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Sammanfattning

Sammanfattning

Byggbranschen ser att det är viktigt att kunna följa ett materialflöde genom
byggprocessen för att kunna effektivisera materialflödet. Genom att koppla
spårning av material i byggproduktion med projekteringsmodell ges möjlighet
att minimera slöseriet, vill säga effektivisera materialflödet och effektivisera
byggprocessen.
Examensarbetet utreder behov gällande spårning av objekt i byggprocessen
med hjälp av radiofrekvensidentifikations (RFID) taggning och dess
sammanlänkning med en byggnadsinformationsmodell (BIM).
Genom att märka objekt i en projekteringsmodells objektspecifika littera och
fysiska objekt med RFID taggar skapades en sammanlänkning mellan dessa.
Det fysiska objektets framfart i förhållande till projekteringsmodellen kunde då
följas.
Simulering av en fallstudie av detta genomfördes genom att simulera en
armeringsleverans och dess materialflöde vid ett projekt hos NCC Teknik i
Göteborg.
I fallstudien praktiserades överföringen manuellt med hjälp av en FTP-server
samt Excel och manuell överföring till projekteringsmodellen. Denna process
var ineffektiv och krävde mycket tid i förhållande till informationen. En
teknisk lösning för att effektivt kunna överföra information från
materialflödesspårning till BIM vore ett sätt att effektivisera processen. Även
överföring mellan märkning av objekt i RFID-strukturen och BIM-systemet
kan utvecklas.
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Abstract

Abstract

The construction industry sees that it is important to follow the flow of material
through the construction process to streamline the material flow. By linking the
tracking of materials in production with the design model, it gives the
opportunity to minimize waste in the construction process, which means a
more efficient flow of material and a streamlined construction process.
The thesis investigates requirements regarding the tracking of objects in the
construction process using radiofrequency identification (RFID) tagging, and
its interconnection with a building information model (BIM).
By labeling items in a design model with information about specific objects
and physical objects with RFID tags showed that it was possible to establish a
link between them. The object´s progression in relation to the design model
could then be followed.
Simulation of a case study of this was accomplished by following a
reinforcement delivery and its material flow at a project at NCC Teknik in
Gothenburg.
In the case study practiced the transmission manually using an FTP server as
well as Excel and manual transmission to the design model. This process was
inefficient and required a lot of time in relation to the information. A technical
solution to efficiently transfer information from material flow tracking to the
BIM would be a way to streamline the process. Although transmission between
the labeling of objects in the RFID structure and BIM system can be
developed.
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CAD

Computer Aided Design - Datorstödd design
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Inledning

1 INLEDNING

Nedan presenteras problemområdet, en bakgrundsbeskrivning med formulerat
mål och syfte med rapporten. Det konkretiseras och framförs i form av
forskningsfrågor, för att kunna uppnå uppsatt mål och syfte. Arbetet
avgränsades till rimlig omfattning för examensarbetet.
1.1

Bakgrund

Byggbranschen vill effektivisera och säkra materialflödet till och på
byggarbetsplatsen (Josephson & Saukkoriipi, 2007). Informationsflöde är även
det ett område för förbättring, då det är enkelriktat, från start till slut, genom
byggprocessen (Elmqvist & Hjertquist, 2006).
Projektering av en större byggnad genomförs ofta med hjälp av BIM,
byggnadsinformationsmodell[ering] (Hallberg & Wessman, 2010; Sørensen,
Christiansson, & Svidt, 2010). BIM som arbetsform används som hjälp för att
planera produktionen. I produktionsfasen är det ofta svårt att stämma av
fortskridande mot det planerade. Produktionen fortskridande stäms av genom
att personer på plats observerar materialflödet och antecknar hur produktionen
fortlöper (Hammad & Motamedi, 2007; Su-Won, Sangyoon, Yea-Sang, &
Soon-Wook, 2006).
Den tillverkande industrin tillämpar redan RFID teknik för spårning av objekt
och kollin. För att kunna avläsa och planlägga var objekt befinner sig och när
man kan förväntad sig att de anländer till önskad position. Användandet av
RFID teknik i tillverkningsbranschen har pågått i flera decennier och
användandet är utbrett.
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Studier visar alternativ till hur avstämningen kan genomföras (Olander, 2010).
Genom märkning av objekt, med information t.ex. från en BIM, fysiskt med
hjälp av RFID (Radio Frequency IDentification) skulle det gå att spåra objekt i
materialflödet. Materialflöde är ett materials flöde genom en viss process.
Denna avstämning kan effektiviseras och genererad information kan användas
till att exempelvis uppdatera APD plan eller effektivare kunna planera
materielleveranser för att sträva mot just in time-principen inom LEAN
construction (Kristian, Sørensen, Christiansson, & Svidt, 2009; Olander, 2010;
Elmqvist & Hjertquist, 2006; Liker, 2004; Eriksson, 2010).
Detta tankesätt och denna teknik försöker de stora entreprenörerna i
byggbranschen nu, tillsammans med BIM-teknik, tillämpa inom områdena för
kontroll över verktyg och maskiner, närvarokontroll och passagessystem.
Andra områden som byggbranschen försöker tillämpa denna teknik på är
kopiering, fuktmätning och materialflöde (Dehlin, PhD, 2011; Dehlin,
Fredhsdotter, & Claeson-Jonsson, 2010).
Arbetet ligger till grund för en förändringsinriktad SBUF (Svenska
Byggbranschens UtvecklingsFond) rapport (RFID och BIM i byggproduktion)
som skrivs av Stefan Dehlin vid NCC Teknik i Göteborg.

1.2

Syfte

Syftet är att utreda hur ett byggprojekts materialflöde kan följas upp med hjälp
av RFID teknik. Detta för att utreda vilka behov överföringen av data till och
från en BIM har, för att kunna planera för ett jämnare och mer effektivt
materialflöde.

1.3
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Forskningsfrågor


Hur ser processen för RFID-datahantering av materialflöde i BIM ut?



Vad krävs specifikt av ett BIM-system för informationsutbyte med
RFID?

Inledning

1.4

Avgränsningar

Forskningen är en avslutande studie, examensarbete, på programmet för väg
och vattenbyggnad med inriktning mot byggande vid Luleå tekniska
universitet. Examensarbetet genomfördes 2011 och hade omfattningen 20
veckors heltidsstudier (30Hp). Utifrån arbetets inriktning och studiens syfte har
följande avgränsningar definieras:


Behandlade endast några faser i byggprocessen från projektering till
uppförande.



Fallstudien genomfördes på förbockad armering och dess simulerade
leveranser vid ett verkligt projekt hos NCC i Göteborg.



Studerat en projekteringsmodell som är kompatibel med programmet
Tekla Structures innehållande modellerad armering.



Behandlade endast en teknik för spårning av objekt, RFID.



Betraktar endast projekt som totalentreprenad. För att entreprenören då
ansvarar för projekteringen.
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Metod

2 METOD

Kapitlet redovisar hur examensarbetet genomförts genom att redogöra
angreppssätt för uppfyllande av syfte. Vidare redovisas vedertagna
forskningsmetoder som ligger till grund för studiens empiriska undersökning.
Även hur informationsinsamlingen och fallstudien är genomförd och vad de
består av klargörs.
2.1

Tillvägagångssätt

Examensarbetet undersöker vad som behövdes för att uppnå syftet. Processen
beskrivs schematiskt i figur 1. Litteraturstudie genomfördes för att få kunskap
om problemområdet och dess omfattning. Syftet konkretiserades i
forskningsfrågor, ytterligare litteraturstudie genomfördes och frågorna
omformulerades för att få rätt omfattning. Vidare anskaffades praktisk kunskap
om berörda mjukvaror genom övningar i gränssnittet. Metoden som användes
var fallstudie och genomfördes som en simulering på ett verkligt projekt hos
NCC teknik i Göteborg. Detta för att kartlägga informations- och
materialflödet genom processen och eventuella möjligheter för förbättring av
informationsöverföringen.
Problemformulering

Litteraturstudie

Övningar i
programvaran

Fallstudie

Bearbetning

Svar
forskningsfrågor

Figur 1. Arbetsprocessen
2.2

Forskningsansats

Det finns fyra olika typer av forskning: förändringsinriktad-, utvärderande-,
prövande- samt teori- och modellbyggande forskning. Detta präglar
forskningens arbetsgång och angreppssätt (Andersson & Borgbrant, 1998).
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Detta examensarbete baseras på utvärderande studier och fokuserar på att
utvärdera en del av byggprocessen, i detta fall materialflödets
informationsflöde, dess spårbarhet, i byggnadsinformationsmodell och på
byggnadsplats.
2.3

Informationsinsamling

Litteraturstudien genomfördes för att förstå fälten för informationsteknologi
inom byggande, produktionsplanering, RFID teknik, mjukvaror och generella
teorier kring material och informationsflöden. Informationsinsamlingen
genomfördes genom; inläsning av dokument som rapporter och manualer.
Diskussion med handledare, referensgrupp och övriga personer på NCC
Teknik. Observation av materialflöde och modellfiler i mjukvaruprogram.
Övningar i programvaror och genomförd fallstudie.
2.4

Kvalitativ och kvantitativ inriktning

Studien har kvalitativt inslag, den fokuserar på en process och får på så sätt ett
bredare perspektiv än om den endast fokuserat på statistiska data (Patel &
Davidson, 2003). Genom att betrakta en process och inte fokusera på en
enskild faktor blir en upprepning av forskningen inte garanterad samma resultat
och därmed får forskningens inriktning betraktas som kvalitativ. Det betyder
även att forskarens egna värderingar och tolkning kommer att påverka
forskningen. Detta medför att ett kritiskt förhållningssätt mot forskarens egen
tolkning måste antas (Patel & Davidson, 2003).
2.5

Validitet och reliabilitet

För ett relevant resultat av studien behövs det noga klargöras att det undersökta
är det som är tänkt att undersökas, validitet, och att tillförlitligheten är god i det
som undersöks, reliabilitet (Patel & Davidson, 2003).
Denna studie presenterar det som är
problemformulering och forskningsfrågor.

tänkt

att

undersökas

som

Processen undersöks noga i litteraturstudien så rätt metod används för att få
fram relevant information och genom en fallstudie säkerställdes validiteten.
Fallstudien genomfördes endast för ett projekt vilket medför en något lägre
tillförlitlighet än om studien upprepats. Dock hade fallstudien moment som kan
betraktas som upprepning och därmed blir de faserna lite tillförlitliga.
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2.6

Fallstudie

Syftet med en fallstudie är att kartlägga vad som händer i ett konkret fall, att
förklara, förstå eller beskriva företeelser, organisationer eller system som
annars är svåra att undersöka. Fallstudien är av särskild vikt när det gäller
utvärderingar där det studerade inte är klarlagt i detalj (Backman, 2008).
Fallstudien simulerar en empirisk undersökning av materielleveranser, genom
att följa materielleveranser genom materialflödets olika faser. Studien är en
tillämpning av teori i praktiken för att få en ökad förståelse för det studerade.
Informationsinsamlingen i fallstudien har skett genom utprövning av teori i
praktiken och observation av densamma.
Armeringsjärn som förbockas i fabrik valdes som objekt att spåra genom
materialflödet då NCC äger en sådan fabrik med befintlig teknik för märkning
med RFID. Armeringsjärn har modellerats i 3D CAD och det är relativt nyligt
denna teknik börjat användas, därför valdes denna typ av objekt, då det kan
medföra nya möjligheter. Informationen som insamlas vid spårningen av
armeringsjärnen överfördes till byggnadsinformationsmodell, även denna
överföring betraktas.
Då bottenplattan redan producerats och därmed all armering levererats till
byggplats utfördes istället en simulering på en leverans parallellt med projektet.
Simuleringen av materialflödet genomfördes endast genom att ta tidigare
avläsningar av RFID taggar och modifiera dessa och överföra informationen
till modellen.
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3 TEORI

Kapitlet beskriver den teoretiska bakgrunden som denna studie vilar på.
Avsnittet är uppdelat i delar för materialflöde inom byggprocessen, stödjande
teknik för effektivisering samt tekniska brister.
3.1

Byggprocessen

Byggprocessen är den process en byggnad genomgår under dess livscykel.
Processen består av olika faser som är uppbyggda av flera mindre delar,
endast en övergripande förklaring ges nedan.
Processen (figur 2) inleds när en byggherre har en idé som denne vill
förverkliga. Idén konkretiseras i ett förfrågningsunderlag som skickas ut till
olika entreprenörer. Dessa lämnar in anbud för att få förverkliga beställarens
vision. Entreprenören eller de entreprenörer som får förtroendet av byggherren
införskaffar material och uppför byggnaden. När byggnaden överlämnats till
byggherren övergår den i driftsfasen och vid dess slut rivs och återvinns
byggnaden.
Tidiga skeden

Anbud

Fortsatt
projektering

Produktion

Drift/Garantiperiod

Rivning

Figur 2. Byggprocessen (Nordstrand, 2008)
Totalentreprenad
som
fallstudiens
projekt
baseras
på
innebär
sammanfattningsvis att en ensam entreprenör får ansvar av en beställare att
utföra ett byggprojekt och förverkliga dennes önskemål. Denna
entreprenadform innebär att ansvar för att projektet blir utfört enligt kontraktet
ligger på huvudentreprenören. Entreprenören anlitar aktörer att utföra arbeten
under sig, konsulter, underentreprenörer och leverantörer. Det medför att
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huvudentreprenören måste och har rätt att själv välja sina samarbetspartners
(Nordstrand, 2008).
Genom byggprocessen finns ett antal flöden, ett är informationsflödet. En del
av denna information ligger till grund för ett annat flöde, materialflödet med
start i produktionsfasen.

3.2

Materialflöde

Med materialflöde menas generellt det fysiska flöde av material som rör sig
genom ett företag och dess processer, från inlastning, genom olika
värdeskapande aktiviteter, för att sedan, i form av färdig produkt skickas ut till
kund (Jonsson & Mattsson, 2005).
I byggbranschen är materialflöde, processen genom vilken material flödar
genom ett byggprojekt från inköp till byggplats och slutligen montering.
Nedan visas materialflöde schematiskt med tillhörande förklaring:

Materialflöde

Efterfråga

1.

2.

3.

4.

Fabrik

Mellanlager

Arbetsplats

Monterat

Drift

Figur 3. Processbeskrivning - materialflöde

1.
2.
3.
4.
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Efterfråga i form av beställning och förmedlas till fabrik. Därefter sker
följande steg:
Råmaterial bearbetas till färdig produkt.
Produkten paketeras och placeras på mellanlager.
Paketet fraktas från mellanlager till produktionsplats. Vid ankomst
genomförs mottagningskontroll och paketet placeras på lager.
Materialet tas från lagret och lyfts till inbyggnadsstället där det
förbrukas.
Den färdiga produkten innehållande materialet tas i bruk.

Teori

För att effektivisera denna process går det att minimera slöseriet. Enligt LEAN
var slöserierna som byggbranschen försöker minimera först sju till antalet men
år 2004 adderades ett åttonde slöseri (Liker, 2004):

3.3



Överproduktion – tillverka mer eller tidigare än vad som behövs.



Väntan – på att någonting ska hända.



Onödig transport – av varor och produkter.



Överarbete och omarbete – arbete som kunden inte kräver och därmed
inte genererar något värde.



Lagerhållning – att lagra mer än vad som är nödvändigt.



Rörelse – onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb.



Defekter – produktion av defekta eller felaktiga produkter.



Outnyttjad kreativitet – medarbetarnas outnyttjade kreativitet.

BIM teknik

Användandet av olika slags CAD, Computer Aided Design, (2D, 3D, BIM, 4D
och 5D) har pågått i flera decennier. Detta för att visualisera olika typer av data
som geometri, material, rumstyp, tid eller kostnad (Gustafsson & Mårtensson,
2010).
Sen lanseringen av 3D modellen i byggbranschen har det uppstått ett behov, att
visa mer än geometriska former i modellen, därför utvecklades BIM
(Jongeling, 2008). BIM var till en början ett uttryck för en 3D modell med
förteckningar (littera) och beskrivningar för olika objekt och rumsobjekt.
Utvecklingen ledde till 4D, en BIM som är kopplad till en tidplan, för att
effektivare kunna planera produktionens framfart genom simuleringar och för
att undvika kollisioner mellan olika yrkesgruppers arbete m.m. (Hammad &
Motamedi, 2007).
Projektinformation uppkommer bland annat under ett projekts tidiga skeden
med huvudsak i projekteringen. Bäraren av den uppkomna informationen är
ofta en BIM som innehåller information om objekt och rum, även kallat littera.
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Denna information kan definieras av användaren, exempelvis
monteringsanvisningar, brandklass eller specifikt ID (Jongeling, 2008;
Hallberg & Wessman, 2010).
I gränssnittet hos program som hanterar BIM finns det funktioner som
automatiskt genererar information. Det finns även fördefinierade inställningar
som hjälp för att lägga till ytterligare data. Dessa inställningar och vilken
information som automatiskt genereras beror på vilken mjukvara som används
och inställningar i dessa.
Ett unikt ID som kan genereras för objekt i modellen är GUID som står för
Globalt Unik IDentifierare. GUID är en objektspecifik och globalt unik kod
som är uppbyggd av följande delar:
 En kombination av siffror och bokstäver, totalt åtta tecken.
 Tre kombinationer på vardera fyra siffror och bokstäver, totalt 12
tecken.
 En kombination av siffror och bokstäver, totalt 12 tecken.
Dessa kombinationer ligger rakt efter varandra, i fallande ordning, vilket
innebär att hela längden blir 32 tecken.
I det projekt som fallstudien följer används
byggnadsinformationsmodellering som heter Tekla
programvara har fokus på stål och betongdetaljering.

ett program för
Structures. Denna

I Tekla Structures genereras armering normalt utifrån ett huvud-objekt.
Kantbalk är ett exempel på ett sådant objekt som innehåller armeringsjärn.
Funktioner i programmet ger möjlighet att dölja det ovanliggande lagret och
dela upp en grupp armeringsjärn till enskilda järn så det går att enskilt markera
dessa (figur 4 och 5). I litteran för armeringsjärn finns beskrivning om järnens
antal, tjocklek, form och längd (figur 5).
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Teori

Figur 4. Kantbalk respektive grupp av armeringsjärn (skärmdump från Tekla
Structures 17.0)

Figur 5. Enskilt armeringsjärn

3.3.1

Märkning i modell

I en byggnadsinformationsmodell har varje objekt ett ID (röd markering i figur
5). Denna består av en sifferkombination och är unikt endast i modellen.
Mjukvaran kan därmed återanvända samma kod till ett objekt i en annan
modell. I BIM mjukvaran Tekla Structures genereras automatiskt ett unikt ID,
GUID, för de flesta objekten. GUID är till skillnad från tidigare nämnda ID, en
globalt unik kod. Med denna kod går det att spåra objekt i en
byggnadsinformationsmodell. (Dock saknas GUID för armeringsjärn ritade i
Tekla Structures.)
I Tekla Structures gränssnitt finns fördefinierade inställningar som ger
möjlighet att lägga till användardefinierad information, ett exempel är
information om objektets status (figur 6. SHOPSTATUS: Not started). Under
denna meny går det att ange när olika faser är planerade, genomförda, dess
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status samt vem som ändrat status på objektet. Ytterligare kommentarer går
också att lägga till i denna meny (figur 7).
GUID samt möjlighet att uppdatera status på armeringsjärn saknas, både för
grupp och enskilt objekt (figur 8) i Tekla Structures.

Figur 6. Littera med GUID, från primärbalk

Figur 7. User-Defined Attributes…, status för kantbalk.
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Figur 8. User-Defined Attributes hos armeringsjärn
3.4

RFID teknik

RFID, Radio Frequency IDentification, är en teknik som används för att avläsa
information trådlöst, mellan en informationsbärare (s.k. tag) och en läsare.
En RFID tag är uppbyggd av två delar, dels ett chip som används för avläsning
eller både avläsning och skrivning (lägga till eller redigera information) av data
(Finkenzeller, 2010). Taggen innehåller normalt information om det den avser
att märka, detta kan vara ett identifikationsnummer eller specifika data om
objektet. En RFID tag innehåller även en antenn som möjliggör avläsning av
information från chippet. Både antenn och chip är inkapslade för att skydda
dessa mot fysisk påverkan.
De olika sorternas RFID teknik som finns på marknaden är:
 Passiv RFID
 Aktiv RFID (ARFID)
 Semipassiv RFID
Att taggen är passiv innebär att den saknar egen drivkälla (batteri) och därmed
är beroende av extern tillförd energi, pga. detta har den kort avläsningssträcka,
långsam överföringshastighet men lång livslängd, upp till 30-40 år. Den
enklaste formen av passiv tag innehåller ett identifikationsnummer och är
billig, drygt en krona per styck (Finkenzeller, 2010). Enkelheten med denna typ
av taggar medför att de går att skriva ut på en så kallad RFID skrivare. Därför
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passar de bra, tillsammans med den låga kostnaden, för implementering av
RFID i byggbranschen (Dehlin & al, 2010).

Figur 9. RFID tag med passiv-RFID-skrivare (Dehlin, Fredhsdotter, &
Claeson-Jonsson, 2010)
Aktiv RFID tag fungerar på samma sätt som passiv med undantag för att den
har inbyggd energikälla i form av ett batteri som möjliggör avläsning utan
tillförd extern energi. Detta möjliggör en längre avläsningssträcka och högre
överföringshastighet men begränsar dess livslängd till ca 10 år. Denna typ av
tag är väsentligt dyrare än den passiva varianten (Motamedi & Hammad, 2009;
Finkenzeller, 2010).
Semipassiv RFID är en kombination av passiv och aktiv som innebär att den
har en egen energikälla men endast sänder ut information efter att den har blivit
aktiverad av en extern sändare (Finkenzeller, 2010).
Gemensamt för alla de tre typerna av taggar är att de avläses med s.k. RFID
läsare. Denna läsare är normalt handhållen och avläser informationen på taggen
och överför den till ett överordnat system, via t.ex. kabel, Wi-Fi, GPRS, 3G
eller Bluetooth (Sørensen, Christiansson, Svidt, Jacobsen, & Simoni, 2008;
Motamedi & Hammad, 2009).
Frekvensbanden som används för avläsning av RFID är Låg (LF) vanligtvis
124-134 kHz, Hög (HF) vanligtvis 13,56 MHz, UltraHög (UHF) vanligtvis
850-950 MHz samt Mikrovågor vanligtvis 2,45 eller 5,8 GHz. Nedanstående
tabell (tabell 1) beskriver frekvensbanden, dess karakteristika samt
användningsområden.
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Tabell 1. RFID frekvenser, dess karakteristika och användningsområden
(Elmqvist & Hjertquist, 2006)

Koden som RFID taggen lagrar kan vara strukturerad på olika sätt.
Produktnummerkoden EPC (Electronic Product Code) är ett exempel på
standard för RFID användning. EPC används för att märka RFID taggar med
ett globalt unikt id nummer som sedan används för att identifiera och spåra
produkter i ett materialflöde. Standarden som har utvecklats av Uniform Code
Councell och EAN International ingår i en rad olika organisationer som arbetar
fram standarder och reglerar användandet av RFID.
Koden kan vara uppbyggd enligt följande struktur (Finkenzeller, 2010):
 EPC Header, tresiffrig kombination
 EPC Global Manager Number, sjusiffrig kombination
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 Article class, femsiffrig kombination.
 Unique serial number, 14-siffrig kombination
Dessa kombinationer ligger rakt efter varandra, i fallande ordning, vilket
innebär att hela längden på sifferkombinationen blir 29 siffror (Finkenzeller,
2010).
3.5

Informationsflöde

Avläsning av RFID tag sker med hjälp av läsare som kan vara en handdator
med inbyggd RFID läsare. När taggen är avläst och dess information finns på
handdatorn adderas ytterligare information. Den avlästa informationen kan
överföras till en dator för att sedan uppladdas till en databas på internet eller
direkt från den portabla enheten till databasen via GPRS/3G/WLAN (figur 11).
Kvalitetskontrollant

Hand/bärbar
dator

Materialkontroll

RFID läsare

GPRS/3G/wlan

Databas

Informationsöverföring

Wlan/LAN

Tekla/Autodesk
(Graphisoft/Bentley)

Entreprenör/konsult

BIM modell

Modellsamordnare

Informationsöverföring

Internetserver

Figur 11. Informationsflöde
Avläsningen utförs av en kvalitetsansvarig person ute i produktionen (alt.
platschefen), det är viktigt att denna uppgift inte överlåts till en person utan
korrekt utbildning eller erfarenhet.
Vid tidigare studier kring länkning av ID har visat att information som lagras
på
en
internetbaserad
databas
kan
överföras
till
en
byggnadsinformationsmodell med två olika metoder. Den första och enklaste är
att modellen uppdateras automatiskt via ett program. Det andra alternativet är
att en modellsamordnare manuellt uppdaterar modellen. Det senare alternativet
är mer arbetskrävande men eventuella fel som uppstått vid avläsningen av
taggen går att upptäcka och åtgärda innan de är i modellen, även fel vid den
automatiska överföringen från databas till modell elimineras (Motamedi &
Hammad, 2009).
En
administratör
som
har
ett
övergripande
ansvar
för
modellsamordningsverksamheten i hela organisationen har rättigheter att
redigera informationen på den internetbaserade databasen och även
informationen i modellen.
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Detta resulterar i att de personer som har rättighet att lägga till, ta bort eller
ändra information i databasen och sedan i modellen är den kvalitetsansvarige
(alt. platschefen), modellsamordnaren och administratören (Tekla Software
AB, 2008).
3.6

Koppling mellan materialflöde och informationssystem

Projekteringsmodeller i byggbranschen som visualiserar projektets
fortskridande uppdaterats med data insamlad av personal på plats i
produktionen, för att kunna stämma av med den tilltänkta tidplanen.
Uppdatering av fortskridandet i produktionsfasen sker ofta när material
kontrolleras vid ankomst till arbetsplats och sedan är uppföljandet av
materialflödet bristfälligt (Hammad & Motamedi, 2007).
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3.7

Tekniskt GAP

Nedan sammanställs tekniska brister som uppfattats under teorikapitlet.

3.7.1 RFID teknik och BIM i byggbranschen – nuläge
NCC ser främsta användningen av RFID tekniken till områdena för
närvarokontroll och passagesystem (ID06) samt kontroll över verktyg och
maskiner (Dehlin, Fredhsdotter, & Claeson-Jonsson, 2010). NCC har även
möjligheten att tillämpa RFID teknik på kopiering, fuktmätning och
materialflöden (Dehlin, PhD, 2011).
Nedan visas materialflödet och materialets informationsflöde hos NCC:

Informationsflöde

Materialflöde

1.

2.

3.

4.

BIM

BIM

BIM

BIM

Fabrik

Mellanlager

Arbetsplats

Monterat

Figur 10. Processbeskrivning – NCC
Processen går till på samma sätt som tidigare beskrivet materialflöde (kap. 3.2)
men med indata, här från byggnadsinformationsmodell, som ligger till grund
för materialflödet (svart lodrät pil i figur 10).
3.7.2 Sammanfattning av tekniskt GAP
I dagsläget finns ingen sammanlänkning mellan projekteringsmodell och
materialflöde som möjliggör en spårning av material i modell.
Sammanlänkningen mellan RFID och BIM är i dagsläget bristfällig.
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Tekla Structures 17,0 saknar funktionalitet för automatisk generering av RFID
kod i modellen.
Möjlighet att automatiskt generera unikt ID och uppdatera status för
armeringsjärn saknas i Tekla Structures 17,0.
Gemensam branschstandard för benämning av objekt i BIM saknas.
Gemensam branschstandard för typ av RFID tag och dess kods uppbyggnad
saknas.
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4 FALLSTUDIE

Fallstudien är den del av rapporten där genomförd empirisk studie redovisas
samt tillvägagångssättet. Studien delas upp i två delar, en för materialflöde
och en för informationsflöde.
4.1

Introduktion

Byggprojektet Rågården där fallstudien utfördes är en vårdbyggnad under
uppförandefasen. Projektet upphandlades som en totalentreprenad och
huvudentreprenör är NCC Construction AB Göteborg. Anbudssumman
uppgick till drygt en halv miljard kronor. Där Västfastigheter är byggherre
(Holmberg & Ring, 2008). Byggstart var Maj år 2010 och projektet planeras
vara färdigt hösten år 2012. Rågårdens geografiska läge är 15 km nordost om
Göteborg centrum, närmare bestämt i Oloftorp. Byggnaden kommer att
inrymma 96 vårdplatser samt plats för akutvård, rehabilitering, aktiviteter och
administration.
Byggnaden projekterades av White arkitekter AB (A), VBK Konsultande
Ingenjörer AB (K), Axro Consult AB (VVS), Grontmij AB El & Teleteknik
(EL), Reinertsen (grundläggning, takkonstruktion, armeringsspec. av grunden
m.m.) m.fl.. Projekteringsmodellen som studerades var en BIM, med
modellerad armering, som ritats av Reinertsen i programmet Tekla Structures.
Fallstudien följer objekt parallellt med projektet och är en simulering av en
verklig situation. I detta fall är objekten armeringsjärn, som spåras genom
byggprocessen. Även information från spårningen och dess överföring till
modellen studerades. Förbehandling av armering sker i NCCs fabrik i
Norrköping, där bockas järn till lämplig form och förpackas.
Armeringsjärn valdes att studeras eftersom NCC äger hela materialflödet och
armering är en ny typ av objekt i modellen. Det kan gå enklare att se
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nyttoeffekter med en aktör än om flera aktörer är inblandade.
Kommunikationen blir enkel, det vill säga att informationsflödet blir mer
effektivt.
Aktörer som var inblandade under genomförandet av fallstudien var NCC
Teknik, NCC Construction, NCCs armeringsfabrik, Reinertsen och Optidev.
NCC Construction var huvudentreprenör för projektet och uppförde
byggnaden, Reinertsen producerade armeringsspecifikation i form av 3D ritad
armering. NCC Teknik drev studien och Optidev tillhandahöll RFID tekniken.
Även Tekla Software AB var delaktig då de bidrog med BIM programvara för
studien.
4.2

Processbeskrivning - BIM sammanlänkad med RFID

Nedan visas en schematisk bild över tänkt sammanlänkning mellan
materialflöde och informationsflöde med hjälp av RFID och BIM i
byggprocessen. Streckade pilar visar de informationsöverföringsområden som
fallstudien fokuserar på i undersökningen (figur 12).

Informationsflöde

Materialflöde

1.

2.

3.

4.

BIM

BIM

BIM

BIM

Fabrik

Mellanlager

Arbetsplats

Monterat

Figur 12. Processbeskrivning – BIM sammanlänkad med RFID
En totalentreprenör får kontrakt att genomföra ett byggprojekt. Projektering
genomförs och informationsbäraren är en byggnadsinformationsmodell. Ur
projekteringsinformationen
tas
sedan
underlag
(specifikationer,
mängdförteckning och övriga förteckningar) som används vid produktionen.
Dessa underlag används även vid beställning av material och utrustning för att
kunna genomföra byggprojektet (lodrät heldragen pil i figur 12).
Faserna i figuren ovan motsvarar planerade avläsningspunkter av RFID tag och
informationsöverföring till modellen.
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Som medium för spårningen användes passiva RFID taggar, en läsare av typen
Motorola MC9500-K och en internetbaserad databas baserad på FTP teknik.

Figur 13. Motorola MC9500-K

Gränssnittet i handdatorn vilken användes för avläsning visas i bilagan. Där
visas även hur inmatning vid avläsning av RFID tag gick till.
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4.3

Materialflöde med RFID

Beskriver komponentens simulerade flöde genom processen, här tillämpat på
armeringsjärn och dess materialflöde.



Kantbalk innehållande armeringsjärn i byggnadsinformationsmodell
valdes (1) som objekt att spåra. Materialet var flera armeringsjärn
med samma inbyggnadsställe, de förpackades i en gemensam bunt.
Bunten med armeringsjärn bearbetades (2) och förpackades vid
NCCs fabrik i Norrköping därefter märktes (3) bunten med en RFID
tagg. Taggen avlästes med en handdator och en sammanlänkning
sattes mellan dess kod och objektet i modellen.
1

2

5

6

7

8

Bearbetning

3

4

Val av objekt

Märkning

Avläsning

Avläsning

Mottagningskontroll

Avläsning

Avläsning

Fabrik

Förpackning

Mellanlager

Transport

Inspektion

Upplag

Byggnad

Produktionsanvisningar

Materialflöde

Figur 17. Materialflöde






Bunten med armeringsjärn avlästes (4) och placerades på
mellanlager vid fabrik i väntan på transport. Informationen på
taggen bestod då av taggens unika kod, ytterligare information om
objektets status adderades, att den var fabricerad och väntade på
transport. Dessa data överfördes och sparades på en internetbaserad
databas och synkroniserades därefter med objektet i
byggnadsinformationsmodellen.
Processens andra avläsning (5) skedde när bunten transporterades
från
mellanlagret,
på
väg
till
byggarbetsplats.
Informationsöverföringen gick på samma sätt som i tidigare punkt
men statusen ändrades till att visa att materialet var fabricerat och
skickat från fabriken.
Mottagningskontroll (6) av armeringsbunten genomfördes vid
ankomst till byggplats. Godset kontrollerades noga efter skador och
andra fel. Sedan placerades bunten på upplag vid byggplats och
taggen avlästes (7). Eventuella avvikelser och övrig information,
samt var på byggplatsen materialet valdes att placeras adderades till
den avlästa informationen. Informationen överfördes till databasen
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och vidare till modellen. Inga avvikelser upptäcktes och materialet
placerades på ”upplag B”.

Figur 18. Armeringsjärn vid Rågården


4.4

Taggen avlästes (8) en sista gång innan det lämnade upplaget vid
byggplats och transporterades till inbyggnadsstället. Statusen
uppdaterades för att visa att materialet var taget från upplaget och
lyft till inbyggnadsstället.

Informationshantering av RFID- data i ett BIM verktyg

Visar informationsöverföringar mellan materialflödet och modellen.
Armeringsjärn saknade GUID samt fördefinierat gränssnitt i Tekla för att
visualisera dess status. Ovanliggande objekt, en kantbalk valdes därför att
spåras. Det innebär att samtliga armeringsjärn i kantbalken förpackades och
spårades som en bunt.
RFID tag monterades på bunten och en första avläsning genomfördes.
Information om taggens kod avlästes med den handhållna datorn. Vidare
överfördes denna information till en FTP-server. Genom en enkel temporär
webbaserad lösning med utformat användargränssnitt för detta specifika
projekt fanns all information från handdatorn lättillgänglig och spårbar. Som
med handdatorn och taggar tillhandahölls denna lösning av Optidev (figur 19).
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Figur 19. FTP-databasgränssnitt exempel från annat byggprojekt
Informationen på databasen exporterades därefter till ett Excel dokument som
användes som medium för sammanlänkningen. GUID koden från objektet i
byggnadsinformationsmodellen och avläst kod från RFID taggen fördes in i var
sin kolumn i Excel.
GUID kod: ID4BCBF1D3-0000-0354-3132-373136363433
RFID kod:

2233190000000000

På så sätt motsvarar en specifik GUID kod en specifik RFID kod i dokumentet.
Detta var tvunget då RFID koden bestod av 17 tecken och GUID koden 32
tecken, därmed gick inte GUID koden att ange i RFID taggen. En viss GUID
kod motsvarade därmed en viss RFID kod och tvärt om, en sammanlänkning
hade skapats.
Genom manuellt förfarande kunde då information föras, från handdatorn, via
databasen och via översättning i Excel in i byggnadsinformationsmodellen.
Detta genom att göra avläsningar av RFID-tag, använda avläst kod från taggen
överföra den till en internetbaserad databas och hitta dess motsvarande GUID
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kod i Excel dokumentet och sedan leta rätt på objektet med motsvarande kod i
modellen. När objektet lokaliserats i modellen uppdaterades dess status genom
att använda programmets fördefinierade gränssnitt och välja en fördefinierad
status för objektet.

Vid avläsning av en tagg med hjälp av handdatorn infördes vem som
hanterade den och även tidpunkt för avläsning loggades och lades till avläst
information vid varje avläsning.
Tabell 2. RFID data från databasen importerad i Excel
Rad

Prod

Enhet

Kontor

Datum Tid

Användare

Händelse

1

TM016103

Göteborg

2011-05-17 08:20

JAKOB

Logout

2

TM016103

Göteborg

2011-05-17 08:20

JAKOB

Ankomst

Typ

Plats

Lagerplats

Namn

Antal
1

RFID kod
Id
2233190000000000

3

TM016103

Göteborg

2011-05-17 08:17

JAKOB

Ankomst

Lagerplats

upplag B

1

TM016103

Göteborg

2011-05-17 08:14

JAKOB

Ankomst

5

TM016103

Göteborg

2011-05-15 08:07

JAKOB

Login

6

TM016103

Göteborg

2011-05-15 20:18

STEFAN

Logout

7

TM016103

Göteborg

2011-05-15 20:18

STEFAN

Login

8

TM016103

Göteborg

2011-05-15 16:30

STEFAN

Logout

9

TM016103

Göteborg

2011-05-15 11:06

STEFAN

Producerad

Ankommen

1

10

TM016103

Göteborg

2011-05-15 11:03

STEFAN

Producerad

1

Producerad

1

GUID
ID4BCBF1D3-0000-0354-3132-373136363433

Id
2233190000000000

Leverans
klar

GUID
ID4BCBF1D3-0000-0354-3132-373136363433

Id
2233190000000000

4

BIM ID

GUID
ID4BCBF1D3-0000-0354-3132-373136363433

Id
2233190000000000

GUID
ID4BCBF1D3-0000-0354-3132-373136363433

Id
2233190000000000

GUID
ID4BCBF1D3-0000-0354-3132-373136363433

I ovanstående tabell visas information exporterad från FTP databas, i ett Excel
dokument. Förklaring av några kolumner:
Enhet, vilken handdator som använts.
Händelse, vad som har genomförts.
Typ, status för objektet.
Plats, var objektet avlästs/placerats.
Antal, hur många objekt som omfattas av avläsningen.
RFID kod, den fysiska taggens kod.
GUID, objektets unika kod i modellen.
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FTP server
Avläsning

Export, import

RFID data Dataflöde

Export, import
Excel

Databas

Dataflöde

Uppdatering
Tekla via
handpåläggning

BIM modell

Figur 20. Informationsflöde mellan RFID och BIM
Den första riktiga avläsningen av den taggade armeringsbunten identifierade
först taggens kod, som angav vilket objekt som skulle uppdateras. Information
infördes i handdatorn, att armeringsjärnen var fabricerade och placerade på
mellanlager vid fabrik. Vem som genomfört avläsningen och när adderades
automatiskt till avläst data.
Informationen överfördes trådlöst till en internetbaserad FTP-server där det
loggades, lagrades och strukturerades tillsammans med användare,
tidsangivelse. Informationen på databasen exporterades till Excel (Tabell 2)
och vidare till Tekla Structures 17.0. Då den sista överföringen till modellen
inte gick att automatisera med mjukvaror fick informationen från Exceldokumentet föras in i objektets littera i byggnadsinformationsmodellen för
hand.
Koden från avläsningen av RFID taggen stämdes av i Excel dokumentet och
motsvarande GUID kod användes för att lokalisera rätt kantbalk i modellen för
att sedan föra in informationen från avläsningen in i objektets littera (User
defined attributes).
I gränssnittet hos Tekla Structures användes möjligheten att ange en
fördefinierad status för objektet. ”Fabrication – Completed, in Yard” valdes
som första status för objektet i modellen. Efter överföring till
byggnadsinformationsmodellen ser objektet ut som i figur 21.
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Figur 21. Statusuppdatering 1 och 2
Vid efterföljande avläsningar infördes, enligt metoden beskriven ovan, följande
information i modellen (se även tabell 2):
2. Materialet avlästes på väg från mellanlagret till leverans mot byggplats
och statusen i modellen ändrades till ”Fabrication – Completed,
Shipped” (figur 21).
3. Mottagningskontrollen vid byggplats genomfördes och bunten
placerades på upplag. Statusen i modellen ändrades till ”Erection – On
site” och kommentaren ”inga fel, upplag B” (figur 22) fördes in i
objektets littera.
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Figur 22. Statusuppdatering 3
4. När bunten skulle lyftas från upplaget till inbyggnadsstället avlästes
taggen en sista gång och statusen för objektet i modellen ändrades till
”Erection – Erected” och kommentaren från den tidigare avläsningen
avlägsnades (figur 23).

Figur 23. Statusuppdatering 4
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5 ANALYS

Fallstudien visar en simulering av ett praktiskt fall, hur det går att märka ett
objekt med RFID i produktionen och spåra det genom materialflödet i BIM. I
avsnittet förankras fallstudien i teorin genom en analys.
Att kunna följa ett materialflöde genom byggprocessen har blivit allt viktigare
då byggbranschen strävar efter att effektivisera materialflödet. Genom att
koppla samman spårning av material i byggproduktion med
projekteringsmodell går det att minimera slöseriet, effektivisera materialflödet
och därmed effektivisera byggprocessen.
Fallstudien visar att det går att spåra material genom att märka dessa med
RFID taggar och på fördefinierade lägen i materialkedjan avläsa dessa. Avläst
objekt- och lägesinformation går att använda för att uppdatera en
byggnadsinformationsmodell genom handpåläggande. En möjlig utveckling är
att många olika typer av byggnadsinformationsmodeller automatiskt
uppdateras med information genererad från avläsningar i materialflödet.
Totalentreprenad är den upphandlingsform som föredras när spårning av
material i en byggnadsinformationsmodell ska utföras. Detta då endast en aktör
är inblandad och därmed är det enklare att klargöra önskad nytta med
processen. En annan fördel med projekt som drivs av en aktör är att denne kan
kräva eller själv producera projekteringsmodeller/specifikationer som är
konfigurerade i förväg för att användas för spårning av objekt.
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Modelleringsprogramvaran, Tekla Structures 17,0, som används i fallstudien
har en funktionalitet där objektspecifika ID genereras automatiskt för de flesta
objekten. En annan av funktionaliteterna är att status för de flesta objekten går
att ändra i modellen via fördefinierade inställningar i gränssnittet.
Ett problem med metoden i denna studie är att enskilda armeringsjärn samt
armeringsjärn som grupp fick inte automatiskt genererad unik kod (GUID).
Även möjligheten att uppdatera dessa objekts status saknades i Tekla
Structures 17.0.
En kantbalk i byggnadsinformationsmodellen valdes som objekt att följa då det
innehöll lämpligt antal armeringsjärn för att kunna paketera och märka som
bunt. Men framför allt valdes kantbalken för att den hade fördefinierat
gränssnitt i programvaran för att kunna uppdatera status samt hade en
automatisk genererad unik kod (GUID).
Metoden att märka material med RFID taggar är beprövad men
sammanlänkningen med en byggnadsinformationsmodell just i byggbranschen
är mindre utredd. I fallstudien visas hur denna spårning genomförs just på
armeringsjärn men även andra objekt kan märkas på samma sätt. Så länge
objekt kan märkas med en RFID tag och går att modellera finns det möjlighet
att spåra dessa.
Ett hinder för att använda denna typ av märkning i byggbranschen är att
överföringen från databas till byggnationsinformationsmodellen i dagsläget
saknar en tillräckligt effektiv teknisk lösning. Detta då överföringen är tvungen
att genomföras för hand med hjälp av Exceldokument och inte automatiskt via
mjukvaror.
5.1

Kommunikationskrav

För att kunna kommunicera information mellan RFID tag och
byggnadsinformationsmodell måste objekten i modellen ha unikt ID. Ett
exempel på standard för unika ID är GUID, denna typ av ID finns inlagda i
vissa mjukvaror per automatik. GUID är dock inte rakt kompatibelt med RFID
då dess kod är olika men genom en översättning med ett tredjepartsprogram
eller genom handpåläggning via t.ex. Microsoft Excel går denna typ av ID
använda till spårning av RFID taggade objekt i materialflödet.
Den information som måste finnas med vid avläsning av en RFID tag och
överföring till den internetbaserade databasen är objektets specifika ID, vilken
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status objektet har, vem som uppdaterat status, när avläsningen genomfördes
och eventuella avvikelser hos objektet (skador etc.).
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6 RESULTAT & DISKUSSION

I detta kapitel diskuteras analysen och forskningsfrågorna besvaras. Genom att
besvara forskningsfrågorna besvaras studiens syfte. Felkällor samt förslag på
förändringar och fortsatt arbete ges.
6.1

Svar på forskningsfrågorna

Examensarbetets syfte var att analysera informationsöverföringen från
avläsning av RFID tag i byggproduktion till byggnadsinformationsmodell.
Enligt kapitel 1.2 är syftet att utreda hur detta går till och vad som krävs för att
denna överföring ska fungera. Information hur detta skulle genomföras har
införskaffats genom litteraturstudie, övningar i programvaran och fallstudie.
Forskningsfrågorna är framtagna för att uppfylla syftet.
Forskningsfråga 1:
Hur ser processen för RFID-datahantering av materialflöde i BIM ut?
Vid avläsning av RFID tag genereras data om det avlästa objektet. Vilka data
som genereras och vilka som förs in kan definieras av användaren. Resultatet
av denna studie visar att minst information om objektets status, ID, vem som
gjort avläsningen, när och eventuella avvikelser på objektet, bör föras in i BIM
vid avläsning av RFID tag. Denna information överförs till en databas som
lagrar informationen till dess att denna används för att uppdatera
byggnadsinformationsmodellen. RFID taggens kod avstämdes mot objektets
kod i modellen genom att databasens information sparades i ett lokalt Excel
dokument. I detta dokument fanns en sammanlänkning mellan objekten lokalt
och överförd information skrevs in i modellen för hand. Fördefinierade
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inställningar i gränssnittet användes för att uppdatera objektets status i
modellens littera.
Forskningsfråga 2:
Vad krävs specifikt av ett BIM-system för informationsutbyte med RFID?
För att utbyta information från avläsningar av RFID taggar krävs ett sätt att
spåra objekt i BIM-modellen. Detta kan ske genom märkning av objekt med
unikt ID (GUID). Vidare krävs möjligheten att addera information från
avläsningarna av taggen i modellen. Detta går att skriva i objektets littera men
enklare är att använda de fördefinierade inställningarna i Tekla Structures
gränssnitt. Exempelvis att kunna införa en status för objektet i modellen, se
figur 21.
I modellen går det att, som i fallstudien, spara information om vem och när
som gjort den sista avläsningen av materialet innan det förbrukades respektive
innan det lämnade fabriken, tillsammans med en kommentar. Vidare går det att
spara information om precis vad användaren önskar i objektets littera men för
detta finns inte fördefinierade flikar i gränssnittet.
En effektivisering av informationsöverföringen hade varit att utveckla en
automatisk överföring mellan RFID taggens läsare via en databas och sedan in
i modellen. Detta kräver att även att läsarens gränssnitt och databasens struktur
går att tillämpa direkt på modellen samt att objektet i modellen länkats samman
med RFID taggen så att införd information hamnar på rätt plats, för rätt objekt.
6.2

Begränsningar

Det
går
inte
att
länka
samman
fysiska
objekt
med
byggnadsinformationsmodellen om objekten inte modellerats eller inte går att
modellera i modellen. Det vill säga, att objekt som finns på byggplats men inte
finns uppritade i modellen inte går att spåra i modellen t.ex. spik, tillfälliga
konstruktioner m.m.
Armeringsjärn är objekt som förbrukas i stora volymer. Dessa bör märkas som
grupp, som i fallstudien, snarare än som enskilda järn. De bör först märkas
efter specifik längd och form. Därefter bör de märkas beroende på var de
kommer att förbrukas. En avgränsning som måste tas i beaktning oavsett vilken
uppdelning armeringsjärnen får är att buntarna med armering inte får bli för
stora då det medför ett mindre effektivt materialflöde.
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Svårigheter vid spårning och märkning av armeringsjärn finns i Tekla
Structures 17.0 då dessa inte har automatisk generering av unikt ID för dessa
eller möjligheten att ändra status på dem i modellen.
6.3

Fortsatt diskussion

Kunskapen som insamlats visar på en god potential för spårning av objekt med
hjälp av RFID och dess sammanknytning till BIM. Spårningen möjliggör
effektivisering av materialflödet genom minskade slöserier. Exempel på
slöserier som kan minskas med hjälp av materialspårning med hjälp av RFID
är: minskade lager på byggplats, minskad väntetid för levererande och
mottagande personal av material vid byggplats, minskad rörelse genom
strategisk placering av material på byggplats och möjlighet att minimera
onödiga transporter.
Taggen som användes, passiv tag, har oftast endast möjlighet att lagra dess
specifika ID och inget annat. Detta innebär att dessa är billigare än varianter
med större lagringsutrymme men har mindre potential för informationslagring
på taggen. RFID taggar är bra för märkning av objekt då de är robusta samt att
de avläses på distans gör att det går att göra avläsa taggen även om den inte är
synlig på grund av smuts eller på annat sätt blockerade från att avläsas optiskt.
Tekniken för att införa denna typ av spårning i stor skala är inte helt utvecklad,
viss mjukvaruutveckling bör ske för att informationsflödet från RFID tag till
BIM ska ske automatiskt. Under arbetets gång lades mycket resurser på att leta
mjukvaruutvecklare för att automatiskt kunna genomföra denna
informationsöverföring men tyvärr hittades inga som kunde leverera en färdig
eller delvis färdig lösning.
Det innebär att det finns möjlighet att utveckla mjukvara för automatisering av
informationsöverföring mellan RFID tag och byggnadsinformationsmodell.
Genom att skapa en databas med en datastruktur som kan importeras till
modellen automatiskt med hjälp av program, finns möjlighet att anpassa RFID
läsarens gränssnitt och taggens typ för att vara direkt kompatibelt med
gränssnittet i databasen och automatisera dataöverföringen mellan tag och
modell-fil. Genom att ha en specifik standard på informationsuppbyggnaden i
taggen och dess typ kan samma tag användas av olika aktörer i materialkedjan.
Mjukvaruutvecklarna har även möjlighet att utveckla en automatisk generering
av ett objektspecifikt globalt unikt ID för sammanlänkning med RFID kod, i
fallstudien armeringsjärn då dessa saknar unikt ID i Tekla Structures 17.0.
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Andra programvaror för byggnadsinformationsmodellering saknar helt denna
funktion, till exempel Autodesk Revit Structures 2011.
Ett alternativt sätt att märka armeringsjärnen hade varit att märka de i
modellens littera med kod avläst från objektets RFID tag och sedan även skriva
in dess status i litteran. Detta kräver handpåläggning och arbetskraft vilket gör
det mindre ekonomiskt men ger en bredare kompabilitet med andra mjukvaror.
Då spårbarheten av objekt i materialflödet uppnås infinner sig möjligheten att
effektivisera materialflödet genom att minska antalet objekt vid varje leverans
och leverera just innan materialet behövs och därmed minska lager på
byggplats. Spårbarheten ger även möjlighet att tidigt upptäcka material som
inte levererats, med möjlighet att vidta åtgärder för att undvika stillestånd i
produktionen. Möjligheten att veta exakt vilket objekt som finns i varje
leverans kombinerat med möjligheten att upprätta en mer detaljerad APD plan
gör att det blir möjligt att placera rätt material närmre dess förbrukningsplats
och minimera transporter inom arbetsplatsen och därmed minska slöseriet och
effektivisera processen. När status för objektet sedan uppdateras i modellen går
det att se projektets fortskridande utan att besöka byggplatsen.
Taggning bör ske på objekt som har ett betydande värde, är avancerade eller
kräver mycket förberedelse vid leverans till byggplats. Exempelvis vitvaror,
stålkonstruktioner, ventilationsaggregat och köksinredningar då dessa har en
hög vikt som kan belasta arbetsmiljön för personer som ska lasta av dessa om
adekvata hjälpmedel inte finns att tillgå. Även dess benägenhet att bli stulna är
en faktor då de förslagsvis inte bör förvaras ute på upplag utan förvaras inne i
byggnaden för att försvåra för tjuvar. Köksinredningar och vitvaror kan även
variera beroende på lägenhet (tillval i bostadsrätter etc.) spårning av dessa ger
möjligheten att placera rätt objekt i rätt lägenhet och därmed ytterligare minska
onödig transport av materialet. Stålkonstruktioner kräver ofta lastmaskiner för
avlastning, om inte det finns att tillgå kan väntetid uppstå för både levererande
och mottagande företag.
Om någon ledande aktör beslutar sig att införa RFID spårning av objekt i
byggnadsinformationsmodellen i stor skala finns potential att
teknikutvecklingen leder till ett vidare användande av RFID tekniken i
byggbranschen.
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6.4

Förslag till fortsatt forskning

Utveckling av mjukvara för sammanlänkning av RFID avläsningar och
byggnadsinformationsmodell.
Framtagande och implementering av branschstandard för typ av RFID tag och
gränssnitt i RFID läsare och databas.
Implementering av branschstandard för benämning av objekt i BIM som
förenklar import från databas oavsett BIM programvara.
Samordning och fallstudie med leverantör för att möjliggöra användande av
samma tag genom hela materialflödet.
Tillvaratagande av informationen som genereras vid materialspårning i BIM.
Förslag på områden där denna information kan användas: uppdatering av APDplan, effektivisering av leveranser, arbetsberedningar, sammankoppling med
inköpssystem, m.m.
Möjlighet att utveckla gränssnitt för byggnadsinformationsmodellering för att
kunna uppdatera objektens status i modellen och i tydligare visualisera
projektets fortskridande.
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Figur 14. Flödesschema/användargränssnitt i handdator
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Figur 15. Flödesschema/användargränssnitt
Fredhsdotter, & Claeson-Jonsson, 2010)
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Figur 16. Flödesschema/användargränssnitt
Fredhsdotter, & Claeson-Jonsson, 2010)
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