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Presentationens upplägg

Vision – Obrutet informationsflöde

Hinder att överbrygga

- Bruten värdekedja

- Informationsöar

- Olika begrepps- och informationsmodeller

- Olika utbytesformat

Tänkt lösning  - ”Proof of concept” 

Produktion av informationsfilmer samt webplats



Vi har pratat om ett obrutet informationsflöde i snart 20 år 

i samband med BIM och digitalisering…..

Information får

inte återskapas eller

förstöras utan ska

omvandlas och

vidareförädlas.

”

Vad menar vi egentligen med ett obrutet informationsflöde?

Går det att enas om en entydig definition?



Vi har avgränsat oss objektsorienterad informationshantering

Objekt + Egenskaper + Aktiviteter

AKTIVITETER
▪ Montering
▪ Rengöring
▪ Planerat Underhåll
▪ Rondering/Felanmälan
▪ Komponentavskrivning
▪ Myndighetsbesiktningar

DÖRR

EGENSKAPER
▪ Bredd = 1010
▪ Höjd = 2110
▪ Brandklass = EI 60
▪ Ljudklass = B
▪ Garantitid = 2021-01-11
▪ Montagedatum = 2019-01-11

KOPPLADE DOKUMENT
▪ Produktdatablad
▪ EPD
▪ Montageinstruktion



Ambitionen är att kunna demonstrera en 

”proof-of-concept” hur ett obrutet 

informationsflöde i en bruten värdekedja kan 

uppnås genom objektsorienterad 

informationshantering dvs. BIM-objekt 

kodade enligt ett standardiserat 

klassifikationssystem som CoClass med 

tillhörande egenskaper, öppna dataformat 

(IFC) samt genom en CDE (Common Data 

Environment). En central molntjänst/databas 

som håller ordning och reda på masterdata.

Praktiska tillämpningsexempel genom

sex olika filmer samt en informativ webplats

”Beskriva en digitaliserad metod – för ett obrutet informationsflöde - i en bruten värdekedja”

Målsättning för vår del av projekt Produkt- och Miljödata



Värdekedja

Värdekedjan beskriver de aktiviteter som sker i ett företag som skapar värde



Funktionsorienterad organisation

De kan inte 

producera vad 

vi konstruerar

De kan inte 

sälja vad vi 

producerar

De förstår inte 

vad kunderna 

vill ha

Konstruktion Produktion Marknad

Funktionsorientering
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Konstruktion Produktion Marknad

Funktionsorientering

Funktionsorientering

Funktionsorientering

Projektering Produktion Förvaltning
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Jan-Olof Edgar

Processorienterad organisation



Idé/Vision

Systemhandlingar
(teknisk lösning)

Programhandlingar
(krav)

Förfrågnings-
underlag

Anbud

Kontrakt
(upphandling)

Byggstart

Avslut
Relationshandlingar

Ombyggnad
Rivning

Byggskede
Bygghandlingar

Förvaltning

Vision:

Ett obrutet

Informationsflöde

”

Bygg- och förvaltningsprocessen = En bruten 

värdekedja



Egenskapernas livscykel

As Specified -> As Inquired -> As Offered -> As Contracted -> As Supplied -> As Built -> As Operated -> As Decomposed

Livscykelhantering av information



Nulägesanalys:

Vi har kartlagt olika kategorier av IT-system som hanterar byggnadsinformation 
När i processen används de och av vem? Hur ser kartbilden ut?

• Kundstödssystem (CRM) 
• Programverktyg
• Projekteringsverktyg (CAD, BIM) 
• Produktdatasystem (PDM)
• Produktdatalivscykelhanteringssystem (PLM)
• Affärssystem (ERP)
• Material och Produktionsstyrningssystem (MPS)
• Produktionsstödsystem (4D, 5D, CNC, PLC, Lean-verktyg osv)
• Supplier relationship management system (SRM)
• Artikeldatabaser
• Varudatabaser
• Miljöklassningssystem
• Tillgångsförvaltningssystem (AIM)



1. Förstudie 2. Planering 3. Projektering 4. Produktion 5. Användning 6. Avveckling

Fusion360 dRofus AutoCad MAP Fast2 Excel

Excel Samrum Revit BidCon L.E.B. Byggvarubedömnin

gen

Autocad BIMEye ArchiCad Wikells Pythagoras FINFO

Autodesk Maya FEM-design Tekla Solibri Maximo Svanen

Sketchup IDA ICE MagiCad Vico DaluxFM BASTA

ArcGis Desktop AMA-Verktyget Bentley RSK, E-nummer Landlord Kommuners öppna 

Geodata

RUDA bas pro 3DsMax Impact FINFO Quick base Lantmäteriets 

databaser

PTS-RFP Pamir hsbCAD GTIN Service Now ……

RIP systems 

iTwo0.4

AutoCad RIP systems 

iTwo0.4

ETIM iLAB core FM …….

Programvaror (öar) som används i olika delar av processen



Click to edit Master title style

◼ Click to edit Master text styles

◼ Second level

◼ Third level

◼ Fourth level

◼ Fifth level

NFI Utbildning 13
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Islands of Automation in Construction
After the ice period 10.000 years ago the
land is still slowly rising and exposing new 
terrain never before stepped on by man.

The challenge is to build bridges between the 
islands while new islands are constantly 
appearing.

15 Jul 2000 © Matti Hannus
http://www.vtt.fi/cic/hannus/islands.html
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http://www.vtt.fi/cic/hannus/islands.html


Vår syn på olika utbytesformat (dataformat)

IFC filen utgör en transport av information

Varje informations container är 

ett objekt i  IFC filen. Containern 

är märkt med en följesedel vilket 

IFC container som bär CoClass

data.

Containern innehåller både 

grafik och kopplade data.



Utmaning – Det finns många alternativa utbytesformat 

som bara vissa öar kan leverera eller ta emot

sbXML

Mängdförteckningar

fi2XML

Förvaltningsinformation

gbXML

Miljörelaterad data



Problem uppstår vid 

informationsleveranser

med A, C, D eftersom

versionshantering av objekt

saknas.

Vi tror bara att typ B är den 

enda metod som är

kvalitetssäkrad och hållbar

Vi ska förklara varför….

Olika sätt att kommunicera information



0 Idé och vision

6 Avveckling

2 Planering1 Förstudie

5 Användning4b Byggproduktion

Ett byggnadsverks livscykelsteg

FILM 1 FILM 2 FILM 3 FILM 4 FILM 5 FILM 6

Kravhantering Krav på överlämnande av 

förvaltningsinformation

Kalkylprocessen Inköpsprocessen

Varuproduktion
Användning

Teknisk förvaltning

Avveckling

Rivning



Logga in i en CDE och skapa ett projekt



Upprätta funktionsbeskrivningar samt 

leveransspecifikationer

https://coclass.byggtjanst.se

https://coclass.byggtjanst.se/


Demonstration av badrumsmodell

https://autode.sk/2Ulnq3i

https://autode.sk/2Ulnq3i


Droppa IFC filen och visa informationsmodell 

baserad på CoClass



Informationsmodell baserad på CoClass



Exempel på mottagningskontroll av levererad information



Vi demonstrerar hur strukturerad information skapas och 

används i olika syften i bygg- och förvaltningsprocessen

• Vi demonstrerar kravställande av funktioner och projektering av 

tekniska lösningar som uppfyller funktionskraven.

• Vi demonstrerar hur kalkylprocessen nyttjar strukturerad information

• Vi demonstrerar hur inköpsprocessen matchar projekterade krav mot 

produkt och miljödata

• Vi demonstrerar överlämning av information från bygg till förvaltning

• Vi demonstrerar användning av information i teknisk förvaltning

• Vi demonstrerar exempel på avveckling av byggnadsverket



TACK!


