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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 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

– HT 2016: Initiering

– VT 2017: Genomförande

– Juni 2017: Workshop och Presentation
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OBJEKTORIENTERAD KRAVSTÄLLNING

1. Gruppera de objekt som ska 

beskrivas

2. Tilldela ansvarig part per 

grupperade objekt

3. Ange förväntad bestämningsgrad

per grupperade objekt



OBJEKTORIENTERAD KRAVSTÄLLNING

• Enligt klassindelning

– Objekttyp (ex: Pelare)

– SBEF Byggdelstabell (ex: 32 - Stomme – Pelare)

– BSAB83 (ex: 33.2 - Pelarstommar)

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

– CoClass (ex:  =BJ.ULD.ES Pelar/balk-system>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
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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
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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



RESULTAT

• LOD (Level of Development) bör översättas till Bestämningsgrad på svenska

– LOD utgår från att beskriva geometrier med tillhörande attribut under projekteringsskedet.

– Bestämningsgrad bör utgå från att beskriva objekt under hela dess livscykel.

– Objekt bör kunna beskrivas utan krav på dess geometriska representation.

• LOD kan eventuellt ersättas med DOD (Degree of Description)

– LOD är ett inarbetat begrepp men även lätt att missförstå då det förekommer flera definitioner.



RESULTAT

• Gruppering av objekt kan göras med hjälp av CoClass

+ Flexibelt

+Kan anpassas efter beställare och byggnadsverk

– Kräver god kunskap om CoClass-systemet

– Risk för långa kod-strängar

• Gruppering bör även kunna ske enligt objektens lokalisering

– Rumsbildning på första användbara våningsplan bör ex. 

vara bestämd före övriga våningsplan p.g.a. att plattan 

gjuts tidigare än övriga delar.

– Installationers utrymmeskrav i schakt påverkar exempelvis 

schaktväggarnas placering.



RESULTAT

• Bestämningsgrad utgör en bild av det samlade 

informationsbehovet

• Bestämningsgrad = Livscykelsteg + Informationsnivå 

(geometri) + Informationsinnehåll (attribut)

• Informationsnivåer bör definieras per livscykelsteg

• Antal nivåer kan skilja mellan livscykelstegen

90

80 280

70 270 470

60 260 360 460

50 250 350 450

40 140 240 340 440

30 130 230 330 430 530

20 120 220 320 420 520

10 110 210 310 410 510

1 2 3 4 5

Avveckling

Användning

Produktion

Projektering

Utredning

Livscykelsteg

Informationsinnehåll

(attribut)

Informationsnivå (geometri)



RESULTAT

• Alla attribut och informationsmängder, inkl. geometri, bör tilldelas en ansvarig part

– Flera ansvariga parter bör kunna tilldelas per grupperat objekt.

– Ansvarig part bör kunna variera mellan olika leveranser.

– Förhållandet mellan grupperat objekt och attribut och informations-

mängder bör vara kopplat mot 

CoClass Egenskapstabell.

• Kravställning bör ske genom

en databas med enkla gränssnitt

för både kravställare och 

ansvarig part.



KOMMANDE AKTIVITETER

• Genomföra 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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