‐dialogrutan. Låter man kryssrutan förbli ikryssad och klickar på Open så öppnar man
automatiskt sin egna Lokalfil för projektet.

Eftersom syftet är att skapa en lokalfil så låter man kryssrutan för Create New Local vara
ikryssad och klickar på Open‐knappen. När man gjort detta så har man skapat sig en lokalfil
av projektets centralfil. Revit döper automatiskt filen till ”centralfilens namn_
användarnamnet”. Revit placerar denna fil automatiskt under datorns lokala Save as (spara
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som) placering som är inställd i Revit vid installation av programmet. Detta eftersom Revit är
medveten om att det är en lokalfil och att den inte bör placeras i en projektserver.

Bild 35.

När man i Revit skapar en lokalkopia av centralfilen så sparas denna automatiskt under Mina Dokument som
standard. Detta eftersom denna plats automatiskt brukar vara Revits spara plats som bestäms vid installation av
Autodesk Revit programmet.

Om man inte är nöjd med den automatiska placeringen så kan man ändra denna under:
‐fliken ➤ Options ➤ File Locations ➤ Default path for user files:

Bild 36.

Om man inte är nöjd med standard platsen för spara‐lokationen i Revit så kan man ändra denna. Under Default path
for users files kan man bestämma vart någonstans man vill spara sina Revit filer i sin dator.
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4.2.4 Rättigheter och redigeringar i projektet
När man arbetar med Worksharing i Revit så placeras alla element i modellen i worksets. För
att göra ändringar eller tillägg i modellen så måste man ha tillgång till respektive workset där
element av intresse är placerade. Beroende på om man vill ha tillgång till bara ETT element i
ett workset, eller man vill ha kontroll över ALLA element i ett workset, så kan man i Revit
worksharing vara antingen en Borrower (låntagare) av ett workset eller en Owner (ägare) av
ett workset.

Owner
När man är Owner av ett workset så kan ingen annan förutom en själv göra ändringar i detta
workset. Som Owner av ett workset kan man fritt göra tillägg och ändringar i de element
som tillhör detta workset. Man kan även ge tillåtelse till projektmedlemmar att arbeta med
specifika element i det workset man är Owner för.
Äganderätt av worksets bör ställas upp av BIM‐ansvarig för projektet, där varje workset är
anpassat för respektive arbetare. Ett workset kan antingen ha EN projektmedlem som
Owner eller ingen alls (det vill säga vara tillgänglig för alla). Inställningar för vem som är
Owner för respektive workset görs i workset‐inställningar:
Collaborate fliken ➤ Worksets panelen ➤ Worksets:

Bild 37.

I dialogrutan för worksets kan man se och ändra inställningar för projektets olika workset. Här kan
man även skapa nya worksets till projektet. Detta är dock är något som projektets BIM‐manager
bör hantera.

Att man inte är Owner för ett workset kan man se på flera sätt. I Revit
menyn/verktygsfäletet så syns detta under fliken Collaborate, i panelen för worksets. Där
kan man se vilket workset man befinner sig i, samt om det är redigerbart. Är det inte
redigerbart så står det Not Editable (ej redigerbart) i rullgardinfönstret under worksets.
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I Revits verktygsfält under fliken Collaborate kan man se vilket workset man har aktivt samt ifall
detta workset är redigerbart eller inte.

Detta innebär att det är en annan projektmedlem som är Owner för det workset man
befinner sig i, eller att detta workset inte har någon Owner överhuvudtaget. Ett annat sätt
att se detta är genom att markera ett element i ritytan. Om elementet inte är redigerbart så
får man en överkryssad workset‐logga anknutet till elementet, vilket innebär att man inte
kan redigera elementet.

Bild 39.

I Revits verktygsfält under fliken Collaborate kan man se vilket workset
man har aktivt samt ifall detta workset är redigerbart eller inte.

Owner för ett workset förblir man ända tills man ger ifrån sig äganderätten. Detta gör man
helt enkelt genom att klicka på knappen Relinquish All Mine under Collaborate fliken.

Bild 40.

Genom en enkel klick‐tryckning på Relinquish All Mine knappen så ger man ifrån sig äganderätten för ett workset.
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Borrower
Om man endast arbetar med enskilda objekt i ett workset så är man en Borrower (låntagare)
av det specifika workset dessa element befinner sig i. Som Borrower av ett workset så kan
resten av projektteamet göra ändringar i element som tillhör det workset man är Borrower
för, men inte det specifika element man arbetar på. För att få tillträde att arbeta med ett
element som befinner sig i ett workset som har en Owner så måste man skicka en
lånebegäran på dessa element till projektmedlemmen som är Owner av detta workset. Detta
gör man genom att klicka på det element man är intresserad av, som då visar en överkryssad
workset‐logga anknutet till elementet. Workset‐loggan dyker upp eftersom detta
element tillhör ett workset man inte är Owner för. För att få tillgång till redigering så klickar
man på den överkryssade workset‐loggan . (Går även att högerklicka elementet och välja
Make Elements Editable). Då sker följande:
1. Om elementet man har markerat tillhör ett workset som inte har någon Owner så blir
man automatiskt Borrower för detta workset och kan då fritt redigera det element
man ”låst upp”.
2. Om det workset elementet befinner sig i har en Owner så kommer det upp en
dialogruta för Place Request (lånebegäran). Denna dialogruta säger att man ej kan
redigera elementet förrän Owner för det workset elementet befinner sig i beviljats
en sådan lånebegäran av den projektmedlem som är Owner av det aktuella workset.

Bild 41.

När man försöker låsa upp ett element som befinner sig i ett workset man inte är Owner för så får man en dialogruta om
att man måste göra en lånebegäran på elementet. Denna begäran är till den projektmedlem som är Owner för det
workset där detta elementet befinner sig i. En lånebegäran gör man genom att klicka på knappen Place Request. Då får
man upp en ny dialogruta som meddelar användarnamnet (username) för projektmedlemmen som är Owner och
uppmanar en att ta kontakt med denna och be om ett beviljande av ens begäran.

Projektmedlemmen som är Owner av ett workset kan se om den fått lånebegäran under:
Collaborate fliken ➤ Synchronize panelen ➤ Editing Requests:

Bild 42.
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Lånebegärningar från andra projektmedlemmar kan
man se/godkänna/neka under Editing Requests
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När man klickar på Editing Requests‐knappen så får man upp dialogrutan för redigering av
lånebegäran av element. Här visas vilka element som andra projektmedlemmar lämnat
lånebegäran på, samt ens egna lånebegäran till andra projektmedlemmar.

Bild 43.

I dialogrutan för Editing Requests kan man se andra projektmedlemmars önskemål över
element lånande i ett workset man är ägare över. Här kan man även se ens egna
lånebegärningar överelement som befinner sig i workset man inte äger.

För att bättre förstå vad respektive knapp innebär så förklaras dess kort:

Grant: Detta ger ens projektkollega tillstånd att redigera det efterfrågade elementet.
Deny/Retract: Detta nekar ens projektkollega att redigera det efterfrågade elementet . Om
det rör ens egna begäran så tar denna knappen bort begäran man gjort till andra kollegor.
Show: Detta visar exakt vilken/vilka element som begärts, vilket skapar förutsättning för ett
medvetet beslut.

Det är viktigt att notera att projektmedlemmen man lämnat lånebegäran till inte får ett
uttryckligt meddelande om att man placerat begäran i Revit. För att se till att kollegan får
kännedom om ens förfrågan måste man ringa eller maila personen som är Owner för
respektive workset och få denne att bevilja tillstånd. Genom att utforma användarnamnet i
Revit till ”namn + mobilnummer” så gör man sig enkelt mer kontaktbar för andra
projektmedlemmar.
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4.2.5 Fil-uppdatering, synkronisering mellan Lokal- och Centralfil
När man arbetar i ett projekt med samarbetsmetod 2 så skapar alla projektmedlemmar sina
ändringar/tillägg till modellen i sina lokalfiler.
Om man vill redigera ett element eller ett workset måste lokalfilen man arbetar i vara
uppdaterad, det vill säga synkroniserad med centralfilen. Om man försöker redigera ett
element eller ett workset som inte är uppdaterat med centralfilen, uppmanas man att
synkronisera sin lokala arbetskopia med centralfilen, så att man har alla senaste
ändringarna. Under Collaborate‐fliken finns panelen för synkronisering som ger följande
alternativ:

Reload Latest: Laddar uppdateringar från projektets centralfil till ens egna lokalfil.
Synchronize and Modify Settings: Innan man uppdaterar sin lokalfil med de senaste
ändringarna som skett i centralfilen så får man möjlighet att specificera synkroniserings
alternativen (se bild 44 nedan).
Synchronize Now: Detta alternativ kommer att synkronisera ens egna ändringar med
centralfilen och samtidigt ladda ner andras ändringar utan att behöva interagera med
dialogrutan för synkronisering.

Bild 44.
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Under fliken collaborate kan man överskåda de olika synkroniseringsalternativen (Reload latest, Synchronize and
Modify Settings, Synchronize Now) i panelen för synkronisering. När man klickar på Synchronize and Modify Settings
(alternativt direkt på synkroniserings loggan
i snabbfältet) så får man upp dialogrutan för Synchronize with
Central där man kan specificera alternativ för synkronisering.
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4.2.6 Kommunikation mellan disciplinerna
Samtal via telefon är det mest användbara sättet att kommunicera. Vid arbete med
samarbetsmetod 2 så kan dock alla inblandade parter även använda Revit som ett
komplementverktyg för kommunikationen.
Kommunicerande med Copy/Monitor‐funktionen i Revit (se kapitel 3.4.4) är ett bra sätt att
göra sig bättre förstådd med projektmedlemmen på andra sidan av skärmen/luren.
En annan funktion som man i denna samarbetsmetod bör utnyttja är att man i sitt ”Revit‐
användarnamn” lägger till sin mailadress och/eller sitt mobilnummer (se kapitel 4.2.3 bild
35). Detta eftersom ens användarnamn illustreras i worksets‐inställningarna vid arbetande
med något workset. På så sätt vet alla projektmedlemmar vem det är som arbetar med
respektive workset/element, samt kontaktuppgifter för denna person direkt i Revit.
Oavsett vilka kommunikationsalternativ man väljer att använda så gäller det att alla
projektmedlemmar är väl medvetna om vilket sätt man valt att kommunicera på. Detta för
att skapa rutin och medvetenhet om hur projektmedlemmarna ska kontakta varandra.
”Fördelen med denna samarbetsmetod är att man jobbar väldigt tätt mellan disciplinerna
och förmodligen då ganska smärtfritt. Däremot så tror jag det finns risk för att allt flyter ihop
för mycket eftersom alla arbetar i samma modell och att det kan bli svårt att se tydliga
gränser mellan disciplinerna. Ett sådant problem kan dock förmodligen lösas genom att alla
disciplinerna har samma arbetsplats” – Arkitekten (Bilaga 1)
”jag känner till ett projekt där Arkitekterna och Konstruktörerna satt på samma kontor men
tillhörde olika företag, och det funkade bra” – Konstruktören (Bilaga 2)
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4.2.7 För- och Nackdelar
Fördelar
• Eftersom alla discipliner arbetar med ett och samma program så kan man förlita sig
på att man inte tappar data vid export/import från respektive disciplin.
•

Genom användning av worksets kan man tända/släcka synlighet i en view (vy) under
visibility settings för de element som inte används/behövs för den aktuella uppgiften.
Med en sådan funktion så blir det inte lika rörigt, utan man kan fokusera på de
element man själv anser är av intresse.

•

Man kan på egen hand begära och få tillstånd till att arbeta med grupper av element
som tillhör någon annan projektmedlem.

•

Det går att förenkla modellen i Revit genom att stänga ett visst workset globalt över
alla vyer som då även tar bort den från aktivt minne, vilket även ger en förbättrad
prestanda. Detta innebär att tända/släcka ett workset inte är samma sak som att
stänga ett workset.

•

Autodesk Revit finns i tre olika gränssnitt anpassade specifikt för Arkitekter,
Konstruktörer samt VVS‐konsulter. Detta gör BIM‐verktyget mer lätthanterligt då
varje gränssnitt är anpassat med funktioner och verktyg efter användarna.

•

Man efterlämnar en komplett fullständig modell eftersom alla discipliner arbetar i en
och samma modell. Detta innebär också att man kan utnyttja BIM till fullo med all
information, förteckningar, scheman, mm.

Nackdelar
• Alla inblandade disciplinerna använder inte samma BIM‐verktyg i dem flesta projekt.
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•

Juridiska komplikationer om disciplinerna som arbetar med samarbetsmetoden inte
tillhör samma företag. Detta då det är svårt att bevisa vem som gjort vad när/om det
uppstår fel i projekteringen.

•

Genom att alla projektmedlemmar använder sig av en och samma modell så kan
modellen bli väldigt stor och påfrestande för datorer. En sådan samarbetsmetod
kräver någorlunda uppdaterad datorprestanda som marknaden kan erbjuda. Detta är
främst en nackdel om företaget inte köper in datorer så ofta (det vill säga mer sällan
än vartannat år).

•

Väldigt kommunikationskrävande eftersom alla arbetar i en och samma modell vilket
ökar risken för brist på tydliga gränser mellan disciplinerna .

•

Kommunikation mellan projektmedlemmarna måste ske externt utanför Revit vid
information om att man vill ha beviljande av worksets/element.
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4.3 Samarbetsmetod 3, import/export av olika modeller
4.3.1 Allmänt
Samarbetsmetod 3 går ut på att respektive disciplin ska arbeta i varsin byggmodell och
kunna utforma denna i valfritt BIM‐verktyg. Detta ska fungera genom att man använder sig
av ett öppet‐filformat som kan läsas av flera olika BIM‐verktyg. Det finns flera olika öppna‐
filformat, där IFC varit det filformat som undersökts för denna samarbetsmetod.
Disciplinerna delar med sig sina modeller till varandra genom att exportera sin modell till ett
öppet‐filformat som kan läsas av alla de BIM‐verktyg som används av respektive disciplin.
För denna samarbetsmetod så används IFC som det öppna‐filformatet som ska
exporteras/importeras sinsemellan disciplinerna.
För att underlätta kommunikationen på utbytet av disciplinernas modeller så bygger
samarbetsmetoden på att respektive disciplin exporterar senaste versionen av sin modell till
IFC‐filformat och sparar denna i en gemensam server. Hur ofta detta ska göras
överenskommes mellan disciplinerna. När en disciplin vill se de andra disciplinernas
modeller så laddar denne ner respektive modell som finns i IFC‐format från den
gemensamma servern. Därefter så importeras denna modell till det BIM‐verktyg man
arbetar i. Det innebär att metoden inte är dynamisk, en arbetsmodell kan inte ”uppdateras”
utan endast ersättas.

Bild 45.

Illustration över modell/fil utbyte mellan arbetsmedlemmar/discipliner i ett projekt med samarbetsmetod 3. Disciplinerna
exporteras senaste versionen till en gemensam server enligt överenskommelse. När disciplinerna vill se över varandras
modeller så importerar de ner senaste versionen av varandras modell från den gemensamma servern
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I denna studie har fokusen varit på informationsutbytet mellan alla parter i en tvärdisciplinär
BIM‐projektering. Modellen som används för tester och undersökning begränsas dock till en
relativt komplex villa innehållande endast A och K egenskaper.
För att denna samarbetsmetod ska fungera så optimalt som möjligt krävs det tydliga
instruktioner på:
•
•
•

Tillvägagångssätt
Kommunikationssätt
Funktionalitet

För att ett samarbete ska kunna funka mellan de olika disciplinerna så krävs det att alla
viktiga delar (geometri och information) hos de olika parternas modeller följer med det
öppna‐filformatet.
”IFC funkar inte fullt ut och man kan ej använda något som inte fungerar till hundra
procent.” –Arkitekt (Bilaga 1)
”IFC fungerar inte felfritt och om något inte fungerar felfritt så är det inte vidare
användbart” – Konstruktör (Bilaga 2)
”IFC fungerar inte till hundra procent men tycker inte det många gånger är ett måste” –
Autodesk (Bilaga 3)
”IFC fungerar inte hundra procent i praktiken” –Konsult (Bilaga 4)
”Anser att IFC fungerar tillräckligt bra för att använda det. Givetvis finns det lite
barnsjukdomar med IFC eftersom det fortfarande är under utveckling, men det kan man ta.”
‐ Arkitekt (Bilaga 5)
Intervju med intressenter gjordes som ett komplement för utvärdering av IFC‐formatet.
Citaten ovan visar tydligt att alla intressenter är överens om att IFC inte fungerar till hundra
procent. Däremot finns det delade meningar om dess funktionalitet är tillräcklig eller inte.
Det öppna‐filformatet (IFC) ska därför undersökas vid export av original modellen från
Autodesk Revit samt vid import av den exporterade modellen tillbaka till Revit. Fokus ligger
på förändringar i modellens geometri samt information.
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Tillvägagångssätt, export och import av IFC-fil

Export
För att utbyta de senaste modellversionerna mellan disciplinerna via export/import av IFC‐
filfomat så måste man först och främst exportera den egna modellfilen till en IFC‐fil. Detta
görs i Revit genom att klicka på:
‐fliken ➤ Export ➤ IFC:

Bild 46.

För att skapa en IFC‐fil av det egna projektet så måste man
exportera den egna modellen till ett IFC‐filformat. Detta
gör man under ”R”‐fliken ➤ Export ➤ IFC.

Därefter så sparar man IFC‐filen i sin lokala hårddisk för att sedan lägga upp den i någon
eventuell gemensam server. Denna server används av alla de inblandade
disciplinerna/projektmedlemmarna i projektet.

Import
När respektive disciplinerna vill ha de andra disciplinernas senaste IFC‐fil så laddar denne
ner filen från den gemensamma servern. När man laddat ner IFC‐filen så ska man importera
filen i det BIM‐verktyg man använder sig av. I Revit gör man detta genom att klicka på:
‐fliken ➤ Open ➤ IFC:
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Bild 47.

För att skapa en IFC‐fil av det egna projektet så måste man
exportera den egna modellen till ett IFC‐filformat. Detta
gör man under ”R”‐fliken ➤ Export ➤ IFC.

Då kommer fil‐öppnings dialogrutan upp, där man lokaliserar IFC‐filen man laddat ner, väljer
filen och klickar på OK‐knappen. Då har man konverterat IFC‐filen till en Revit projektfil (rvt).
När man väl importerat in IFC‐filen till Revit så ska man kunna arbeta med modellen som om
den vore skapat i Revit.
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4.3.3 Kommunikation mellan disciplinerna
Vid arbete med samarbetsmetod 3 så kan inte de inblandade disciplinerna kommunicera via
BIM‐verktyget. Detta eftersom utgångspunkten för arbete med denna metod är att de
inblandade parterna använder sig av olika program.
Alternativen för kommunikation mellan disciplinerna är många, där optimal metod skiljer sig
beroende på situation för projektet. Telefonsamtal är det vanligaste och förmodligen det
mest användbara. Oavsett hur man väljer att göra så gäller det att alla projektmedlemmar är
väl medvetna om vilket sätt man valt att kommunicera på.
BIM modellen går att utnyttja genom att man lägger till en IFC parameter för
initialer/kontaktuppgifter på ansvarig person för respektive element. På så sätt kan man
direkt i modellen få all information man behöver för att kunna kontakta rätt projektmedlem
vid frågor kring arbetsmodellen. Ett bra komplement till detta är att man skapar en
kontaktuppgiftslista på alla personer som arbetar med projektet (inte endast
arbetsmodellen).
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4.3.4 Geometrisk förändring
Varje gång man gjort en export/import av sin arbetsmodell så har man som utgångspunkt
att modellen inte förlorat data. För att vara säker på detta så undersöks projektmodellens
geometri efter att det skett en export till det öppna‐filformatet IFC. Vid undersökningen så
används datorprogrammen Revit Architecture/Structure samt Solibri Model Viewer
(illustreringsprogram för IFC).
Projektmodellen som använts för testandet består av både Arkitektur och Konstruktions
egenskaper. Från Revit har det gjorts en export till det öppna‐filformatet IFC. Därefter så
importeras denna projektfil till både Revit Architecture/Structure och Solibri Model Viewer
för att se ifall det skett förändringar i geometrin. Solibri är ett fristående IFC‐program som
enbart använts för att se och analysera förändringar i modellen. Import av IFC‐filen i Solibri
visar exakt det som exporterats från den ursprungliga modellen. I Revit är det däremot risk
för att allt inte importeras rätt (p.g.a. eventuella IFC inställningar). För att enklare kunna se
förändringar så delas modellen upp i elementtyper där geometrin för modellen undersöks i
följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pelare
Balkar
Golv
Väggar
Komponenter (dörrar och trappor)
Tak
Rumsvolymer
Hela modellen

Efter undersökning av varje byggnadsdel kommenteras/analyseras geometriska skillnader
mellan ursprungliga modellen och den exporterade modellen i filformatet IFC.

Pelare
Alla pelare som exporterats från den ursprungliga modellen har följt med till IFC‐filen, vilket
går se vid import av IFC‐filen till Solibri. Vid import av IFC‐filen tillbaka till Revit så illustreras
däremot inte pelarna felfritt. Alla pelare som legat i väggar ser bortskurna ut, men faktum är
att de syns när man markerar ritytan. Det som skett vid exporten till IFC‐formatet är att alla
pelare som legat i en vägg blivit sammanslagna (Joined) med den vägg respektive pelare
legat i. Detta innebär att endast de pelarna som inte legat i en vägg syns i den importerade
IFC‐filen. För att få alla pelare synliga så måste dessa markeras i ritytan och sedan separeras
(Unjoin) från väggarna de befinner sig i. Detta gör man i Revit genom att markera en/flera
pelare i ritytan och klicka på följande:
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Modify Columns fliken ➤ Warning panelen ➤ Show Related Warnings:

Bild 48.

Efter att man markerat ett/flera element på ritytan i Revit så dyker det upp fliken modify ”element”. Om detta
element har ett varningsmeddelande från Revit så ska man kunna klicka på Show Related Warnings under
warnings‐panelen. När man klickar på varningsknappen så dyker det upp dialogruta för alla
varningsmeddelanden Revit angivit för det markerade elementet. I denna dialogruta kan man separera
element om de är sammanslagna, vilket man gör genom att klicka på Unjoin Elements‐knappen.

Då dyker det upp dialogrutan om varningsmeddelande för det/de markerade element i
fråga. I detta fall varnar Revit om att en pelare och en vägg är sammanslagna. När man
klickar på varningsmeddelandet så får man alternativet att separera (Unjoin) de
sammanslagna elementen. Klickning på Unjoin Elements‐knappen separerar elementen och
gör båda synliga i Revit. Mellersta figuren i Bild 49 nedan visar före och efter scenario där de
gröna pelarna egentligen är de osynliga pelarna som markerats.

Bild 49.

Vänstra figuren illustrerar originalmodellen som visar hur pelarna bör se ut innan export. Figuren i mitten visar import av IFC‐
filen till Revit där pelarna som legat innanför väggar inte syns eftersom pelarna är sammanslagna med väggarna de ligger i. För
att få dessa pelare synliga så separerar vi pelarna från väggarna. Figuren till höger visar IFC filen i Solibri där alla pelarna syns
vilket indikerar att exporten av originalfilen till IFC‐format funkat felfritt för dessa element.
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Balkar
Vid import av IFC‐modellen tillbaka till Revit och Solibri så får balkarna ett identiskt utseende
som originalmodellen. Detta innebär att det inte sker någon geometrisk förändring för
balkarna vid en export till det öppna filformatet IFC.

Bild 50.

För balkarna i modellen så sker en export till IFC‐format felfritt. IFC‐filen i Solibri visar på att den ursprungliga exporten från
originalfilen till IFC‐format skett felfritt för balkarnas geometri. Import av IFC‐filen till Revit ser också likadan ut, så det blir inga
IFC‐inställnings problem med balkar av enkel geometri i Revit.

Golv
Golvbjälklag får inte någon geometrisk förändring vid export till IFC‐format. Det är viktigt att
notera att golvbjälklagen för modellen är väldigt enkla utan vinklar och komplexa former. Ett
av materialen i golvets ytskikt har inte fått samma färg men detta beror inte på IFC‐exporten
av golvbjälklag utan det beror på att IFC‐filen inte har originalfilens materialprojektstandard.
För att tilldela IFC‐filen samma projektstandarder (material är en av parametrarna i Project
Standards) som originalfilen så börjar man med att öppna både originalfilen samt IFC‐filen i
Revit. Att båda filerna är öppnade i Revit kan man se under:
View fliken ➤ Windows panelen ➤ Switch Windows:

Bild 51.

Under View fliken ➤ Windows panelen ➤ Switch Windows,
kan man se vilka filer man har öppnade i Autodesk Revit.

När man har båda filerna öppnade i Revit så ska man befinna sig i den fil man vill tilldela
projektstandarder till, det vill säga IFC‐filen. Detta gör man genom att klicka på namnet för
IFC‐filen under Switch Windows‐rullgardinfönstret (se bild 51 ovan). För att sedan tilldela
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den ursprungliga modellens projektstandarder till IFC‐filen så ska man använda sig av en
funktion i Revit som heter Transfer Projekt Standards. Denna funktion finns under:
Manage fliken ➤ Project Settings panelen ➤ Transfer Project Standards:

Bild 52.

I dialogrutan för projektstandards (till höger) så kan man välja vilka standarder man vill överföra från filen man har vald i
dialogrutans rullfönster . I Rullfönstret kan man välja en av de filerna man har öppnade i Revit.

När man klickar på Transfer Project Standards‐knappen så dyker det upp en dialogruta som
ger en lista på alla projektstandarder man vill överföra. I denna dialogruta kan man välja från
vilken fil man ska kopiera standarderna ifrån. De filerna som går att välja här är de som är
öppnade i Revit. Efter att man valt fil (ursprungliga modellen i detta fall) och bockat för de
standarder man vill överföra, så klickar man på OK‐knappen.
Om namnet på en del av standarderna redan finns i den fil man kopierar standarderna till så
får man en Duplicate Types‐dialogruta. Denna dialogruta ger alternativet att ersätta
(Overwrite) standarder med samma namn eller att endast överföra till nya (New Only)
standarder.

Bild 53.

I dialogrutan för dubbla standarder så kan man
välja att ersätta befintlig standard med samma
namn, eller att endast överföra standarder som
inte har samma namn som de befintliga
standarderna.

För att vara säker på att man fått samma standarder så klickar man på Overwrite‐knappen.
All material/ytskikt i IFC‐filen som tidigare inte stämde överens med den ursprungliga
modellen får efter denna åtgärd samma utseende (se figuren i mitten på bild 54 nedan).
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Bild 54.

Golvbjälklagen i modellen förblir oförändrade vid export/import av IFC‐format. Dock är det värt att notera att arbetsmodellen
har väldigt enkel golvgeometri. Rätt ytskikt på material får man genom att ge IFC‐filen samma projektstandarder som
originalfilen genom Transfer Project Standards funktionen.

Väggar
Export av väggar till IFC‐format funkar inte helt felfritt vid komplexa former. Vid import av
IFC‐filen till Solibri kan man se att alla lutande väggar i arbetsmodellen saknas. Det kan vara
lätt att missta väggar med skuren profil för lutande väggar, men det är endast lutande
väggar som inte hänger med vid export till IFC‐format (se blå inringning på bild 57). En viktig
notering här är att sneda väggar är i Revit skapade med hjälp av geometriska former som
heter Mass. IFC‐exportinställningar i Revit för en Mass är inställt för icke export, vilket kan
vara orsaken till att sneda väggar inte heller exporteras, då dessa har en koppling till
varandra.

Bild 55.

I exportinställningar för IFC‐filer så har Mass standard inställningen Not Exported, vilket innebär att
inga masses exporteras från originalmodellen.

Eftersom den ursprungliga modellen är skapat i Revit Architecture så får den exporterade
IFC‐filen i Revit en 3D‐vyinställning som tillhör Arkitekten. Detta innebär att man måste
ändra 3D‐vyinställningarna för den importerade IFC‐filen i Revit Structure (och Revit MEP).
Standard inställning för 3D‐vyn i Revit Structure är att vyn tillhör Konstruktören (Discipline‐
Structural). I denna vy så syns endast de bärande väggarna i modellen. För att kunna se alla
väggar som exporterats till IFC‐formatet i Revit Structure/MEP så högerklickar man på den
befintliga vyn och sedan klickar på följande:
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View Properties ➤ Graphics panelen ➤ Discipline parametern ➤ Architectural:

Bild 56.

Under View Properties (vy inställningar) så kan man bestämma vilken disciplin den aktuella vyn ska vara inställd för.

Efter denna åtgärd så syns nu Arkitektens väggelement även i 3D‐vyn. Om dessa inte är
intressanta så kan man byta tillbaka till Structural under Dicipline‐parametern i vy
inställningarna, och då ser man endast de bärande elementen.

Bild 57.

Alla väggar förutom de lutande (se blå ring) exporteras från originalfilen till IFC‐filen. Vid import av IFC‐filen till Revit så måste
man observera i 3D‐vyn vilken disciplin den aktuella vyn är anpassad för. I Revit Structure så är 3D‐vyn inställd på Structure,
vilket innebär att icke‐bärande element inte illustreras, utan endast de bärande väggarna(se röd ring). Vill man se Arkitektens
icke‐bärande väggar så ändrar man vy inställningen till Architectural.

Komponenter
Komponenter så som dörrar och trappor får inte någon geometrisk förändring vid export till
IFC‐format. Det är viktigt att även här notera att komponenterna i modellen är av enkel
geometri och att en mer komplicerad geometri hos dessa komponenter kanske inte funkar
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lika felfritt. Vid import av IFC‐filen tillbaka till Revit så får komponenternas ytskikt inget
material tilldelat. Undersökning av detta visar att Solibri illustrerar egenskaper över material
för respektive komponent vilket import av IFC‐filen i Revit inte gör. Detta innebär att Revit
inte importerar IFC‐filens komponenter helt korrekt. Detta studeras närmre under
egenskapsförändringar för komponenter (kapitel 4.3.4).

Bild 58.

Komponenternas geometri är samma före (original modellen i Revit) och efter (IFC‐fil i Revit och Solibri). Däremot kan man i
bilden ovan se att ytskiktsmaterialen inte stämmer trots att det gjorts en Transfer Project Standards till IFC‐filen från
originalmodellen.

Tak
Taken i den exporterade IFC‐filen stöter på lite förändring, men rent geometriskt har taken
samma form/vinkel som den ursprungliga modellen. Materialytskikt för det V‐formade taket
har inte exporterats däremot vilket beror på att ett tak med mer än EN vinkel förlorar sina
egenskaper, se mer under egenskapsförändring för tak (kapitel 4.3.4).

Bild 59.

Takens geometri är samma före (original modellen i Revit) och efter (IFC‐fil i Revit och Solibri). Däremot kan man i bilden ovan
se att ytskiktsmaterialen inte stämmer trots att det gjorts en Transfer Project Standards till IFC‐filen från originalmodellen.

Rumsvolymer
I Revit så kan man skapa rum (kök, sovrum, vardagsrum osv.), men dessa illustreras endast i
2D vyer så som plan‐ och elevationsritningar (se bild 60, planritning av rumsvolymer av
Original modell i Revit). Vid import av den exporterade IFC‐filen till Solibri så illustreras dessa
rumsvolymer i 3D (se högra figur på bild 60). Vid import av IFC‐filen tillbaka till Revit
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däremot så ser rumsobjekten ut som de gör i den ursprungliga modellens planritningar. En
utförligare undersökning visar däremot att rumsvolymerna ser annorlunda ut i
sektionsritningarna. Utifrån sektionsritningen verkar IFC‐filens rumsvolymer fått en
standardhöjd på alla rumsvolymer som är oberoende av originalfilens rumsvolyms höjd.
Detta innebär en egenskapsförändring för rumsvolymerna vid import av IFC‐filen i Revit,
vilket utforskas vidare i kapitlet om egenskapsförändringar för rumsvolymer (kapitel 4.3.4).

Bild 60.

Rumsvolymer i originalmodellen är i planritningen samma som den exporterade modellen. Däremot så ser inte
sektionsritningen likadan ut för de olika filerna. Det sker fel vid import av IFC‐filen tillbaka i Revit, vilket högst troligt beror på
IFC‐inställningar i Autodesk Revit.

Hela modellen
Generellt sett så blir det mycket krångel på grund av fel import/export inställningar för IFC i
Autodesk Revit. I bilden nedan kan man se skillnad mellan original modellen och modellen
som först exporterats till IFC och sedan importerats till Revit och Solibri. All geometri för
arbetsmodellen som används vid denna undersökning (se bild 61 nedan) har inte följt med
vid export till IFC‐format. Glaspartier (Curtain Systems) i modellen har inte undersökt
eftersom dessa som standard i IFC‐inställningar inte exporteras.
IFC fungerar inte felfritt i dagens läge och vanliga problem som uppstår är bland annat att
strukturen på modellen saknas” –Konsult (Bilaga 4)

Bild 61.

Modellens sneda väggar, samt större delen av modellens ytskikt följer inte med vid export av originalmodellen till IFC‐format. I
de element där egenskaper så som materialytskikt exporterats korrekt löses med hjälp av Transfer Project Standard‐funktionen,
där man kan tilldela IFC‐filen samma standarder som originalfilen. Export/import av pelare, väggar samt rumsobjekt har lösts
med hjälp av ändringar i IFC‐inställningar för Revit.
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4.3.5

Egenskapförändring

Vid en export/import av en arbetsmodell till IFC‐format så är det inte endast geometri för
modellen som ska exporteras/importeras utan även all egenskapsinformation för alla
element! Autodesk Revit är ett BIM‐verktyg vilket innebär att en arbetsmodell inte endast är
en 3D‐geometri, utan alla element i modellen innehåller även egenskaper och information.
Precis som för undersökning av modellens geometri så exporteras originalmodellen från
Revit (rvt‐format) till en IFC‐fil. Därefter så importeras denna projektfil till Solibri Model
Viewer för att se ifall det skett förändringar i elementens egenskaper.

Bild 62.

Egenskaperna för varje elementtyp jämförs mellan originalfilen i Revit (till vänster) och IFC‐filen i Solibri (till höger).
Egenskapsdialogrutan för varje elementtyp undersöks och jämförs mellan filerna/programmen.

För att enklare överskåda egenskapsförändringar så delas modellen upp och undersöks i
följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pelare
Balkar
Golv
Väggar
Komponenter
Tak
Rumsvolymer
Hela modellen

Efter varje byggnadselement kommenteras/analyseras egenskapsskillnader mellan den
ursprungliga modellfilen och IFC‐modellfilen.
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Pelare
De bärande pelarna för den exporterade modellen behåller sina egenskaper. All information
för pelarna i modellen går att utläsa i IFC‐filen. Värt att notera är att pelarna för modellen är
av väldigt enkel geometri och information, vilket oftast brukar funka felfritt vid export till
IFC‐format.

Balkar
De bärande balkarna för den exporterade IFC‐modellen behåller sina egenskaper. All
information för balkarna i modellen går att utläsa i IFC‐filen.

Golv
Egenskaper för alla golvbjälklag verkar ha exporterats felfritt till IFC‐format. I Solibri kan man
överskåda all information om golven som finns i originalmodellen. Beroende på vilket BIM‐
verktyg man använder så kan värden för olika parametrar presenteras olika. Exempel på
detta är parametern Structural Usage. Denna parameter har värdet Slab i Revit, medan det i
Solibri presenteras som värdet 3. Detta är ingen exportmiss utan det är IFC‐inställning som
varierar för respektive BIM‐verktyg. Summa summarum, golvbjälklag i arbetsmodellen (av
enkel geometri utan lutningar) exporteras felfritt till IFC‐format.

Tabell 1.

Tabellen illustrerar parametrar och värden från
original filen till vänster i jämförelse med
motsvarande parametrar och värden från IFC‐filen i
Solibri till höger.
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Väggar
Alla väggar som exporterats till IFC‐format innehåller fullständig information och har samma
egenskaper som originalmodellens väggar. Däremot så gäller även här (som för golv) att
beroende på vilket BIM‐verktyg man använder så kan värden för olika parametrar
presenteras olika. Exempel på detta för väggar är parametrarna Location line och Structural.
I tabell 2 nedan illustreras hur dessa parametrar presenteras med olika värden, men detta är
ingen exportmiss utan det är IFC‐inställningar som varierar för respektive BIM‐verktyg.

Tabell 2:

I tabellerna illustreras den exporterade IFC‐filens parametrar och värden för väggar i programmen Revit och Solibri. Värdena för
parametrarna Location line och Structural Usage presenteras olika i Revit och Solibri.

Annat som läses olika mellan Revit och Solibri i IFC‐filen är blanka rutor i Revit som i Solibri
får värdet False medan de ikryssade rutorna med värdet True.

Komponenter
Exporten av originalfilens egenskaper för dörrar och trappor till IFC‐fil följer med fullständigt.
Detta illustreras vid jämförelse av originalfilen i Revit gentemot IFC‐filen i Solibri. Det som
däremot inte fungerar felfritt är importen av dörrar och trappor i IFC‐format till Revit. Det
som händer är att en hel del av dessa komponenternas parametrar försvinner. Exempel på
dessa är dimensioner och material. Att materialen inte följer med i IFC‐filen kan man även se
vid undersökning av komponenternas geometri (mitten figuren i bild 58).

Tak
Redan vid undersökning av takets geometri framgick det att allt inte exporterats felfritt för
takelementen. En vidare undersökning av förändringar på takets egenskaper visar ännu fler
missar för export/import av originalfilen till IFC‐format.
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Tak som är lite mer komplexa och har olika lutningar (slope) inom ett och samma tak
(vänstra figur i bild 63 nedan) exporteras inte korrekt till IFC‐format. Vid import av modellen
i IFC‐format till Revit så kan man inte redigera dessa typer av tak, trots att dessa avläses som
takobjekt i Revit. Dessutom kan man inte se vilken vinkel respektive sida av detta tak har i
IFC‐filen. Har man däremot enkla tak med endast en sorts vinkel (se högra figuren i bild 63)
som är exporterade till IFC‐format så kan man redigera dessa tak som vanlig i Revit. I dessa
tak kan man se vinkel för taket.

Bild 63.

I båda figurerna visas arbetsmodellen som från originalmodellen exporterats till IFC‐format som sedan importerats tillbaks till
Revit. Det markerade taket i figuren till vänster innehåller mer än en sorts vinkel (dvs. mer än två olika vinklar i det markerade
taket) vilket IFC‐format inte hanterar felfritt. Detta tak är inte redigerbart i IFC‐filen. Till höger däremot så innehåller taket
endast en vinkel vilket IFC‐formatet kan hantera, och taket går att redigera som vanligt i Revit.

Information om taket i IFC‐filen stämmer för övrigt bra med originalmodellens information.
Vinkel för taket kan man dock inte se i takets dialogruta för egenskaper (varken i Solibri eller
Revit). I Revit kan man dock se vinkeln för det rätt exporterade taket (högra figuren i bild 63)
genom att markera taket och gå in i redigerings inställningar för taket.

Tabell 3:

Tabellen illustrerar parametrar/värden från original filen
till vänster i jämförelse med motsvarande
parametrar/värden från IFC‐filen i Solibri.
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Rumsvolymer
Egenskaperna för rumsvolymerna är fullständiga i den exporterade IFC‐filen i jämförelse
med originalmodellen, vilket kan illustreras i Solibri. Däremot blir det fel vid en import av
IFC‐filen tillbaka i Revit. Den importerade IFC‐filen får då fel värden för parametrarna Limit
Offset och Base Offset vilket i sin tur ger ett nytt Unbounded Height värde. I några rum
ändras även Area. Detta är fel som uppstår på grund av importinställningar för IFC‐filer i
Revit. Den exporterade modellen till filformatet IFC har rätt värden för alla rumsparametrar,
vilket man kan se i Solibri.

Hela modellen
Generellt gällande för hela modellens byggelement så läses värden för en del parametrar
olika i Revit och Solibri. Detta beror på olika kodningar i programmen där exempelvis en
ikryssad respektive icke‐ikryssad ruta från Revit ger värdet 1 respektive 0 i Solibri. Detta sker
endas för värden som består av kryss‐boxar eller värden som har specifika namn‐alternativ
(exempelvis Interior/Exterior).
Att alla egenskaper för respektive element inte följer med vid export/import av modellen
framgår av testerna som gjorts.
”IFC fungerar inte felfritt i dagens läge och vanliga problem som uppstår är bland annat att
egenskaper inte följer med eller/och det är oklart var de ligger.” –Konsult (Bilaga 4)
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4.3.6 För- och nackdelar
Fördelar
• Den största och tydligaste fördelen med samarbetsmetoden är att de inblandade
parterna, det vill säga de olika disciplinerna, inte är låsta till något specifikt BIM‐
verktyg. Detta innebär att projektmedlemmar inte behöver lära sig nya mjukvaror för
något konkret projekt, som både är tids‐ och kostnadskrävande.
•

Med en samarbetsmetod som främst består bygger på tillämpning av ett öppet‐
filformat medför standardisering och struktur. För att ett öppet‐filformat ska funka i
flera olika program så måste det vara standardiserat vilket innebär förenkling och
struktur i största möjliga mån.

•

Eftersom man lagrar modellerna från disciplinerna som exporterats till IFC‐formatet i
en server så kommer man inte att ha en direkt koppling till respektive disciplin. Detta
är positivt på så sätt att man inte får problem med brandvägg och dylikt som kan
uppstå mellan discipliner vid utbyte av modeller.

Nackdelar
• Funktionaliteten för det öppna filformatet IFC är inte fullt pålitligt. Information och
geometri faller bort vid export/import av filformatet IFC. Många komplikationer går
att lösa med rätt import/export inställningar för IFC i Autodesk Revit. Däremot så är
det omöjligt i förhand att veta vilka komplikationer som kommer att uppstå för
projektmodellen man arbetar med. Lösningar för oförutsedda IFC‐problem kan
därför vara väldigt tidskrävande och förhindra projektmedlemmar att arbeta
kontinuerligt ostört med modellen.
•

Metoden är inte dynamisk, det vill säga att modellerna inte kan uppdateras utan
endast ersättas vid varje ändring/tillägg. Varje gång en disciplin vill ha senaste
versionen av alla inblandade parter så krävs därför en ny export/import av IFC‐fil.
Detta kan vara tidskrävande.

•

Ändringar samt tillägg som gjort av respektive disciplin går inte att spåra, utan man
måste ha ett externt kommuniceringssätt mellan disciplinerna. Detta innebär att
man måste ha väldigt bra koll på elementen i modellen för att vara säker på
ändringar och tillägg i modellen.
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5 Diskussion och Slutsatser
5.1 BIM-projektering
Vad alla i byggbranschen arbetar mot är byggnationen, det är det som avbildar
projektmedlemmarnas prestation och det värde som levereras. All den tid och kraft i
processen som går till något som inte manifesteras i själva byggnaden är förlorad energi
(Autodesk, 2002). BIM‐lösningar leder till att disciplinerna får bättre möjlighet till att
spendera sin energi på resultatet snarare än processen (Olofsson, Lee, Eastman, 2008;
Autodesk, 2002).
BIM är däremot relativt nytt i byggbranschen och implementering av BIM i ett företag är ett
tufft steg att ta; antalet arbetstimmar och därmed kostnader som detta medför. I början av
denna process får man alla kostnader utan någon hävstång. Detta uppvägs däremot när man
väl kommit igång med BIM och lärt sig det bättre. Fördelarna kommer längre fram och totalt
sett är BIM en mycket god affär räknat på ett helt projekt. De extremt kostnadskrävande
byggfelen och alla minutiösa samordningskontroller som förekommer i dagens stora
byggprojekt, kan hanteras på ett mer effektivt sätt med den här tekniken (Cad‐Q, 1010a).
Jag är övertygad om att BIM är framtiden. En hel del beställare har redan idag BIM som ett
projektkrav och detta är något som jag tror kommer successivt öka med tiden. Dessutom är
man som ett företag mer konkurrenskraftig om man kan erbjuda sina beställare BIM i
projekteringen.
Om ett företag valt att implementera BIM så är det viktigt att se till att de
projektmedlemmar som ska använda BIM i sin projektering får rätt utbildning och eventuell
handledning så de blir tillräckligt kunniga. Tycker att det är viktigt att man tillämpar det man
lärt sig i praktiken och inte vänta på bättre tider för att användning av BIM i sin projektering.
”Att arbeta med BIM lär man sig bäst genom att utöva det. Många väntar på det ”perfekta”
projektet som är av lagom storlek och komplexitet, vilket är fel eftersom man då många
gånger kan vänta för länge och då glömma det dem lärt sig. Gäller att bestämma sig för BIM
och köra på det.” –Anders Neregård, Arkitekt
Arbete i en BIM‐projektering tror jag behöver stor tydlighet för att minimera missförstånd.
Genom att använda sig av väldigt strukturerade arbets‐ och tillvägagångssätt så tror jag att
man kan åstadkomma en lätthanterlig samarbetsmetod.
”Att ge personalen rätt sorts utbildning för BIM är självklart, men även i samband med detta
använda sig av certifierade system och objekt med tydliga manualer och regler.”
‐Rouf Abdel‐Salam, Konstruktör
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Enligt boken National Guidelines for Digital Modelling så används inte en gemensam
samarbetsmetod mellan olika discipliner (IPD) med BIM‐projektering i den omfattning det
borde på grund av följande orsaker:
•

Dess oredovisade värde.

•

Bristen av gemensamt industrispråk mellan disciplinernas modeller.

•

Nuvarande arbetspraktikavtal.

•

Juridiska aspekter

•

Bristen på tydlig samarbetsmetod mellan discipliner i ett BIM‐verktyg(Mitchell &
Parken, 2009).

För att en BIM‐projektering ska fungera optimalt med samarbetsmetoderna som undersökt i
denna rapport så tror jag starkt på att man är behov av en BIM‐manager. Detta har även
framgått mer eller mindre i alla intervjuer som gjorts med intressenter. BIM‐managern ska
vara den som skapar alla förutsättningar för metodens funktionalitet. Detta genom att:
•

Testa vilken metod som är lämplig för de givna omständigheterna projektet kommer
att ha. Beroende på vilket typ av projekt man ska arbeta med, disciplinernas
geografiska placering samt om disciplinerna tillhör samma företag eller inte så
väljer/skapar man rätt samarbetsmetod.

•

Skapa rätt förutsättningar för projekteringsmetoden med eventuell server,
rättighetsinställningar och begränsningar. Försöka förebygga för eventuella juridiska
komplikationer som kan dyka vid projekteringsfel. Anpassa metoden så att man
tydligare kan överskåda vem som gjort vad, vilket kan vara nödvändigt vid uppkomst
av eventuella projekteringsfel.

•

Ställa upp en lämplig kommunikationsmetod mellan
disciplinerna/projektmedlemmarna. Detta kan vara genom e‐post, telefon, BIM‐
verktyget eller genom att projektmedlemmarna befinner sig i samma arbetsplats.
Överväga om det finns ett stort behov av det sistnämnda och i så fall se över vilka
möjligheter det finns för detta samt hur detta lämpligast bör göras.

•

Se till att alla projektmedlemmar är medvetna om tillvägagångssättet för metoden.
Genom att implementera BIM i företaget och utbilda personalen i det BIM‐verktyg
företaget använder sig av, så kommer respektive samarbetsmetod med BIM att
enkelt införas i en arbetsgrupp.

Generellt för alla samarbetsmetoderna som undersökts är att det inte existerar en specifik
metod som fungerar för alla typer av projekt. Detta eftersom varje byggprojekt är unikt och
har olika förutsättningar.
För att med tiden optimera samarbetsmetoderna som undersökts så måste man efter varje
BIM‐projektering göra en erfarenhetsåterföring. Det är som med allt annat att ”övning ger
färdighet”. Desto fler gånger samarbetsmetoderna används med utnyttjande av tidigare
erfarenhetsåterförningar, desto bättre kommer de att fungera!
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5.2 Metod 1, länkning mellan olika modeller
Samarbetsmetoden går ut på att disciplinerna arbetar i varsin modell och LÄNKAR sina
modeller till varandra med hjälp av Autodesk Revit. Detta i kombination med
övervakningsfunktionen Copy/Monitor i Revit kan disciplinerna övervaka ha översikt på
varandras modeller.
Utifrån tester och undersökningar jag gjort så anser jag att samarbetsmetoden fungerar
väldigt bra i teorin. Att metoden även fungerar bra i praktiken har framgåts i intervjuer som
gjorts på samtliga intressenter.
Metoden lämpar sig för alla typer av projekt där disciplinerna använder sig av Autodesk
Revit som BIM‐verktyg. Oavsett om disciplinerna tillhör samma företag eller inte så funkar
denna samarbetsmetoden bra.
”Tycker detta är den metod som man ska använda vid implementering av BIM. Det är den
generella metoden som man ska ha som en bas. Den funkar för både små och stora projekt,
oavsett om disciplinerna tillhör samma företag eller inte. Metoden har dessutom ganska stor
tolerans för användarfel.”‐ Jerker Hägglund, Autodesk
Det man främst måste ha koll på är ett funktionerligt länkningsschema för kopplingen
mellan disciplinernas modeller och projektmedlemmarnas arbetsfiler. Ett sådant schema
anser jag har skapats för denna samarbetsmetod i detta examensarbete (se bild 13, kapitel
4.1.1).
De flesta intressenterna som intervjuats anser att detta är den vanligaste
samarbetsmetoden av metoderna som undersökts i denna rapport. En del av intressenterna
har dessutom testat sig av denna metod i mindre utsträckning och anser att den funkar
utmärkt.
Förebyggande av svårigheter som kan uppstå med denna samarbetsmetod anser jag bäst
görs av projektets BIM‐manager. Exempel på sådana svårigheter i samarbetsmetod 1 är:
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•

Att skapa ett bra länkningsschema för dem inblandade disciplinerna. Göra alla
länkningar som behövs mellan disciplinernas modeller med rätt länkningsinställning.

•

Att skapa ett schema för när respektive disciplin/projektmedlem ska göra
uppdateringar på modellen. Följa upp detta och se till att disciplinerna regelbundet
uppdaterar sina modeller efter ett överenskommet schema mellan BIM‐managern
och disciplinerna.

•

Att skapa tydliga riktlinjer för organisationen gällande för hur man ska arbeta i BIM‐
modellen. Exempel på detta är att underrätta samtliga att inte test‐skissa i sin lokalfil
som man sedan uppdaterar mot disciplinens centralfil. Det vill säga att allt testande
man vill göra i modellen bör göras vid sidan om projektet så att missförstånd mellan
disciplinerna inte uppstår.
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5.3 Metod 2, en gemensam modell
Samarbetsmetod 2 går ut på att alla discipliner ska arbeta i EN och samma byggmodell
samtidigt. Detta ska projektets alla discipliner göra med hjälp av samordningsfunktioner i
Autodesk Revit.
Utifrån tester och undersökningar jag gjort så fungerar samarbetsmetoden bra i teorin.
Metoden tros även funka bra i praktiken vilket framgått från en del intressenter som det
gjorts intervjuer på. Detta framgår även i en artikel om ett projekt i Sverige som använt sig
av denna samarbetsmetod i ett skarpt projekt (Cad‐Q, 2010a;b).
Metoden lämpar sig bäst för projekt där disciplinerna tillhör samma företag på grund av
juridiska aspekter. Om disciplinerna i projektet däremot tillhör olika företag tror jag det är
viktigt att man tillämpar IPD principer (se kapitel 3.2). Tycker dessutom att man måste ha en
viss kompetensnivå på BIM och Autodesk Revit för att denna samarbetsfunktion ska fungera
bra.
”Eftersom alla discipliner och projektmedlemmar befinner sig i en och samma modell så är
denna samarbetsmetod ganska känslig för användarfel med lägre toleransnivå än
samarbetsmetod 1” –Jerker Hägglund, Autodesk
Väldigt viktigt för denna samarbetsmetod är att man skapar lämpliga worksets (läs mer i
kapitel 3.4.1) för modellen. Gör man inte lämplig uppdelning av modellen mellan
disciplinerna så kan denna samarbetsmetod lätt bli otydlig och svårhanterlig.
Intressenterna som intervjuats anser att denna samarbetsmetod funkar i praktiken, men
håller med om att den kräver lite högre nivå på kunnigheten i Autodesk Revit. Ingen av
intressenterna har själva testat samarbetsformen men har hört talas om den och känner till
andra som testat den. Denna samarbetsmetod ansågs även vara den mest givande
samarbetsformen om för komplett utnyttjande av BIM.
Förebyggande av svårigheter som kan uppstå med denna samarbetsmetod anser jag bäst
görs av projektets BIM‐manager. Exempel på sådana svårigheter i samarbetsmetod 2 är:
•

Att skapa en bra uppdelning av modellen med worksets som är anpassade efter
disciplinerna. Även se till att skapa tydliga gränser mellan disciplinernas
ansvarsområden med dessa worksets.

•

Att ha koll på att projektmedlemmarna som arbetar med samarbetsmetoden har
tillräcklig kunskap i Autodesk Revit för att hantera metoden felfritt.

•

Att förebygga uppkomsten för juridiska konflikter som kan uppstå vid
projekteringsfel som inte kan spåras till ansvarig projektmedlem/disciplin. Försöka
utnyttja IPD principer för projektet så att alla discipliner har ett gemensamt mål och
arbetar mer som ETT team.
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5.4 Metod 3, import/export av olika modeller
Samarbetsmetod 3 går ut på att respektive disciplin ska arbeta i varsin modell och kunna
utforma denna i valfritt BIM‐verktyg där man delar med sig modellen sinsemellan via
import/export till ett öppet‐filformat. Det finns flera olika öppna filformat, där IFC varit det
filformat som undersökts för denna samarbetsmetod.
Utifrån tester och undersökningar jag gjort så anser jag att IFC inte fungerar till hundra
procent, vilket innebär att samarbetsmetoden inte är fullt funktionell. Vid tester på
export/import av IFC‐formatet så försvinner en del geometri och ibland även information
från modellen. Anser däremot att många av de tekniska problemen man stöter på med IFC
(så som bortfall av geometri och egenskaper i modellen) går att lösa med RÄTT export‐ och
importinställningar av filformatet i sitt BIM‐verktyg. Ytterligare en faktor som är viktig för att
det ska funka är att man är medveten om vad som inte går att exportera i det BIM‐verktyget
man använder. På så sätt kan man oftast arbeta runt problemet (så länge man är medveten
om vad som funkar och inte funkar för IFC).
I praktiken så kan samarbetsmetoden funka om disciplinerna inte är i behov av att utbyta
ALLT i varandras modeller sinsemellan. Tror att man måste specificera vilka element och
vilken information som disciplinerna har behov av från varandra, för att det ska funka.
”Tror att det är väldigt viktigt att fokusera sig på specifika element som man ska exportera
med i IFC filen, det vill säga endast dem element som andra discipliner verkligen behöver.
Gör man detta så tror jag att det funkar.” –Ulrika Gyllenberg, Arkitekt
Tror metoden passar små projekt med enkel geometri, där man gjort grundliga tester på
export och import av de öppna filformat man ska använda sig av i projektet. Man måste vara
fullt medveten om att allt inte fungerar att exportera/importera mellan disciplinerna.
Innan man börjar med ett projekt med denna samarbetsmetod så tror jag det är nödvändigt
med tester på IFC‐filformatet (eller det öppna‐filformatet man ska använda) i de BIM‐
verktyg projektmedlemmarna ska arbeta i. Utifrån dessa tester skapa en lista på alla element
som fungerar att exportera/importera felfritt, gentemot alla de element man är i behov av
att dela gemensamt mellan disciplinerna. På så sätt kan man enkelt dra en slutsats om
samarbetsmetod 3 funkar för ens projekt.
Om det öppna filformatet man ska använda i projektet skulle funka till hundra procent så
anser jag att denna metod passar alla typer av projekt. Däremot är det bättre med
samarbetsmetod 1 eller 2 om alla discipliner använder sig av samma BIM‐verktyg.
Gemensam åsikt från alla intressenter som intervjuats är att IFC formatet inte fungerar
felfritt. En del anser att man trots detta kan använda sig av formatet till samarbetsmetod 3,
så länge man inte ställer allt för höga krav och inte är i behov av att dela ALLT mellan
disciplinerna. Däremot så anser den större skaran av intressenterna som intervjuats att
import/export av ett öppet filformat som IFC endast är lämpligt som ett komplementverktyg
till en samarbetsmetod. För man ska använda denna samarbetsmetod fullt ut i större projekt
så krävs bättre funktionsduglighet för IFC‐formatet.
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Förebyggande av svårigheter som kan uppstå med denna samarbetsmetod anser jag bäst
görs av projektets BIM‐manager. Exempel på sådana svårigheter i samarbetsmetod 3 är:
•

Att göra test på alla element som går att exportera/importera med det öppna
filformatet i de olika BIM‐verktygen man ska använda i projektet. Skapa en lista på
detta.

•

Att konfigurera optimala inställningar för det öppna filformatet för respektive BIM‐
verktyg som ska användas i projektet och gör en användarmanual på detta till alla
projektmedlemmar.

•

Att vara projektmedlemmarnas rådgivare på vilket öppet‐filformat som lämpar sig
bäst för en situation.

•

Att ge projektmedlemmarna det stöd och den hjälp dem behöver för att projektera
med denna samarbetsmetod.

Ett hopp för IFC är ifall det skulle göras en ännu större satsning för filformatet av dem stora
programutvecklarna för BIM, så som Autodesk, Bentley, Graphisoft. Tror att en större
efterfrågan av beställare med tiden kan ställa ett sådant krav hos programutvecklarna.
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7 Bilagor
Bilaga 1. Intervju om samarbetsmetoder med Arkitekt
Intervju med Anders Neregård från Sweco Architects i Stockholm. Anders har stor erfarenhet
av BIM, Revit samt kännedom om samarbetsmetoderna som studerats i detta
examensarbete.
Nedan finns alla frågor och svar från intervjun där svar på frågorna diskuterats och
sammanfattats.

Övergripande frågor
Fråga: Hur ska man gå tillväga för att implementera BIM‐projektering i ett företag/projekt.
Hur måste organisationsstrukturen se ut internt för en sådan implementering?
Svar: Genom att gå på kurser som är anpassade efter företaget och personalen som ska
läsa kursen och sedan tillämpa det man lärt sig i kursen. Arbeta med BIM lär man sig
bäst genom att utöva det. Att arbeta med BIM lär man sig bäst genom att utöva det.
Många väntar på det ”perfekta” projektet som är av lagom storlek och komplexitet,
vilket är fel eftersom man då många gånger kan vänta för länge och då glömma det
dem lärt sig. Gäller att bestämma sig för BIM och köra på det. Värt att notera är att
det är beställarna som bestämmer utvecklingen, därför är det viktigt att upplysa
beställarna på fördelarna med BIM.

Fråga: Behov av avgränsning på ansvar och rättigheter inom arbetsmodellen mellan
disciplinerna i dem olika metoderna?
Svar: Ett sådant behov finns definitivt. Det kommer alltid att en risk för att mallar och
annan intern data sprids via BIM‐modellen till andra företag. Speciellt i början av
BIM‐utvecklingen då det finns en tydlig skillnad på hur långt olika företag kommit
med BIM.
För att försöka undvika detta så ska man alltid ”strippa ner” sin modell från
information som inte är nödvändig och endast ha med all nödvändig data innan man
delar dem sig modellen.
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Samarbetsmetod 1
Fråga: Vad är din generella åsikt om samarbetsmetod med Länkande mellan disciplinernas
modeller? Tror du det funkar?
Svar: Det fungerar utmärkt. Har själv testat att arbeta med denna metod med K och det
har då fungerat väldigt bra. För Arkitekt sidan så tror jag det inte är några
svårigheter eftersom det är mest K och V som får anpassa sig efter A.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Alla typ av projekt förutsatt att alla discipliner använder sig av Autodesk Revit. Ska
man precisera det ännu mer så passar denna samarbetsmetod perfekt för projekt där
disciplinerna tillhör olika företag.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Känner inte till projekt som redan använt sig av denna metod fullt ut, men känner till
ett projekt som ska komma att använda denna metod.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelen med denna metod är att den FUNGERAR. Nackdelen är främst att alla
discipliner är begränsade till att använda samma program.

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Begränsning av brandvägg mellan disciplinerna. Eftersom disciplinerna länkar
modellerna mot varann så kan det uppstå lite problematik med brandvägg i den
interna servern/databasen.
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Samarbetsmetod 2
Fråga: Vad är din generella åsikt om samarbetsmetod med alla discipliner i en och samma
arbetsmodell? Tror du det funkar?
Svar: Har aldrig testat denna samarbetsmetod men hört talas om den och tycker att det är
en metod som rimligtvis bör fungera bäst.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Denna metod lämpar sig för projekt där alla discipliner tillhör samma företag,
exempelvis Sweco.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Nej, känner inte till något projekt som använt denna metod ännu.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelen med en sådan samarbetsmetod är att man jobbar väldigt tätt mellan
disciplinerna och förmodligen då ganska smärtfritt. Nackdelen är att det är väldigt
sällan man har rätt förutsättningar för denna metod då det inte är så ofta att alla
disciplinerna tillhör samma företag.

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Eftersom alla arbetar i samma modell så tror jag det finns risk för att allt flyter ihop
för mycket och att det då är svårt att se tydliga gränser mellan disciplinerna. Ett
sådant problem kan dock förmodligen lösas genom att alla disciplinerna har samma
arbetsplats. Det i sin tur innebär att man har möjlighet till kommunikation med alla
projektmedlemmar jämt och ständigt.
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Samarbetsmetod 3
Fråga: Vad är din generella åsikt om IFC, funkar det?
Svar: Det funkar inte fullt ut och man kan ej använda något som inte fungerar till 100%.
OM det däremot skulle fungera för alla standardobjekt så skulle det vara väldigt
användbart och otroligt kraftfullt.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Förutsatt att det skulle fungera felfritt så lämpar sig denna metod perfekt för projekt
där disciplinerna tillhör olika företag och använder sig av olika BIM‐verktyg.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Nej. Känner endast till användning av import/export användning av IFC‐filformatet
för energisimuleringar där A exporterat arbetsmodellen till VVS‐konsulten.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelarna med metoden är att den är oberoende av plattform/program. Detta
medför också att mycket blir standardiserat och på så sätt mer strukturerat och
förenklat.
Nackdelen är att det inte fungerar felfritt.

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Återigen så är det största problemet dess funktionalitet. Tror att påtryckningar från
BIM‐användare på program som kan hantera IFC felfritt kommer vara den främsta
bidragande faktorn på förbättring av IFC. En större efterfrågan på felfri hantering och
skapande av IFC i BIM‐program kommer skapa en konkurrens mellan
programutvecklare. Tror att detta kommer med tiden och tror att IFC kommer
fungera bättre då.
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Bilaga 2. Intervju om samarbetsmetoder med Konstruktör
Intervju med Raouf Abdel‐Salam från Sweco Structure i Stockholm. Raouf är bekant med
BIM samt samarbetsmetoderna som studerats i detta examensarbete.
Nedan finns alla frågor och svar från intervjun där svar på frågorna diskuterats och
sammanfattats.

Övergripande frågor
Fråga: Hur ska man gå tillväga för att implementera BIM‐projektering i ett företag/projekt.
Hur måste organisationsstrukturen se ut internt för en sådan implementering?
Svar: Att ge personalen rätt sorts utbildning är självklart, men att i samband med detta
även använda sig av certifierade system och objekt med tydliga manualer och regler.
Använda sig av en tydlig struktur med strikta system. Ha mer kommunikation och
koordination i sitt arbete. Tror att detta är väldigt viktigt för att det ska fungera.

Fråga: Behov av avgränsning på ansvar och rättigheter inom arbetsmodellen mellan
disciplinerna i dem olika metoderna?
Svar: Ett sådant behov finns. Tror dock att man kan lösa många sådana problem med rätt
kompetens. Vid arbete med Revit kan man exempelvis styra många rättigheter med
hjälp av worksets.
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Samarbetsmetod 1
Fråga: Vad är din generella åsikt om samarbetsmetod med Länkande mellan disciplinernas
modeller? Tror du det funkar?
Svar: Det fungerar alldeles utmärkt. Har själv testat att arbeta med denna metod med A
och det har då fungerat väldigt bra.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Lämpar sig bäst för projekt som består av discipliner som tillhör olika företag..

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Känner till ett pågående projekt som använder sig av denna samarbetsmetod och den
fungerar bra hittills så vitt jag vet.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelen är att man konstant kan hålla sig uppdaterad på respektive disciplins modell
genom en knapptryckning. Nackdelen är att det inte finns så stor erfarenhet med
denna samarbetsmetod. Finns även en del som anser att den konstanta
uppdateringen är något negativt då dem känner sig stressade av den konstanta
förändringen, vilket jag tror är en brist på erfarenhet projektering med BIM

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: All BIM kräver mycket koordinering och kommunikation. För lite av detta tror jag kan
leda till missförstånd och fel. Lösning på detta tror jag är att man har en BIM‐
samordnare som agerar som en ”vakthund” och ser till att alla sköter sig och
levererar.
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Samarbetsmetod 2
Fråga: Vad är din generella åsikt om samarbetsmetod med alla discipliner i en och samma
arbetsmodell? Tror du det funkar?
Svar: Anser att det är mer komplicerat än samarbetsmetod 2 och att fördelarna inte är
tillräckligt stora/många med denna samarbetsmetod gentemot samarbetsmetod 2.
Jag tror däremot att den fungerar.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Passar projekt där alla discipliner tillhör samma företag.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av respektive metod som jag undersökt. I så fall,
vet du hur dem fungerade?
Svar: Ja, känner till ett projekt där A och K satt på samma kontor men tillhörde olika
företag. Det fungerade det bra.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Anser att både för‐ och nackdelarna är samma som för samarbetsmetod 2 med
skillnaden på att man här efterlämnar en fullt fullständig arbetsmodell.

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: För stora projekt tror jag innebära:
‐ Större modell som kan bli svårhanterlig.
‐ Prestanda problem eftersom stor modell innebär mer belastning på prestandan.
‐ Krav på mer kommunikation för att undvika missförstånd och fel.
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Samarbetsmetod 3
Fråga: Vad är din generella åsikt om IFC, funkar det?
Svar: Nej, det fungerar inte felfritt. Om något inte fungerar 100% så är det inte vidare
användbart. Skulle det däremot vara felfritt så skulle det vara väldigt attraktivt och
användbart.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Förutsatt att det skulle fungera felfritt så skulle ett öppet filformat vara väldigt
användbart för alla projekt där disciplinerna använder sig av olika BIM‐ program.
Detta kan vara fallet många gånger då disciplinerna tillhör olika företag.
I dagen läge då jag anser att det inte fungerar felfritt så passar användning av IFC‐
filformatet för aktörer som grundligt testat import/export av IFC i dem program som
är aktuella för det specifika projektet. Att man är medveten om vad som funkar och
inte funkar, för att inte stöta på problem.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Nej. Känner endast till tester som fungerat någorlunda felfritt mellan A och V.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelarna med metoden är att man använder sig av ett öppet filformat vilket är
oberoende av BIM‐program.
Nackdelen är att det inte fungerar felfritt.

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: När det dyker upp nya attribut i ett program så kommer dessa inte kunna läsas av IFC
förrän det skett en uppdatering av filformatet. Vidare är teori och praktik två skilda
saker, där IFC fungerar bättre i teorin än praktiken.
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Bilaga 3. Intervju om samarbetsmetoder med Autodesk
Intervju med Jerker Hägglund från Autodesk. Jerker har väldigt stor erfarenhet av BIM, Revit
samt samarbetsmetoderna som studerats i detta examensarbete.
Nedan finns alla frågor och svar från intervjun där svar på frågorna diskuterats och
sammanfattats.

Övergripande frågor
Fråga: Hur ska man gå tillväga för att implementera BIM‐projektering i ett företag/projekt.
Hur måste organisationsstrukturen se ut internt för en sådan implementering?
Svar: Viktigt är att organisationen känner stöd och att medvetenhet om hur det ska gå
tillväga. Få den utbildning som är nödvändig och anpassad efter
projektmedlemmarna.
Börja med det typ av projekt som känns tryggast, så att det inte dyker upp några
otrevliga överraskningar första gången man arbetar med en BIM‐projektering.
Se till att nyckelpersoner i företaget även vid införandet av BIM behåller en viktig roll,
annars kommer dessa risker vara hinder i utveckling med BIM.
Tycker man inte ska skrämma nya BIM användare med att säga att man måste
släppa 2D tänket helt och börja tänka BIM, sådana uttalanden kan skrämma nya
användare. Anser inte att tänkandet i 2D projekteringen skiljer sig mycket från BIM‐
projektering.

Fråga: Behov av avgränsning på ansvar och rättigheter inom arbetsmodellen mellan
disciplinerna i dem olika metoderna?
Svar: Att objekt och familjer sprids vidare med BIM är något oundvikligt, men detta anser
jag inte är något problem. Man får anamma Pirate Bay tänket på objektutdelning, ge
och ta. Om man vill begränsa andra användare för att inte göra ändringar i ens
modell/objekt så går detta att ställa in i Revit. Om någon då skulle försöka göra en
ändring så avslutas programmet.
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Samarbetsmetod 1
Fråga: Vad är din generella åsikt om samarbetsmetod med Länkande mellan disciplinernas
modeller? Tror du det funkar?
Svar: Tycker detta är den metod man ska använda första gången man ska BIM‐projektera.
En bra implementeringsmetod som är generell. Den påminner dessutom om
AutoCADs Xref, vilket säkert underlättar för många.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Alla typer av projekt, både små och stora. För stora projekt så blir modellen dessutom
inte så stor eftersom varje disciplin gör sin egen modell, och endast har andras
modeller länkade. Metoden lämpar sig för projekt där disciplinerna både tillhöra olika
och samma företag.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Ja, känner till projekt som använt denna metod. Det funkade bra. De små fel som
uppstod har lösts med 2011 versionen av Revit, där man bland annat gjort lite
Worksharing förbättringar.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: En bra fördel är att metoden inte särskilt komplicerad och påminner om
samarbetsmetod i AutoCAD som sagt.
En nackdel kan vara att man inte får alla förteckningar i en och samma fil.
Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Att användare inte uppdaterar regelbundet kan orsaka problem ifall det leder till att
andra arbetar med en icke‐uppdaterad modell. Tycker därför det är viktigt att man
skapar rutin och schema på när/hur man ska uppdatera sin modell mot dem andra
disciplinerna.
Kan även finnas risk med att disciplinerna missförstår varandra och uppfattar
skissande som något färdigställt. Tror främst detta kan uppstå om Arkitekter skissar i
modellen som är länkad med K och V. Om man ska göra sånt så måste man använda
sig av ett system där andra kan se att det man ritat inte är färdigställt utan endast i
skiss‐stadie. Detta kan exempelvis göras med ritande av generics, få kan andra se att
ytskikten inte är färdiga.
Tycker det finns behov av en BIM‐manager för all BIM‐projektering. En sådan roll tror
jag kan underlätta en hel del för projektet.
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Samarbetsmetod 2
Fråga: Vad är din generella åsikt om samarbetsmetod med alla discipliner i en och samma
arbetsmodell? Tror du det funkar?
Svar: Rent tekniskt så funkar metoden. Tycker det är en bra metod och jag skulle vilja se
mer av den!

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: IPD liknande projekt tror jag denna metod lämpar sig bäst. Eftersom alla discipliner
jobbar i samma modell så måste man ha gemensamma mål. Tror dessutom det kan
vara till fördel om disciplinerna tillhör samma företag, men tror inte detta
nödvändigtvis är ett måste.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Ja, och det funkade överlag bra. Storleken på Centralmodellen kan lätt bli för stor om
man inte arbetar rätt i Revit.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelarna är att alla arbetar med en modell som är up‐to‐date, ingen som arbetar i
en gammal modell. Eftersom man har ALLT i en och samma modell så kan man
utnyttja BIM till fullo med all information, scheman mm.

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Det kan bli svårigheter med att ha full koll på vem som gjort vad, vilket kan vara
problem ur juridisk aspekt vid felprojektering. Det går dock att styra
projektmedlemmar och discipliner i stor grad med hjälp av worksets.
Denna metoden är känsligare för fel i jämförelse med samarbetsmetod 1, toleransen
för metodfel är mindre eftersom alla projekterar i samma modell.
Tycker det finns behov av en BIM‐manager för all BIM‐projektering. En sådan roll tror
jag kan underlätta en hel del för projektet. Denna metod är i behov av det mer än
samarbetsmetod 1.
Tillämpning av IPD tror jag är väldigt bra för projekt som ska arbeta med denna
metoden.
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Samarbetsmetod 3
Fråga: Vad är din generella åsikt om IFC, funkar det?
Svar: IFC funkar inte till 100% men tycker det många gånger inte är det är ett måste. Anser
att det är väldigt bra att det finns. I de flesta projekt med BIM så har man någon
situation som går att lösa med IFC. Dessutom är det väldigt viktigt att man har koll
på vilka element som är av betydelse för andra discipliner, tror som sagt inte att det
är nödvändigt för andra discipliner att ha 100% av ens modell. Om IFC kan leverera
endast det som är nödvändigt för andra discipliner så är det användbart.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Tycker inte det är lämpligt att använda sig av enbart detta formatet som en
samarbetsmetod. Om man ska arbeta med öppet filformat där man
importerar/exporterar disciplinernas modeller sinsemellan så ska man INTE låsa sig
till ett specifikt öppet‐filformat, utan använda sig av det format som lämpar sig bäst
för den givna situationen. Blir lätt att man hamnar i en återvändsgräns om man låser
sig till ett format för att alla situationer inte går att lösa med det specifika formatet.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna metod. I så fall, vet du hur det
fungerade?
Svar: Ja, men resultatet var inte fullt tillfredställande. I det projektet så hade man valt att
vara helt låst till IFC, vilket jag tror var största problemet. Många problem hade då
kunnat lösas med andra öppna filformat, exempelvis om man behöver exportera
avancerad geometri så funkar detta bättre med dwg‐format.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelen med denna samarbetsmetod är givetvis att man inte är låst till någon
specifikt BIM‐program. Tycker dock främst denna samarbetsmetod är till fördel som
ett komplementverktyg för vissa situationer, inte fullt ut pålitlig som metod.
Största nackdelen är ifall man låser sig till ett specifikt öppet‐filformat, så som IFC.
Man blir då begränsad i många situationer vilket leder till att kreativiteten dör ut.

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Främst tekniska problem där man inte kan leverera allt som man kanske anser är
nödvändigt. I sådana situationer är det viktigt att man inte låst projektet till ett
specifikt filformat.
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Bilaga 4. Intervju om samarbetsmetod 3 med Konsult
Intervju med Rogier Jongeling, VD för sitt företag Plan B i Stockholm. Rogier har stor
erfarenhet av BIM och IFC som studerats i detta examensarbete. Intervjun mer Rogier har
endast fokuserats på samarbetsmetod 3. Nedan finns alla frågor och svar från intervjun där
svar på frågorna diskuterats och sammanfattats.

Samarbetsmetod 3
Fråga: Vad är din generella åsikt om IFC, funkar det?
Svar: Det fungerar inte 100% praktiken. Ser väldigt få som använder IFC i praktiken.
Konstruktörer som jobbar i 3D jobbar numera ofta i Revit eller Tekla där jag har
problem med konverteringen i båda programmen.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: I dem flesta projekten förutsatt att det skulle fungera felfritt. Alla projektmedlemmar
kan då fritt arbeta i det BIM‐ program de har mest erfarenhet i och arbetar best med.

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna samarbetsmetod . I så fall, vet du hur
det fungerade?
Svar: Känner inte till något projekt där alla discipliner använt sig av import på IFC‐filformat,
där man vidareanvänt den importerade IFC filen och förädlat och gjort förändringar i
denna. Däremot känner jag till projekt där man använt sig av IFC‐ export av modellen
från en disciplin till en annan endast för övervakning.
Ofta är det några konsulter som börjar spara modellerna till IFC som sedan inser att
det inte fungerar helt mellan olika program, som då sedan går över till utbyte av 2D‐
och 3D dwg.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelarna med en informationsstandard (exempelvis IFC) är att det är väldigt styrt
och strukturerat och blir på så sätt mer lättförståeligt och hanterbart.
Eftersom det är styrt så tvingar fram bland annat fram en struktur i projektet (på gott
och ont) vad gäller informationsdefinition och hantering. En styrd struktur kan
självklart också verka begränsade, men i många fall går det att lösa inom ramen av
själva strukturen ändå.
Nackdelen är att det inte fungerar felfritt.

93

7

Bilagor

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Det fungerar inte felfritt i dagens läge och vanliga problem som uppstår är:
‐ Egenskaper följer inte med eller/och det är oklart var de ligger.
‐ Objekt tolkas som IFC proxy.
‐ Strukturen på modellen saknas.
‐ Uppdateringar är svåra att hantera.

Fråga: Tips på hur man får användning av IFC bättre?
Svar: Innan användning av ett öppet filformat så som IFC så är det väldigt viktigt att alla
vet varför man ska använda det och hur man ska använda sig av det. Ha klart för sig
syftet, vare sig det är för ritningar, geometri eller endast information. Vara säker på
att man inte känner till annan metod för ändamålet som fungerar bättre.
Genom att tillhandahålla ett schema på vad som går att exportera/importera för IFC‐
filformatet i det program man använder (exempelvis Revit, Tekla, mm.). Tror att det
många gånger finns begränsningar i det BIM‐verktyg man arbetar med, därför kan
det vara bra att ha koll på eventuella begränsningar i respektive program..
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Bilaga 5. Intervju om samarbetsmetod 3 med Projekteringsledare
Intervju med Ulrika Gyllenberg, Arkitekt på LinkArkitektur i Stockholm. Ulrika ska och har
arbeta med ett par projekt som ska använda sig av samarbetsmetod 3. Intervjun kommer
därför att fokuseras på samarbetsmetod 3. Nedan finns alla frågor och svar från intervjun
där svar på frågorna diskuterats och sammanfattats.

Samarbetsmetod 3
Fråga: Vad är din generella åsikt om IFC, funkar det?
Svar: Anser att det funkar tillräckligt bra för att använda det. Tror att det är väldigt viktigt
att fokusera sig på specifika element som man ska exportera med i IFC filen, det vill
säga endast dem element som andra discipliner verkligen behöver. Gör man detta så
tror jag att det funkar. Givetvis finns det lite ”barnsjukdomar” med IFC eftersom det
fortfarande är under utveckling, men det kan man ta.

Fråga: Vilka typer av projekt tror du att denna metod lämpar sig för?
Svar: Tror att användning av just IFC främst lämpar sig för husbyggnad. Tycker att det
funkar både för multidisciplinära projekt likaväl som internt inom företaget (om man
använder olika program internt).

Fråga: Känner du till projekt som använt sig av denna samarbetsmetod . I så fall, vet du hur
det fungerade?
Svar: Ja, känner till projekt där mina Norska kollegor använt sig av IFC fullt ut mellan alla
discipliner. Jag har själv använt mig av IFC i tidigare projekt, dock inte mellan alla
discipliner. Just nu utreder jag även tester på IFC.
Det funkade bra för mina Norska kollegor att använda sig av IFC vid modellutbyte
mellan disciplinerna.

Fråga: Vad anser du är för‐ respektive nackdelar med denna samarbetsmetod?
Svar: Fördelarna är att man kan ha en gemensam BIM‐modell mellan alla discipliner. Man
kan i denna gemensamma BIM‐modellen göra kvalitetskontroller och samordna sig.
Nackdelarna är som sagt att det dyker upp lite småfel här och var.

95

7

Bilagor

Fråga: Vilka svårigheter tror du man kommer stöta på med denna metod?
Svar: Givetvis lite tekniska problem eftersom IFC inte funnit så länge och det fortfarande
håller på att utvecklas. Att hålla modellen tillräckligt ”enkel” är något som jag tror
kan bli svårt. Kan enkelt bli så att projektmedlemmar lägger in information i modellen
som ska exporteras till IFC som inte behöver utläsas av de andra disciplinerna. Viktigt
att hålla en bra balans mellan för mycket och för lite information i modellen.

Fråga: Tips på hur man får användning av IFC bättre?
Svar: Att använda sig av en projekteringsledare som kan de tekniska bitarna för IFC
någorlunda bra. Tycker detta är viktigt då den som ska vara ansvarig för IFC och de
tekniska bitarna ska kunna byggprocessen bra!
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