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BAKGRUND

10 förslag till större utvecklingsprojekt:

1. Nationella riktlinjer för BIM

2. Utveckling av klassifikation för BIM

3. Samordning av informationsstrukturer för BIM och GIS

4. Informationsleveranser med egenskapsuppsättningar

5. Applikationsgränssnitt mot gemensamma informationskällor

6. Formatstandarder och deras tillämpning – internationellt och nationellt

7. Utveckling och sammanslagning av IFC och LandXML, till både hus och anläggning

8. Utveckling och tillämpning av oBCF – open BIM Collaboration Format

9. Utveckling av digitala begreppsbestämningar i standardavtal, förstudie

10.Offentlig upphandling med krav på BIM-leveranser



BAKGRUND

• Mål

– Föreslå en branschgemensam nomenklatur avseende detaljeringsnivå.

– Föreslå upplägg för införande på bredare front.

• Avgränsningar

– Husbyggnation

– Systemutformning till överlämnade

• Resultat

– Ramverk för definition av detaljeringsnivå

– Detaljeringsnivåer enl. modifierad LOD (AIA E202-2008)

– Exempel på leveransspecifikationer

• Förslag till fortsättning

– Noggrannare definitioner av begrepp i ramverket

– Framtagning av mallar för leveransspecifikationer

• ”Vår” analys

+ Ramverk

+ LOD

- Dokumentorienterad kravställning och uppföljning – Svårt att tillämpa i praktiken

-Särskiljer inte på detaljeringsnivåer för geometri och egenskaper



OM PROJEKTET

• Syfte

– Överbrygga glappet mellan tidigare förstudie och 

kommande projekt inom Smart Built Environment 

(Projekt 1 & 4).

– Skapa en grund som möjliggör bredare implementering 

på kort sikt.

• Mål

– Skapa gemensamma begrepp och gällande 

objektorienterade informationsleveranser.

– Definiera principer för kravställning och uppföljning av 

objektorienterade informationsleveranser genom 

tillämpning av CoClass.

– Engagera flera från branschen – Identifiera aktörer för 

kommande arbete i SBE projekt 1 & 4.

• Organisation

– Sökande: Jan Svedman, Peab

– Projektledning: Rogier Jongeling & Håkan Norberg, 

Plan B

• Genomförande

– Omvärldsanalys

– Definiera grund för informationsleveranser

– Workshops med intressegrupper inom BIM Alliance

– Sammanställning av resultat

– Presentation

• Tidplan

– sept 2016 – okt 2016: Initiering

– nov 2016 – jan 2017: Genomförande

– feb 2017 – mars 2017: Presentation



ATT KRAVSTÄLLAOBJEKTORIENTERAT

• Enligt klassindelning
– Objekttyp (ex: Pelare)

– BSAB96 (ex: 27.D/11 - Pelarstommar – platsgjuten betong

– CoClass(ex:  =BJ.ULD.ES Pelar-
balksystem>Pelare>Platsgjutna konstruktioner för hus

• Tre aspekter:

– Geometri

– Placering

– Egenskaper

• Vanliga feltolkningar:

– Nivåerna definieras per modell

– Kraven tolkas enbart som geometrisk detaljeringsgrad

– Nivåer likställs med handlingsstatus

Färdigställandegrad

LOD

…



LOD – Level of…

• …Detail – Detaljeringsgrad
–Vico Software 2004

–Hur slutgiltig (definitive) informationen om ett objekt är m.h.t. kostnadskalkylering

–Kvantitet

• …Development – Färdigställandegrad
–American Institutes of Architects (AIA) 2008

–Hur tillförlitlig (decisiveness) information om ett

objekt är utan specifik hänsyn till tillämpning

–Kvalitet

–Geometri är likställd övriga egenskaper

Beskrivning: Kontorsstol m 

hjul & armstöd

Kontorsstol m 

hjul & armstöd

Kontorsstol m 

hjul & armstöd

Kontorsstol m 

hjul & armstöd

Kontorsstol m 

hjul & armstöd

Bredd: 700 700 685 685

Djup: 450 450 430 430

Höjd: 1100 1100 1085 1085

Tillverkare: Herman Miller Herman Miller Herman Miller Herman Miller Herman Miller

Modell: Mirra Mirra Mirra Mirra Mirra

Inköpsdatum: 2013-02-091

LOD: 100 200 300 400 500



OMVÄRLDSANALYS
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OMVÄRLDSANALYS

• AIA G202-2013

– Definition av LOD-nivåer

• BIM Forum LOD Specification

– Tolkning av AIA G202-2013 inklusive illustrerade exempel

– ”Model Element Table” inkl. egenskapsuppsättningar

– Strukturerad enligt CSI UniFormat 2010 (refererar även till OmniClass och MasterFormat)



PRAKTISKT EXEMPEL



LOD I SVERIGE?

Tillämpbar för alla typer av Byggnadsverk

Tillämpbar genom hela samhällsbyggnads-

processen

Elementtabell enligt CoClass

Egenskaper enligt CoClass

Ska ingå som en del av Nationella Riktlinjer

Digital/objektorienterad kravställning och 

uppföljning

• Teoretisk referensram?

– G202-2013 & BIMForum LOD Specfication?

– buildingSMART Standards?

○ IFC?

○MVD?

○BCF?

○ IFD?

○ IDM?

• Nomenklatur

– Informationsnivåer?

– Färdigställandegrad?

– Model View Definition?

• LOD-definitioner per delprocess?



KOMMANDE AKTIVITETER

• Definiera grund för informationsleveranser

– Nomenklatur

– Definition av nivåer

– Rutinbeskrivning

• Genomföra workshops

– En workshop per intressegrupp inom BIM Alliance

– Varje workshop förväntas resultera i:

○Exempel på kravställda och utförda informationsleveranser

○Exemplen ska omfatta:

–Flera delar av samhällsbyggnadsprocessen

–Flera tabeller inom CoClass

–Flera tillämpningsområden

• Sammanställa resultat och sprida information



BESÖK VÅR TRELLOTAVLA

https://trello.com/b/ayugCfjy/sbuf-lod-forstudie

https://trello.com/b/ayugCfjy/sbuf-lod-forstudie
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