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FÖRORD 
 
Vi vill ge ett stort tack till Adam Mohammadi som är BIM-ledare på JM för att ha 
introducerat problemet med brandskyddsprojektering inom BIM. Utan han skulle vi inte valt 
att fördjupa oss inom detta ämne. 
 
Vi vill tacka vår handledare Peter Roots för att han har svarat på de frågor och funderingar vi 
har haft under arbetet. 
 
Vi vill även tacka de som har kunnat ställa upp och svarat på våra frågor så tack till: 
 
Tobias Gustafsson, Civilingenjör för riskhantering i Brandrisk. Brand & riskanalys. 
 
Caroline Benelius Cronsioe, Affärsområdeschef utbildning & utveckling, Civilingenjör 
Riskhantering, Prevecon Brand & Riskkonsult AB. 
 
Peter Sellberg, Avdelningschef i Bengt Dahlgren, Civilingenjör Riskhantering. 

Magnus Ljung, IT-ansvarig / Digitaliseringsstrateg i Bengt Dahlgren, Brand och Risk 

Även de som svarade på våra frågor och ville vara anonyma. 

Vi vill tacka varandra för att ha kunna fördelat arbetet och samarbetat på ett bra sätt som har 
resulterat i att ha åstadkommit att få klar rapporten tillsammans inom den angivna tiden.  



 

  

  



 

  

SAMMANFATTNING 
 
Brandskyddsprojekteringen i olika projekt sker i dagsläget i 2D-CAD där filerna sparas i 
PDF-format. Detta framgick från de olika intervjuerna som skedde i samband med rapporten. 
Detta sätt att projektera på kan göra så att det uppstår olika typer av problem i projektet både 
för brandskyddsprojekteringen och de övriga discipliner som är med och projekterar. När 
brandskyddsprojekteringen inte deltar i att använda 3D-BIM i de olika projekten så försvåras 
samordningen av modellerna som görs av arkitekten eller BIM-samordnaren. De problem som 
kan uppstå består även av de möjligheter som inte tas till vara på vid BIM-användning av 
brandskyddsprojekteringen. Dessa möjligheter och fördelar kan t.ex. vara ökad förståelse för 
koncept och färdig byggnad, minskad tidsåtgång i byggskedet, högre produktivitet och 
kvalitet m.fl. [1]. Det finns även möjligheter inriktad till brandskyddsprojekteringen där BIM 
bland annat underlättar framtagningen av brandskyddsritningar och 
livssäkerhetsystemsritningar. 
 
Implementering av BIM i brandskyddsprojekteringen kan ske på olika sätt. Efter de 
litteraturstudier som gjorts har det kommit fram till att BIM kan implementeras på olika sätt 
genom att t.ex. ta till vara på de olika förutsättningar som finns i dagsläget. Dessa 
förutsättningar är olika BIM-programvaror och BIM-kurser som gör det lättare att 
implementera BIM för brandskyddsprojekteringen. Det går även att vid upphandling av de 
olika entreprenadformerna ge förslag och ställa krav på att projekteringen ska ske i BIM i 
förfrågningsunderlag eller i CAD- och BIM-manualen. Krav och regler kan även ställas av 
regeringen där ett liknande exempel är i Storbritannien där regeringen krävt byggnads- och 
infrastrukturprojekt att jobba med BIM i nivå 2 sedan April 2016 [2, 3].  
Boverkets byggregler kan också ställa mer strikta krav när det gäller projekteringen utifrån 
PBL och PBF där de kan ställa krav på att det ska ske i BIM. 
Utifrån dessa problem, möjligheter och förutsättningar som finns idag med implementering av 
BIM i brandskyddsprojekteringen kommer övergången inte att vara lätt och kommer inte att 
ske snarast. Men detta borde göras i och med att BIM utvecklas hela tiden och då kommer 
övergången från 2D-CAD att bli ännu svårare i framtiden. Därmed borde 
brandskyddsprojekteringen och de övriga disciplinerna i byggprocessen sträva att jobba i 3D-
BIM eftersom att detta nyttjar för alla som är delaktiga i projektet. 
 
Nyckelord: Brandskyddsprojektering, 2D-CAD, BIM, samordning.  



 

  

ABSTRACT 
 
Fire protection design in various projects is currently done in 2D-CAD where the files are 
saved in PDF format. This was evident from the various interviews that took place in 
connection with the report. This way of designing can cause various types of problems in the 
project that occur for both the fire protection design and the others disciplines involved in the 
designing. When the fire protection design does not participate in using 3D-BIM in the 
projects, collaboration of the models made by the architect or the BIM coordinator will 
complicate. The problems that may arise also consist of the possibilities not taken for BIM 
use of the fire protection design. These opportunities and benefits can for example be a better 
understanding of concepts and completed building, reduced time spent in the construction 
phase, higher productivity and quality etc. [1]. There are also possibilities for the fire 
protection design, where BIM facilitates the production of the fire protection plans and life-
security system drawings. 
 
Implementation of BIM in the fire protection design can be done in different ways. Following 
the literature studies, it has come to conclusion that BIM can be implemented in different 
ways for example by taking advantage of the various conditions that exist today. These 
conditions include different BIM software and BIM courses that makes it easier to implement 
BIM for the fire protection design. It is also possible to make proposals for the design of BIM 
in the specifications or in the CAD- and BIM manuals when procuring the various types of 
contractors. Requirements and rules can also be set by the government where a similar 
example where made in the UK where the government demanded construction and 
infrastructure projects to work with BIM at level 2 since April 2016 [2, 3]. 
Boverkets byggregler can also make stricter requirements regarding the design by PBL and 
PBF, where they can demand that it should be done in BIM. Based on these problems, 
opportunities and conditions that exist today with the implementation of BIM in the fire 
protection design, the transition will not be easy and will not be happening soon. But this 
should be done as BIM evolves all the time and then the transition from 2D CAD will be even 
more difficult in the future. Therefore, the fire protection design and the other disciplines in 
the construction process should aim to work in 3D-BIM, as this is useful to all those who are 
involved in the project. 
 
Key words: Fire protection design, 2D-CAD, BIM, collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

FÖRKORTNINGAR 
 
2D – Tvådimensionell 

3D – Tredimensionell 

3D-BIM – Tredimensionell modell med tillagd information 

4D-BIM – 3D-BIM kopplad till tidsplan 

5D-BIM – 4D kopplad till kostnader 

BBR – Boverkets Byggregler 

BIM – Building Information Modeling 

CAD – Computer Aided Design 

DWG – Drawing (filnamn för olika CAD-program) 

EUBIMTG – EU BIM Task Group 

FDS – Fire Dynamics Simulator 

GCS – Government Construction Strategy 

IFC – Industry Foundation Classes 

PBF – Plan- och byggförordningen 

PBL – Plan- och bygglagen 

VVS – Värme, Vatten och Sanitet 
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1 INLEDNING 
I rapportens inledande del beskrivs situationen inom brandskyddsprojekteringen i dagsläget 
samt syftet med rapporten i form av olika frågeställningar. För att kunna uppfylla 
frågeställningarna och syftet inom tidsramen så har rapporten även avgränsats inom vissa 
områden. 
 

1.1 Bakgrund 
Idag sker projekteringen av de olika disciplinerna främst med hjälp av datorprogram i form av 
2D- och 3D-projektering. De olika disciplinerna använder olika programvaror som underlättar 
projekteringen just för det syftet disciplinen ska uppfylla i samband med uppbyggnad av 
konstruktioner. Vissa discipliner har kommit längre fram i tekniken och använder nya och 
förbättrade programvaror där möjligheterna är större och som kallas för BIM. Utvecklingen 
av BIM programvarorna har skett av olika anledningar som underlättar projekteringen för alla 
disciplinerna på olika sätt. I och med att utvecklingen har gått bättre för vissa discipliner så 
ligger bland annat brandskyddsprojekteringen efter i denna utveckling. 
Brandskyddsprojekteringen använder idag fortfarande program i form av 2D CAD där filerna 
som sparas i dessa programvaror inte kan öppnas och användas i BIM programvarorna lika 
effektivt. Därmed kan inte brandskyddsprojekteringen ta del av de förbättrade funktionerna 
som ges av BIM programvarorna och detta gör så att det blir problematiskt vid 
projekteringsskedet både för brandskyddsprojekteringen och de övriga disciplinerna 
inblandade i projektet. Detta eftersom att flera viktiga möjligheter som ges för att undvika fel 
vid produktionen inte tas till vara på av brandskyddsprojekteringen och med detta uppstår 
vissa problem. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
I och med att brandskyddsprojekteringen sker i 2D CAD så uppstår det som sagt problem och 
följder vid projekteringsskedet. Syftet med denna rapport är att redogöra vilka typer av 
problem som uppstår vid användning av 2D-CAD istället för BIM inom 
brandskyddsprojektering samt hur dessa problem kan åtgärdas med tanke på vilka 
förutsättningar som finns i dagsläget för att underlätta övergången. Det ska även tas upp hur 
övergången från 2D-CAD till 3D-projektering i BIM kan ske och vilka vinster som ges i 
samband med övergången, både allmänna vinster och vinster just inom 
brandskyddsprojekteringen. Framtagning av resultatet kommer att ge förslag till hur 
brandskyddsprojekteringen ska kunna anpassa sig till BIM och även krav samt regler som kan 
ställas på brandskyddsprojekteringen. I och med att brandskyddsprojekteringen är en av de få 
discipliner som fortfarande projekterar i 2D-CAD bör de anpassa sig till BIM-miljön på ett 
eller annat sätt även genom framtvingade metoder. Eftersom att om inte övergången sker så 
tidigt som möjligt blir konsekvenserna som uppstår ännu mer lidande för 
brandskyddsprojekteringen i framtiden då tekniken hela tiden utvecklas. 
 
Vid framtagning av förslagsvisa lösningar för att kunna avgöra samt lösa problematiken med 
att brandskyddsprojekteringen sker i 2D CAD och inte i BIM har följande frågeställningar 
tagits fram och undersökts: 
 
1. Varför är det problematiskt att brandskyddsprojekteringen sker i 2D? 
2. Vilka förutsättningar finns det för brandskyddsprojekteringen att övergå från 2D till BIM? 
3. Hur ska brandskyddsprojekteringen övergå från 2D till BIM? 
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4. Vilka vinster finns det med övergång från 2D-projektering till BIM? 
 

1.3 Avgränsning 
I rapporten valdes det inte att djupgående, förklara byggprocessens ingående delar utan 
rapporten förhåller sig till de olika teorier som behövs för att kunna begripa empirin. Därmed 
tas inte saker som är utanför rapporten med eftersom detta kan vara vilseledande där onödig 
information kan tillkomma. 
 
Eftersom att brandskyddsprojekteringen består av flera olika delar så avgränsas rapporten 
endast till att undersöka ritningarna och modellerna som sker i samband med 
brandskyddsprojekteringen därför att det är här problemet finns. Ritningarna som görs under 
brandskyddsprojekteringen kan både vara från arkitekter eller brandkonsulter och liknande. 
Därmed har det valts att endast fördjupas inom ritningar som görs av brandingenjörer och 
projektörer eftersom att arkitekten inte verkar ha något problem med att projektera i BIM. 
Rapporten kommer att förhålla sig till projekteringsskedet inom brand och undersöka 
situationerna med användning av 2D-CAD och med användning av BIM i Sverige. 
 
Ur BIM synpunkt kommer rapporten att begränsas till 3D-BIM och fördjupas mer inom detta. 
Alltså kommer rapporten inte gå in djupare i 4D-BIM, 5D-BIM etc. utan förhållas till BIM i 
form av 3D. Detta eftersom att möjligheterna är större och inte lika begränsat som det är för 
3D-BIM och att det är svårare att övergå till de högre dimensionerna. Vid fördjupning av de 
ytterligare dimensionerna av BIM skulle övergången från 2D CAD till dessa vara svårare 
jämfört med BIM i form av 3D. 
 
När det talas om BIM finns det även olika nivåer av BIM som består av nivåerna 0,1,2 och 3. 
De olika nivåerna av BIM förklarar mognadsgraden av modellen i form av vilken typ av 
information som modellen innehåller. Det är i nivå 2 som själva begreppet BIM förs in och 
det är mestadels i denna nivå rapporten kommer att förhålla sig till vid behandling av de olika 
möjligheterna inom BIM. Nivå 3 är en illustration till hur BIM kommer att vara i framtiden 
och därmed kommer inte nivå 3 att behandlas lika mycket i rapporten som nivå 2. 
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Figur 1 illustrerar de olika nivåerna av BIM enligt svensk byggtjänst [4]. 
 
För att modellen ska kunna hantera de information som finns i nivå 3 ska modellen skapas i 
en Industry Foundation Classes (IFC) fil. Detta filformat anses vara fritt tillgänglig och 
neutralt och är skapat av buildingSMART (International alliance for interoperability) som 
möjliggör interoperabillitet mellan modellerna. Interoperabillitet är förmågan hos 
datorverktygen att kunna fungera och kommunicera med varandra vilket görs mellan de olika 
disciplinernas datorverktyg [1, 5].  
 
Detta är ett idealt arbetssätt då mer information kopplas till modellerna i nivå 3 än information 
som är tillgänglig i nivå 2. Möjligheterna är stora med IFC-filer som ännu idag helt inte tas 
vara på av de olika disciplinerna.  
 
Men fortfarande används det normalt IFC-filer vid utbyte av information mellan de olika 
modellerna eftersom att det är ett lätt sätt att överföra information på. 
Ett exempel på en möjlighet som är användbart tack vare neutrala IFC-filer är att modeller 
som har skapats i nyare programvaror kan öppnas i de äldre programvarorna. Detta är ett 
problem som vi själva har stött på i processen med att använda olika programvaror vid 
modellering. Detta underlättar arbetssättet med små förändringar som sker i modellen när 
filerna öppnas i de äldre modellerna som enkelt kan justeras. 
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2 GENOMFÖRANDE OCH METOD 
I följande avsnitt redogörs de metoder som har valts att användas i rapporten som är en 
litteraturstudie samt en intervjustudie. Dessa tillvägagångssätt beskrivs mer djupgående under 
följande rubriker. Rapporten reliabilitet och metodkritik redogörs även senare i detta avsnitt. 
 

2.1 Litteraturstudie 
För att kunna besvara de olika frågeställningarna så behövs det göra litteraturstudier inom 
olika områden. Dessa områden består av information om brandskyddsprojekteringen, de olika 
projekteringsnivåerna samt information om BIM. Litteraturstudierna som tagits fram har 
huvudsakligen valts från Örebro universitets databas Primo, DiVA (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet), science direct, olika organisationssidor m.m.  
Vid sökningen har det först och främst fokuserats på litteraturer i form av böcker men i och 
med att ämnet är relativt nytt och databaserat så fanns det begränsade böcker inom ämnet. 
Därmed har större delen av litteraturstudien tagits från databaserna i form av digitala rapporter 
som täcker om ämnet som undersöks. 
 
Källkritik har självklart tagits hänsyn till vid litteraturstudierna. Detta genom att vid 
sökningarna har årtalen avgränsats för att få upp de nyare rapporterna och utgå ifrån dessa. 
Detta har inte alltid funkat och därmed har det senaste rapporterna valts som ibland är lite 
äldre. De vetenskapliga texterna som har valts har blivit granskade innan publicering och de 
har varit oberoende till ämnet. Vid sökning efter information om de olika programvarorna kan 
det vara partiskt där det bara tas upp bra saker med de olika programvarorna. Men det har inte 
använts många källor av denna typ och det har bara använts vid redovisning av de olika 
programvarorna. I rapporten väljs både primära och sekundära källor där båda kombineras 
med varandra. I de sekundära källorna finns det källor på det primära källorna och därmed så 
blir dessa mer trovärdiga. 
 
De figurer som har valts att användas i rapporten är för att illustrera och ge läsarna en inblick 
om vad som menas med texten i teorin. Dessa figurer uppkommer alltså främst vid teorin där 
läsarna ska kunna förstå sig på de olika teorierna som krävs för att uppfatta empirin i 
rapporten. Med tanke på att figurerna som redogörs är förklarande bilder så har de flesta 
figurerna tagits ifrån de olika programvarorna och organisationernas hemsidor. Därmed 
kopplas inte detta lika mycket till källkritik eftersom att bilderna hjälper till för att illustrera 
om det texten handlar om. 
 

2.2 Intervjustudie 
Intervjuer är en typ av kvalitativ forskningsteknik som tyder på att det genomförs intervjuer 
som hjälper att utöka informationen till en viss ide, ett program eller en situation [6]. I denna 
rapport har intervjuerna använts för att först och främst att ge oss en inblick om hur 
brandskyddsprojekteringen sker idag och på så sätt försöka framställa ett likvärdigt alternativ 
till arbetssättet utifrån svaren. I rapporten har det använts strukturerad intervju som består av 
frågor som redan är förutbestämda där alla frågor svaras i samma ordning [6]. I denna form av 
intervju blir datainsamlingen lättare där svaren kan jämföras med varandra från de som 
intervjuats för att olika svar har getts till samma frågor [6]. I och med att ämnet av rapporten 
introducerades av en BIM-samordnare var det fortfarande oklart om situationen idag 
verkligen var så. Men med hjälp av intervjuerna som gjordes i samband med olika 
brandföretag som projekterar så klargjordes det att brandskyddsprojekteringen sker i 2D och 
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inte i BIM. Därmed så kan det alltså uppstå problem i form av olika slag som presenteras i 
rapporten. 
 
Frågorna som vi har ställt till civilingenjörerna för riskhantering och digitaliseringsstrategen i 
de olika företagen inriktar sig till hur brandskyddsprojekteringen sker idag och vad som är 
fördelarna samt nackdelarna med detta sätt att projektera på. Som en typ av följdfråga 
frågades om projekteringen av brandskydd sker i BIM-program samt varför eller varför inte 
detta görs. Det är även intressant att fråga vad de som jobbar med brandskyddsprojekteringen 
tycker är orsaken som ligger bakom till att deras projektering ligger lite efter jämfört med de 
andra disciplinerna med tanke på BIM-användning. Eftersom att t.ex. arkitekter och 
konstruktörer vanligtvis använder sig av 3D eller BIM i dagsläget utan några konstigheter. 
I form av en extra fråga så ställs även frågan om beställaren någon gång krävt 3D-projektering 
från de som utför brandskyddsprojekteringen. 
 
Intervjuerna har skett elektroniskt via mail genom att först googlat på olika brandföretag och 
sedan gått in i företagens olika hemsidor där kontaktuppgifterna tagits reda på. Intervjuer som 
sker via mail kan anses som en avslappnad miljö där de som intervjuades hade gott om tid på 
sig för att besvara frågorna vilket är viktigt [6]. Det angavs ingen direkt datum till när 
intervjuerna skulle vara inlämnade därmed så skapades en vänlig, icke-hotande miljö för de 
som intervjuades som underlättar när de besvarar frågorna [6]. 
I mailet framgick frågan om att anonymisera enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Av de 5 
olika personerna som intervjuats ville en av personerna inte framkomma i rapporten och detta 
har självklart tagits hänsyn till. 
 
Intervjuerna som utförts kommer inte att bidra till själva resultatet eftersom att frågorna inte 
besvarar rapportens frågeställningar. Därmed behöver inte skribenterna tänka på att ha ett 
öppet sinne när något motsätter rapportens idéer som är viktigt inom intervjustudier [4]. Det 
behöver även inte tänkas så mycket på att de intervjuade väljer att vara partiska eftersom att 
frågorna inte avgör resultatet i rapporten. Intervjuerna och svaren kommer därmed att i små 
mängder kopplas till rapportens olika delar där olika programvaror som används av de 
intervjuade nämns, men främst ska det diskuteras om de olika svaren som angetts, i 
diskussionen som en del som är utanför själva rapporten. Dock kommer information som 
angivits i intervjuerna att ingå i rapportens slutsats. Slutsatsen kommer således att bestämma 
ifall syftet med rapport kommer att uppfyllas, när det uppfyllts samt kopplas till svaren ifrån 
intervjuerna. 
 

2.3 Insamling av information 
Rapportens reliabilitet förstärks i små drag när den görs i samband med ett företag eller 
liknande. Detta eftersom att informationen är mer verklighetsbaserat när svaren ges av 
brandingenjörer som jobbar med detta varje dag. Därmed fås en inblick om hur arbetet sker 
praktiskt inom brandskyddsprojekteringen. I denna rapport lyckades det inte att få tag på 
något företag att skriva examensarbetet med. Därför så valdes det att istället intervjua olika 
brandföretag som jobbar med projektering. 
Intervjustudierna skedde elektroniskt via mail eftersom att detta var det lätta och effektiva 
vägen att intervjua enligt skribenterna. Detta eftersom att vid elektroniska intervjuer kan de 
som intervjuas få en längre tid att förbereda svaren till frågorna som kan kännas betryggande 
och icke-hotande vilket är viktigt i samband med intervjuer [6]. På så sätt fås mer information 
än vid intervjuer som sker i verkligheten där svaren skulle kunna bli kort och koncis.  
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Reliabiliteten har säkerställts genom att det i rapporten har använts tillförlitliga källor där de 
uppfyller källkriterierna. Det som kan vara lite otrovärdigt är de olika hemsidorna för 
programvarorna som har presenterats. Dessa sidor kan ibland säga mer än vad de borde men 
samtidigt så kan de inte säga allt för mycket som de inte kan stå för. Men som det tidigare 
togs upp så har det strävats mot att samla in större delen av informationen från litteraturer i 
form av böcker om handlar om ämnet. Dessa böcker är från de som är kunniga inom deras 
ämnen och kan inte ändras och uppdateras på samma sätt som på internet. När detta inte har 
funkat så har sökning efter information gjorts på internet där de flesta sidorna uppfyller 
källkriterierna på ett bra sätt eftersom att det är forskningsrapporter och icke partiska sidor 
som det har valt att använda källor ifrån. 
Resultaten som har tagits fram är genomförbara och vissa har redan bevisats kunna 
genomföras i verkligheten. Detta tyder på att resultaten som har redovisats i rapporten är 
verklighetsbaserade och därmed är rapporten pålitlig i och med att tillförlitliga källor, 
intervjuer som ger en bättre inblick inom det praktiska arbetssättet samt verklighetsbaserade 
resultat har tagits fram och redogörs. 
 

2.4 Metodkritik 
Rapporten skulle kunna förstärkas om den skedde i samband med ett uppdrag från ett företag. 
Detta eftersom att handledaren då skulle vara kunnig som skulle kunna förklara saker på ett 
mer praktiskt sätt. I samband med att utföra rapporten med ett företag skulle företaget även 
kunna ge exempel på fallstudier där det har varit problematiskt att brandskyddsprojekteringen 
skett i 2D. Ur skribenternas synpunkt skulle detta vara bättre i och med att det skulle förstärka 
reliabiliteten i rapporten. 
 
Eftersom att det inte lyckades att få tag på någon företag som rapporten skulle kunna skrivas i 
samband med så valdes det istället att intervjua olika brandföretag. Detta ger en inblick om 
hur saker och ting sker i verkligheten i form av de olika programvarorna som används. 
Därmed så stärks rapportens reliabilitet lite i samband med intervjuerna som skett. 
 
Intervjuerna skulle kunna ske i en större utsträckning där arkitekten och de övriga som är med 
i projektet kunde intervjuas och då kunde det frågas vad de tycker om att 
brandskyddsprojekteringen sker i 2D samt vilka problem som de tycker uppstår 
Men i och med att rapporten begränsats till att gå in djupare i brandprojektörernas sida av 
projekteringen valdes detta att bortses ifrån.  
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3 TEORI 
I detta avsnitt redogörs de teorier som studien baseras på. Avsnittet innefattar en introduktion 
till de olika nivåerna av projektering som sker i dagsläget dvs. i tvådimensioner (2D), 
tredimensioner (3D) samt BIM med en av dess viktiga funktion som är samordningen av 
modeller. Filformaten som används i de olika projekteringsgraden förklaras även för att veta 
vilket format som används i vilken projekteringsgrad. Även vad och vilka delar som ingår och 
utgör den byggnadstekniska brandskyddet och brandskyddsprojekteringen.  
 
Förutom teori som är kopplat till projekteringen så introduceras även de olika handlingarna 
(förfrågningsunderlag, CAD- och BIM-manual) som är kopplade till upphandling av de olika 
entreprenörerna samt lagar och regler som finns i samband med byggnation  
(Boverkets byggregler). 
 

3.2 Tvådimensionell projektering 
Under projekteringsskedet i byggprocessen kan ritningar och modeller inom arkitektur, teknik 
och konstruktion utföras tvådimensionellt (2D) vid projektering av byggnader mm. Detta 
utförs på en plan yta med hjälp av linjer, geometriska symboler, texter och figurer som 
används till olika förklaringar och ändamål. Dessa linjer och symboler kan innefatta pilar för 
riktningar, symboler vid lutningar, linjers betydelse, öppningar i vertikalled, symboler på 
situationsplaner, väggar, fönster, dörrar, trappor/ramp, fast inredning och utrustning, lös 
inredning, ritningssymboler för material m.m. [7]. Detta kan både ske manuellt på ritningar 
eller med hjälp av olika programvaror i form av CAD [1]. Vid projektering som sker i 2D-
CAD skapas (plan, sektion, fasad, perspektiv, detaljer, teknisk beskrivning, rumsbeskrivning) 
separat och har därmed ingen koppling till varandra [8]. Dessa ritningar används främst till att 
redovisa byggnadens slutgiltiga skede, visuellt från olika perspektiv. 
Exempel på olika program som används inom brandskyddsprojekteringen vid 2D-projektering 
är Bluebeam och Autocad enligt intervjuerna som skedde vid sidan av rapporten. 
 
Formatet som filen sparas på vid tvådimensionell projektering är portable document format 
(PDF). I detta filformat kan ritningen endast se som en 2D-ritning som efterliknar en ritning i 
verkligheten. Därmed är filformatet kopplat till begränsad information som finns tillgänglig 
vid projektering i 2D. 
Vid 2D-CAD och tredimensionell projektering som projekteras i programvaror från Autodesk 
t.ex. AutoCAD skapas filerna i filformatet dwg [9]. Dessa dwg-filer kan sedan öppnas av vem 
som helst vid användning av samma programvara genom att filerna importeras och 
exporteras. På det här sättet överförs alla ritningar och information över till den som sedan 
öppnar filen som sparats som dwg-fil. 
 

3.3 Tredimensionell projektering 
Förutom att projektera i två dimensioner så kan projekteringen även ske tredimensionellt 
(3D). Till skillnad ifrån projektering i 2D blir visualisering av modellen bättre och lättare att 
förstå i 3D-projektering [10]. Detta genom att man kan se modellens olika delar visuellt från 
olika perspektiv och vinklar. På så sätt utökas förståelsen över modellen genom att det skapas 
en helhetsbild och då kan eventuella förbättringar och förändringar lättare ske under 
projekteringen. En annan skillnad jämfört med 2D projektering är att det i 3D projekteringen 
modelleras istället för att ritas [10]. Detta innebär att varje del byggs på varandra och därmed 
modelleras en byggnad som därmed kan illustreras i 3D. I och med att komponenter och 
material som används i dessa 3D programvaror är verklighetsbaserade så fås det en bättre 



 

 8 

verklighetsbaserat modell. Detta hjälper till att visa byggnaden ur en verklighetsbaserat 
perspektiv som presenterar hur byggnaden kommer att se ut i sitt slutskede med rätta mått, 
placeringar etc. 
 
I 3D-modellerna kan det med fördel arbetas ur olika vyer som uppfyller olika ändamål. Detta 
kan t.ex. vara om modellen ska utökas på höjden så kan det arbetas ur en plan vy där man lätt 
bygger på flera våningar. I och med att visualiseringen och effektiviseringen av arbetssättet är 
bättre så är det en stor fördel med att använda 3D-projektering istället för 2D-projektering. 
 

 
Figur 2 visar 3D design och visualisering i programvaran Autodesk Revit [11]. 
 

3.4 Building information modeling 
I vissa programvaror där 3D-projektering används kan även information om modellen 
tilläggas. Detta kallas för building information modeling (BIM) och används idag av olika 
discipliner inom bygg- eller anläggningsprocessen. Det inkluderar generellt ägarna, 
arkitekten, entreprenören, ingenjören, drift och underhållspersonalen samt andra som har ett 
intresse i projektets livscykel och har auktoriserad elektronisk tillgång till BIM för just det 
projektet [12]. Detta arbetssätt eller process är känt för att tillföra informationshantering av 
byggnadsmodellens livscykel [1]. 
 
Beroende på vad för typ av information som behövs i modellen kan BIM användas och ge 
fördelar under projekteringen via produktion till förvaltningen. Här innehåller byggnadens 
alla komponenter information om t.ex. dess geometri, egenskaper och status i modellerna 
[13]. Vid sammanställning av flera komponenter binds dessa samman och skapar relationer 
till varandra. När en komponent som t.ex. en vägg läggs till i ett plan reflekteras detta i alla 
elevationer, sektioner och liknande vyer [8]. Detta sätt underlättar genom att snabba upp 
projekteringsskedet eftersom att ändringar i de olika vyerna sker automatiskt och behöver inte 
ändras manuellt som vid 2D CAD [8]. All underlag tas fram från samma informationskälla 
som alltså minskar risken för fel i de handlingar som skapas. 
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När komponenterna sammanställts kan det ibland ske att vissa delar kolliderar med varandra. 
Med hjälp av en funktion som finns i BIM kan dessa kollisioner upptäckas genom att en 
varning kommer upp och finns kvar tills krocken åtgärdats. Detta sätt att utföra 
kollisionskontroller på är mycket fördelaktigt för att undvika fel vid produktionen redan vid 
projekteringsskedet.  
 
Dessa kollisionskontroller kan även göras vid sammanställning av olika modeller i en och 
samma modell. Alltså kan modeller från olika discipliner samordnas i en och samma modell 
och därmed upptäcka eventuella kollisioner. I modellen visas de olika disciplinernas modeller 
och objekt i olika färger så att felen upptäcks smidigare. Detta kan t.ex. vara att ett rör från 
VA-ritningen kolliderar med en vägg från arkitekt-ritningen. Exempel på programvaror som 
idag har förmågan att samordna modeller är t.ex. Navisworks, Solibri och BIM sight [14-16]. 
 
 

 
Figur 3 visar en samgranskningsmodell av ett sjukhus från Autodesk [17]. 
 
Ytterligare en fördel som är virtuell verklighetsbaserat är att vara i modellen och uppleva den 
virtuella byggnaden och miljön med hjälp av t.ex. VR-glasögon. Den virtuella simuleringen 
ger en noggrann bild över hur byggnaden ser ut i höjd, form, färg etc. [18]. Detta underlättar 
vid eventuella förändringar som ska ske när man kan få en överblick hur allt ser ut i form av 
en virtuell verklighet. Simuleringen kan ske i form av den människliga synpunkten där allt 
överskådas från den virtuella människans ögon eller att byggnaden eller miljön simuleras från 
olika perspektiv och håll som man själv väljer utifrån personliga önskan [18].  
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3.5 Brandskyddsprojektering 
Med byggnadstekniskt brandskydd innebär det att hindra och förebygga uppkomsten av 
brand, möjliggöra trygg och säker utrymning vid brand, bevara byggnadsdelars bärförmågor 
vid brand, förhindra och minska risken för spridning av brand samt att underlätta släckning av 
brand [19]. För att underlätta släckning av branden kan följande åtgärder vidtas som direkt 
tagits ur boken brandteknik och läran om ljud: brand vägar, brandventilation, 
inomhusbrandposter, vattensprinkleranläggningar och stigarledningar. 
 
Vid projektering av brand redovisas de olika faktorer som underlättar utrymning vid brand 
och släckning av brand. Det som ska redovisas vid projekteringen av brandskydd enligt boken 
brandteknik och läran om ljud kan vara:  
- Att utifrån verksamhetsklass fastställa byggnadens och byggnadsdelars brandtekniska klass 
som består av: Br1 (brandsäkert), Br2 (brandhärdig) och Br3 (övrig byggnad).  
- Att visa och redovisa de utrymningsvägar som finns i byggnader som kan användas vid 
uppkomst av brand.  
- De olika brandcellsindelningarna som finns i byggnaden med tanke på att VVS-konsulterna 
(värme, vatten och sanitet) måste ta hänsyn till de brandscellskiljande byggnadsdelarna.  
 
Till sist om det finns behov av t.ex. 
- brandventilation 
- anordningar för brandsläckning 
- nödbelysning utöver väl fungerande allmänbelysning 
- skyltningar om t.ex. utrymningsväg 
- speciella krav på inredning 
- automatisk brandlarm där krav ställs på tidig upptäckt av brand. 
- utrymningslarm avsedd för utrymningsmeddelande. 
- brandgasventilation  
- automatiskt brandsläckning s.k. vattensprinkler. 
 
De verksamhetsklasser som byggnadens brandtekniska klasser fastställs utifrån består av: 
- Verksamhetsklass 1 i koppling till industri, kontor m.m. som omfattar utrymmen där 
personer förväntas vara vakna, ha en lokalkännedom samt förutsättningar att sätta sig själva i 
säkerhet [20].  
 
- Verksamhetsklass 2 i koppling till samlingslokaler m.m. som omfattar lokaler där personer 
förväntas vara vakna, kan sätta sig själva i säkerhet, men inte ha en god lokalkännedom. 
Verksamhetsklass 2 delas in i 3 olika klasser beroende på antal personer och vilken typ av 
samlingslokal det är [20]. 
 
- Verksamhetsklass 3 i koppling till bostäder som omfattar bostäder där personer förväntas ha 
en god lokalkännedom, kan sätta sig själva i säkerhet, men förväntas inte kunna vara vakna. 
Verksamhetsklass 2 delas in i 2 olika klasser beroende på vilken typ av bostad det är [20]. 
 
- Verksamhetsklass 4 i koppling till hotell m.m. som omfattar utrymmen där personer har 
förutsättningar att sätta sig själv i säkerhet, men inte förväntas ha god lokalkännedom eller 
vara vakna [20]. 
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- Verksamhetsklass 5 i koppling till vårdmiljöer m.m. som omfattar utrymmen där det 
förväntas finnas personer med begränsade eller inga förutsättningar att sätta sig själv i 
säkerhet. Verksamhetsklass 5 består av 4 olika klasser beroende på vilken typ av vårdmiljö 
det är [20]. 
 
- Verksamhetsklass 6 som omfattar lokaler med hög risk för uppkomst av brand och där en 
brand kan få ett snabbt och omfattande förlopp [20]. 
 
I dagsläget finns det begränsade förhållanden mellan brandskyddsprojekteringen och BIM. 
Detta eftersom att brandskyddsprojekteringen är en mindre disciplin och därmed inte varit en 
prioritering av BIM programvarorna och verktygsutvecklingen [21]. Men i och med att BIM 
verktygen hela tiden utvecklas finns det en möjlighet för brandskyddsprojekteringen att 
implementera programvarorna och verktygen som BIM erbjuder för att bli involverade i 
processen [21]. Detta inkluderar enligt SFPE position statement p-05-11: 
brandskyddssystemens design, brandlarmen och anmälningssystemens design, livsäkerheten 
och kodöverensstämmelser samt prestationsbaserade design. 
 

3.6 Förfrågningsunderlag och manualer 
Vid upphandling av byggentreprenader så ställs ett förfrågningsunderlag fram av 
projektörerna [1]. Detta används för att redovisa alla dokument och handlingar de kan erbjuda 
t.ex. utförande- eller totalentreprenaden för att leverantören eller entreprenören ska kunna 
räkna på uppdraget och lämna en offert [1, 7]. Om dokumenten och handlingar inte uppfyller 
de krav som entreprenören har så kan de välja att inte lägga fram ett anbud för detta.  
 
Förutom de handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget kan handlingar förekomma i CAD- 
och BIM-manualer [1]. Detta används främst vid de större upphandlingarna samt de offentliga 
handlingarna [1]. Manualerna innehåller de krav som beställarna har på de handlingar som 
projektören ska leverera [1]. 
 

3.7 Boverkets byggregler 
Boverkets byggregler (BBR) innehåller allmänna råd som hjälper till att följa plan- och 
bygglagen (PBL) samt plan- och byggförordningen (PBF) [22]. 
Enligt BBR bör brandskyddet utformas så att brandsäkerheten blir betryggande [23]. Vid 
dimensionering av byggnadens brandskydd bör brandskyddet projekteras, utformas och 
verifieras genom att utföra förenklad eller analytisk dimensionering [23].  
Det förenklade dimensionen innebär att de lösningar och metoder som anges i de allmänna 
råden i avsnitten 5:2-5:7, (BFS 2011:26) uppfylls av byggherren [23]. Analytisk 
dimensionering innebär att föreskrifterna i avsnittet uppfylls på annat sätt än genom förenklad 
dimensionering [23]. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
I rapportens resultatdel redovisas de olika lösningarna som har tagits fram genom de 
litteraturstudier som har genomförts för att besvara frågeställningarna med. Frågeställningarna 
har valts så att det ska finnas ett samband mellan de olika resultat som tagits fram. Därmed 
kommer resultatet i en frågeställning även vara resultatet i en annan frågeställning vid 
framtagning av problematiken och vinsten. På detta sätt finns det en röd tråd i resultatdelen 
som är lätt att följa. 
 

4.1 Från 2D till BIM 
När brandskyddsprojekteringen sker i 2D så uppstår det som sagt problem. Dessa problem är 
alla kopplade till de möjligheterna de går miste om när användning av 3D projektering med 
eller utan BIM inte tas vara på. Tekniken kommer att fortsätta att gå framåt och de 
möjligheter som inte tas vara på idag kommer att bli allt mer i framtiden. Idag har 
dimensionerna i BIM utökat ytterligare och mer information kan nu tillämpas i modellerna 
som t.ex. 4D- och 5D-BIM. Dessa dimensioner kommer att utökas i framtiden vilket gör det 
ännu svårare att tillämpa BIM vid övergången från 2D eller 3D projektering till de högre 
dimensionerna i BIM. 
 
Framtagning av de olika resultaten riktar sig till att brandskyddsprojektörerna ska kunna 
anpassa sig till de övriga disciplinernas arbetssätt vilket är BIM. Men även att 
brandskyddsprojekteringen på olika sätt blir tvungna att anpassa sig genom att lagar förändras 
och krav ställs på deras sätt att projektera.          
 

4.2 Problematiken vid projektering i 2D 
De möjligheter som finns idag med övergången från 2D till BIM som utförs i 3D-miljö är 
många och fördelaktiga. När dessa möjligheter inte tas vara på så uppstår det problem för de 
disciplinerna. Problemen uppstår med tanke på effektivitet, kostnader m.m. som försvårar 
projekteringen för både brandskydd och de övriga disciplinerna. Därmed kommer att den 
större delen av problemen som uppstår vara kopplade till de vinster som finns med 
övergången från 2D-projektering till BIM som kommer att redovisas senare i resultatdelen.  
På så vis är problematiken vid projektering i 2D kopplat till vinsterna med att övergå till BIM. 
 
I rapporten ”BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt” skriven av Rogier Jongeling tas det upp 
förvirringar som sker bland de olika aktörerna vid användning av 2D-ritningar under 
beslutsprocesserna. Nackdelarna med detta är följande: 
 
- Tolkningen av ritningar kan ske på olika sätt, detta medför att det uppstår missförstånd vid 
kommunikationen. 
 
- 2D-ritningarna kan innehålla olika linjer och symboler som inte alla aktörer som är 
inblandade förstår sig på. Detta innebär att de berörda aktörerna inte kan delta i 
beslutprocessen fullt ut. 
 
- i och med att det tar tid att tolka ritningarna kan det leda till att beslutsfattarna inte hinner 
göra lika mycket beslut som de kunnat eller bör gjort. 
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- projektet består av många olika ritningar och beskrivningar, detta gör att informationen blir 
svår att delas ut och distribueras. Detta medför i de flesta fall att bara en del av informationen 
som är tillgänglig är möjlig att hanteras och granskas. 
 

4.2.1 Sämre samordning av modeller 
Ett stort problem som bör nämnas är att ritningar och modeller som utförs i 2D-CAD sparas i 
form av PDF-filer. I och med att brandskyddsprojekteringen använder sig av PDF-filer och 
inte filer som används i BIM, blir samordningen av modeller med de övriga discipliner 
svårare att utföra [24]. Därmed blir det svårare att utföra kollisionsdetektering och 
störningskontroller på brandskyddsmodellerna tillsammans med de övriga disciplinernas 
modeller. Detta är främst problematiskt eftersom att VVS-konsulterna måste ta hänsyn till de 
brandcellsskiljande byggnadsdelarna i deras projektering [19]. Även vid installation av 
ventilationssystem blir detta problematiskt eftersom att det monteras i samband med bland 
annat EL- och sprinklersystem [24]. Om brandskyddsprojekteringen utfördes i BIM skulle 
detta underlätta mycket för VVS-konsulterna och de övriga discipliner eftersom att 
modellerna då kunde samordnas där kollisioner med liknande kunde upptäckas lättare och 
tidigare [24]. 
 

4.3 Förutsättningar som finns idag 
Det finns vissa program och tilläggsprogramvaror idag som kan göra om 2D-linjer till t.ex. 
3D-solider [12]. Detta alternativ gör det möjligt att ritningarna blir upphöjda till rätt höjd. 
Metoden är inte det mest idealiska men dock är det användbart i praktiken. Det finns även ett 
specialiserat program som används inom brandskydd och heter Autosprink [12]. Programmet 
modellerar i 3D, beräknar hydrauliken och förbereder t.ex. en utskriftlista eller en fil för 
tillverkaren [12, 25]. Med hjälp av Import-Export Add-ins är det även möjligt att utnyttja 
vissa funktioner som är tillgängligt i programmet Autosprink i Revit [25]. Programmet 
Autosprink möjliggör även samordning av modellen samt är programmet kompatibel med 
programvarorna Revit och Navisworks för samordning med de övriga disciplinerna 
[26].Ytterligare programvara som finns tillgängligt är sprinkCAD som referera till 2D-
ritningarna och spåra dessa till BIM [27]. Med hjälp av programvaran sprinkCAD kan det 
direkt ske en integration i BIM som både sparar tid och förbättrar effektiviteten [27]. I 
programvarorna Autosprink och sprinkCAD är det även möjligt för sprinklersystemets 
hydrauliska beräkningar att integreras i BIM-modellen [12].  
Programvaran sprinkCAD finns i dagsläget tillgänglig i USA, Canada och Storbritannien men 
kan i framtiden ha ett mer utbrett användning [28]. 
 

4.3.1 Implementering av de nya programvarorna 
De program som nämnts i tidigare rubriken Autosprink och sprinkCAD är direkt kopplade att 
underlätta brandskyddsprojekteringen. Vid implementering av nya program i form av 3D  
eller BIM kan företaget erbjuda kurser till sina projektörer. Dessa förutsättningar gör det 
möjligt för brandskyddsprojektörerna att lättare anpassa sig till BIM genom att introduceras 
till arbetssättet av de som har varit i BIM branschen en längre tid. Kurserna är tillgängliga i ett 
stort utbud av olika företag som hjälper till att ge en introduktion till BIM. Dessa kurser finns 
idag i t.ex. programmet Revit som kan underlätta brandskyddsprojekteringen med hjälp av 
Add-ins från Autosprink. 
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De olika förutsättningarna som finns idag med de olika programmen och de kurserna som är 
tillgängliga för brandskyddsprojekteringen är en del av de olika möjligheterna som finns i 
dagsläget att övergå till BIM. Dessa sätt är användbara för att göra övergången möjlig och 
rekommenderas till att använda. Det finns självklart vissa nackdelar som kommer att tas upp 
senare i rapporten under diskussionen men fördelarna med tiden blir tydliga och ingår i 
vinsterna som finns med övergång från 2D-CAD till BIM. 
 

4.4 Ställa krav på brandskyddsprojekteringen 
Förutom att brandskyddsprojekteringen ska anpassa sig till BIM kan det på andra sätt krävas 
från brandskyddsprojekteringen att de ska anpassa sig. Detta kan vara när projektörerna lägger 
fram ett förfrågningsunderlag där det står att projekteringen utförs i 2D-CAD. Då kan 
totalentreprenaden välja att inte kalkylera fram ett anbud tills projekteringen utförs i BIM. 
Detta scenario har tidigare hänt från NCC där de krävt 3D-projektering från sina projektörer 
[28]. Det står även i boken byggledning, projektering att ”Flera stora statliga beställare 
kommer succesivt att införa krav på att BIM ska tillämpas vid projekteringen och därmed 
skapas förutsättningar för en mer allmän användning i byggsektorn”.  
Vid införandet av krav till att projekteringen ska ske i 3D eller BIM så tänks byggkostnaderna 
sänkas i och med att fel hittas i projekteringen i så tidigt skede som möjligt. Detta med hjälp 
av att bland annat används sig av olika samordningsprogram som t.ex. Navisworks som 
underlättar samordningen [28]. 
 
Kraven kan även ställas genom att vid de större upphandlingar samt offentliga upphandlingar 
kräva att projektering ska ske i BIM. Detta i form av BIM-manual där beställaren kan ställa 
krav på att projekteringen ska levereras i BIM och hur det ska projekteras. 
 

4.4.1 Förnya lagar och krav kring projekteringen 
Boverkets byggregler ger råd till att uppfylla kraven som ställt på byggandet ur olika 
synpunkter. Dessa bör följas vid byggnation och därmed kan BBR ändra sina råd om hur  
projekteringen kan ske. I och med att tekniken går framåt bör BBR börja ställa mer strikta 
lagar kring projekteringen som bör göras i BIM. Därmed kommer detta hjälpa alla discipliner 
om alla projekterar i program där samordning av modeller är tillgängligt, för att kunna 
detektera kollisioner m.m. Lagar och krav i BBR utökas i och med att tekniken går framåt och 
därmed bör dessa bli mer strikt när det även gäller sättet att projektera på. 
 
Förutom krav i BBR kan även lagar kring BIM ställas av regeringen. I Storbritannien har 
detta skett sen April 2016 då regeringen kräver byggnads- och infrastrukturprojekt att jobba 
med BIM i nivå 2 [3]. Detta eftersom att de vill sträva till BIM i nivå 3 som ger ännu mer 
fördelar än BIM i nivå 2 [3]. Regeringen i Storbritannien har lagt märke till de vinster som 
kan ges vid implementering av BIM i form av effektivitet och besparingar [3].  
 
Enligt Government Construction Strategy 2016-20 är huvudmålen med att implementera BIM 
att: 
 
- förbättra statens förmåga som en konstruktionsklient. 
- bädda in och öka användningen av digital teknik, inklusive BIM i nivå 2. 
 utveckla samarbetsupphandlingsteknik som: 

• möjliggör tidig entreprenör och leverantörskedja medverkan. 
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• utveckla kompetenskapacitet och kapacitet, inklusive genom att leverera 20,000 
lärlingsutbildning genom staten upphandling över detta parlament. 

• främja rättvis betalning 
- möjliggöra och koppla konstruktionens livstid till kostnad och koldioxidminskning, drift och 
underhåll av den offentliga sektorn för byggnader och infrastruktur. 
 
Anledningen till att detta drivs igen är att det under 2011-15 drevs ett liknande projekt av 
Government Construction Strategy (GCS) som förändrade relationen mellan regeringen och 
konstruktionsindustrin [3]. Regeringens krav framgår tydligt till konstruktionsindustrin om 
deras arbetsprogram och regeringen har därmed blivit en bättre kund [3]. Detta gör att 
klientbeteendet förbättrats och sparade 3 miljarder kronor som möjliggjorts genom de punkter 
som framgår i Government Construction Strategy 2016-20: 
 
- Förbättra kund underrättelsen med den årliga publicering av överstatliga data till riktmärke 
byggkostnader, vilket möjliggör marknaden för att fokusera på leveransförmåga hos 
klientresultat. 
- utveckla digital kapacitet i design och konstruktion, med alla avdelningar på målet att skaffa 
tillgångar med hjälp av BIM nivå 2 före 2016. 
- Förbättra insynen för industrin genom publicering av regeringens byggande av rörledningar 
var sjätte månad, senaste iteration identifierar projekt värda 163 miljarder kronor. 
- utveckla nya modeller och tillvägagångssätt för upphandling, som fokuserar på samarbete 
och tidig entreprenörsinblandning. 
- underlätta rättvis betalning i försörjningskedjan, med över 10 miljarder kronor kumulativt 
åtagit sig spendera på projekt som använder projekt bankkonton sedan 2011. 
 
Det finns även en handbok av europeiska publik sektorn som handlar om en introduktion till 
BIM [29]. Den produceras av av EU:s BIM-uppgift grupp (EUBIMTG) som består av 
offentliga sektorkunder, infrastrukturägare och politik tillverkare från över 20 länder i Europa 
däribland Trafikverket i Sverige [29]. Den syftar till att informera regeringen samt den 
offentliga sektorns kunder med kunskaper till nödvändig ledarskap till den industriella 
försörjningskedjan [29]. Handboken är inte en teknisk guide till BIM utan den främjar 
användningen av dessa standarder och tillämpningar för att främja bredare fördelar över hela 
försörjningskedjan [29]. 
 
Med tanke på vinsterna kan liknande krav kopplade till BIM ställas av Sveriges regering då 
fördelarna med detta är många och som underlättar mycket samt sparar pengar som det 
förklaras i både GCS och EUBIMTG. 
 

4.5 Vinsterna med BIM 
De vinster som fås i samband med att implementera BIM som ett arbetssätt är många om 
övergången sker från 2D-projektering. Vinsterna är av olika slag men främst kopplad till 
effektivitet och sparsamhet. Därmed kommer det att tas upp vilka vinster som finns med BIM 
i överlag som ett arbetssätt och även vilka vinster som fås inom brandskyddsprojekteringen 
vid implementering av BIM. 
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Följande kommer de fördelarna som finns med BIM till skillnad ifrån traditionell projektering 
i 2D, som direkt har tagits ur boken Byggledning projektering: 
 
- Ökad förståelse för koncept och färdig byggnad. 
- Bättre möjlighet till samordning och färre fel i både projekterings- och byggskedet genom 
effektivare projektstyrningsverktyg, såsom exempelvis kollisionskontroll. 
- Förbättrade möjligheter att söka information. 
- Visualisering kan göras av byggnad, miljö, tidplan och montageordning. 
- Simuleringar kan göras. 
- Minskad tidsåtgång i byggskedet. 
- Bättre underlag för beräkning av material, kostnad och tid och därmed effektivare 
produktionsstyrning. Kostnadskalkyler kan göras före byggstart. Jämförelser går snabbare, 
samtidigt som en mer exakt uppskattning av kostnader erhålls. 
- Högre produktivitet och kvalitet. 
- Bättre underlag för förvaltning 
- Energianalyser kan göras, genom att jämföra olika lösningar i simuleringsprogram kan en 
beställare redan i planeringsskedet göra ett klokare val. 
- Projekteringen blir effektivare för alla parter. Revideringar utförs snabbare och utförda 
ändringar uppdaterar alla dokumentation som är knuten till modellerna. 
- Visualisering i designfasen kan dra fördel av visualisering i BIM-verktyget. Det går snabbt 
att förändra och se resultatet som enkelt kan presenteras. 
- En förvaltare som bygger sin verksamhet på uthyrning kan få kontroll över alla utrymmen på 
ett mer exakt sätt. Ytor relaterad information exporteras till fastighetssystem etc. 
- Kvalitetskontroller av olika slag kan utföras under projekteringen. Ett exempel är 
kollisionskontroller med hjälp av 3D-tekniken, men även olika byggnadsdelars egenskaper 
kan kontrolleras. 
- Miljöberäkningar kan göras både under projektering och när kalkylen för projektet är utförd. 
Hur mycket koldioxidpåverkan som en byggnad genererar är viktig information i 
miljökonsekvensanalyser. En jämförelse redan under design skedet kan bli beslutsunderlag för 
vilken konstruktionslösning som väljs. 
- Byggandet kan enklare planeras så att produktionen sker så effektivt och säkert som möjligt. 
- Informationsöverföring mellan olika system blir enklare. 
 
Dessa fördelar med BIM är som sagt i överlag och därmed täcker det saker som inte har med 
brandskyddsprojekteringen att göra. Men i och med att alla fördelar nämns så fås en tydligare 
bild på hur arbetssätten förändras vid implementering av BIM. Fördelarna som tagits upp 
ingår även i 4D- och 5D-BIM och är därmed inte kopplad till rapporten i sig. 
 

4.5.1 Bättre samordning av modeller 
Vid användning av BIM och filerna som används i BIM så blir samordning av modeller 
smidigare [24]. Då kan modeller från olika discipliner lättare sättas ihop till en 
samgranskningsmodell där kollisioner och fel lätt kan detekteras [24]. Detta är fördelaktigt 
eftersom att felen och kollisionerna hindras från att uppstå under produktionen och detta kan 
man förhindra redan vid projekteringen. Med hjälp av samordningen av modeller får även de 
olika aktörerna en bättre visuell bild av den färdiga byggnaden då alla bitar faller på plats. 
Detta är alltså hur byggnaden kommer att se ut vid slutskedet. 
 
Samordning av modeller möjliggörs även vid projektering i 2D men detta är inte lika effektivt 
som vid samordning i BIM [24]. I ritningarna och modellerna som görs i 2D finns det olika 
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symboler och linjer som inte uppfattas av alla olika discipliner och därmed kan det bli svårt 
att uppfatta hur det kommer att se ut [24]. Vid samordning av modeller i BIM däremot sker 
visualiseringen i 3D i form av verklighetsbaserade objekt med de exakta formerna och måtten 
som används i verkligheten. Därmed fås en bättre uppfattningen av byggnadens slutskede för 
de alla olika disciplinerna och aktörerna [24]. 
 

4.5.2 Fördelar med BIM inom brandskyddsprojekteringen 
Med tanke på fördelarna som nämnts innan vid implementering av BIM så finns det vissa 
fördelar som inriktar sig just för brandskyddsprojekteringen. Dessa fördelar ingår i de olika 
ritningarna som görs under brandskyddsprojekteringen som bland annat består av 
brandskyddsritningar och livssäkerhetsystemsritningar.  
 
Livssäkerhetsritningarna består traditionellt sätt av förklarade beskrivningar om lokaliserade 
väggar, belastningar för passagerare som är identifierade, utrymningsvägar, vanliga färdvägar 
samt döda ändar, skyltar och brandsläckare. Vid implementering av BIM kan modellen få 
information om t.ex. dörrens olika egenskaper som kan vara fördröjd utträde, dörrhållare, 
dörrlåsningsanordningar etc. och även dörrmaskinbyggare och panik [12, 21].  
 
Brandbekämpningssystemritningar som består av sprinklersystemritningar är någorlunda 
inblandat i BIM. Detta eftersom att sprinklersystemen ingår i de andra disciplinernas ritningar 
där kollisionskontroller utförs på rörsystemen och sprinklersystemen [21]. Här kan 
modellerna erhålla information om t.ex. responstidsindex för sprinkler, sprinklersystemets 
hydrauliska beräkningar kopplade till modellen, temperaturvärderingar samt detektering av 
dessa, öppningsstorlek, flödet och tryckegenskaper hos brandpumpen, brandbeständighet hos 
branddörr, fönster och barriärer [12, 21]. 
 
Brandlarmsritningarnas möjligheter däremot är mer begränsade inom BIM. Detta kan 
förändras och verktyg kan utvecklas för att kunna hantera systemdesign och prestanda 
egenskaper som t.ex. ledningsfyllningar samt batteri- och effektberäkningar [12]. 
 
Informationen kan även bestå av följande som direkt tagits ur SFPE position statement p-05-
11: 
- Information om bygg funktioner av t.ex. vägg, fönster och kanaler. 
- Specifikationer för skydd och livsäkerhetssystem. 
- Produkters datablad för komponenter 
- Instruktioner om drift och underhåll samt scheman för brandskydd- och livsäkerhetsystem. 
- Rapporter om inspektion, test och underhåll i förhållande till brandskydd- och 
livsäkerhetssystem. 
- Fotografier av brandskyddets och livsäkerhetens komponenter och system. 
- Övriga dokument, fotografier etc. som ger värde i drift och underhåll av anläggningen. 
I och med att brandskyddsprojekteringen använder sig av BIM underlättas samordningen och 
konflikter med andra discipliners krav och lösningar kan identifieras tidigt, vilket både 
minskar kostnader och ökar kvaliteten. 
 
Som det tidigare togs upp så är fördelarna som fås i samband med implementering av BIM 
kopplade till de problem som idag uppstår när BIM inte används. Dessa är både de allmänna 
fördelarna och de fördelar som ges inom brandskyddsprojekteringen. Istället för att tänka att 
dessa är fördelar kan dessa anses som problem som uppstår i form av möjligheter som inte tas 
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vara på. Därmed behöver inte flera av dessa faktorer upprepas under resultatdelen och istället 
togs båda upp samtidigt. 
 

6 DISKUSSION 
I rapportens diskussion ska de delar av rapporten som inte ingick i syftet tas upp. Det ska 
diskuteras om varför BIM inte används i lika stor utsträckning inom 
brandskyddsprojekteringen i jämförelse med de andra disciplinerna. Det ska även tas upp 
svårigheter som kan ske i samband med de resultat som har tagits fram i rapporten.  
De olika svaren på intervjuerna som har gjorts ska även tas upp och diskuteras samt även 
kopplas till rapportens olika delar. 
 

6.1 Orsaker till begränsad BIM användning 
Det ska nu tas upp varför brandskyddsprojekteringen inte är lika inblandade i BIM i samma 
utsträckning som de andra disciplinerna. Detta har delvist hänt eftersom att 
brandskyddsprojekteringen är en relativt liten disciplin och därmed har inte BIM valt att 
utveckla lika mycket BIM-verktyg som det finns för de andra större disciplinerna (SFPE rap). 
Det är alltså inte bara brandskyddsprojekteringen som ligger bakom orsakerna till att BIM inte 
används i så stor utsträckning inom disciplinen utan det är även de som är med och utvecklar 
BIM programvarorna. Med mindre underlag att utgå ifrån i de olika BIM programvarorna är 
det svårt att implementera BIM som ett nytt arbetssätt. Därmed måste BIM programvarorna 
och utvecklarna engagera sig mer till att utöka verktygen så att de anpassar sig till 
brandskyddsprojekteringen och de övriga disciplinerna som inte använder BIM i så stor 
utsträckning. 
 
Utifrån intervjuerna sa de flesta att de använde programvaran bluebeam eftersom att de har 
tillgång till verktygen i detta program. Med tanke på detta kan man förstå varför de använder 
sig av vissa programvaror som inte har koppling till BIM. I och med att verktygen underlättar 
deras arbete så behöver verktygen som används inom brandskyddsprojekteringen 
implementeras mer i de olika BIM-programmen. Därmed underlättar man övergången för 
brandskyddsprojekteringen när de insett vilka verktyg som finns tillgängligt och som 
underlättar deras arbetssätt. Ett exempel på detta är Autosprink som idag finns men som inte 
är tillgänglig i Sverige men i framtiden behövs det flera liknande program för att underlätta 
övergången från 2D-CAD till BIM för brandskyddsprojekteringen. 
 

6.2 Behövs verkligen BIM? 
Det är även en fråga om brandskyddsprojekteringen verkligen behöver använda sig av BIM i 
sitt arbetssätt. Kommer de fördelar som finns med BIM kunna anpassa sig till 
brandskyddsprojekteringen och kommer de nyttjas på samma sätt som de har gjort för de 
andra discipliner? I och med att brandskyddsprojekteringen jobbar med olika form av 
ritningar kan BIM vara mer fördelaktigt i vissa ritningar än andra. I de ritningar där 
utrymningsvägar framgår så är inte BIM lika fördelaktigt då ritningen baseras och redovisas i 
2D. Men i ritningar där modellerna samordnas med de övriga disciplinernas modeller bör 
BIM användas för att underlätta samordningen. Även i de modeller där kollisioner lätt kan ske 
bör BIM användas för att de ska kunna utföra kollisionskontroller. 
 
Detta framgick i intervjuerna som gjordes i samband med olika brandföretag som jobbar med 
projektering. När det frågades vilka BIM-program som användes samt varför dessa inte 
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används, svarade företagen att de inte var i lika stort behov av att använda sig av BIM jämfört 
med installationsprojektörerna. Men samtidigt så utförs t.ex. brandscellsavskiljande väggar i 
samband med brandskyddsprojekteringen som bör vara med och kollisionskontrolleras.  
Det är även på grund av att det ibland inte efterfrågas om BIM av beställarna och kunderna. 
Detta kan bero på att brandskyddsprojekteringen och beställarna ännu inte begripit de fördelar 
som finns med användningen av BIM. I och med att kunskapen om BIM fortfarande är lite 
bristande hos brandprojektörerna och att vissa verktyg ännu inte finns i BIM-programmen 
som är fördelaktiga för brandskyddsprojekteringen, så används inte BIM i lika stor 
utsträckning som det gör för de olika disciplinerna. Därmed bör det på något sätt kunna 
informeras om de fördelar som finns med BIM för de discipliner som inte använder BIM. 
Detta kan uppmärksammas genom att bland annat läsa rapporten Brandskyddsprojektering 
kopplad till BIM, Brandskyddsprojektering i en BIM-miljö av Briab Brand & Riskingenjörer i 
samband med NCC Building Sverige AB och DeBrand Sverige AB samt handboken för 
introduktion till BIM av europeiska publika sektorn.  
Där det på olika sätt ges förklaringar på hur BIM är fördelaktigt samt hur det ska 
implementeras inom brandskyddsprojekteringen. 
 
Det som även framgick i intervjuerna är att brandskyddsprojekteringen idag sker i 2D i 
programvarorna bluebeam, Autocad etc. Men att de sällan jobbar i BIM förutom när det 
handlar om att samordna modellerna med de övriga discipliner. Däremot används flera 
simuleringsprogram i form av Fire Dynamics Simulator (FDS) i t.ex. programvaran Pyrosim. 
Här kan programmet simulera hur rökspridningen kommer att ske genom byggnaden och 
rummen. Dessa program är dock simuleringsprogram och används inte vid redovisning av 
brandskyddsprojekteringen. Därmed kan dessa typer av simuleringar även göras i BIM som 
det framgår i boken byggledning, projektering. 
När de olika BIM-kurserna och BIM-programvarorna implementeras kan det kosta en del för 
de olika företagen i början som det även framgår i intervjuerna. Detta är självklart och är fallet 
för det mesta som implementeras för att effektivisera sitt arbetssätt. Men i längden nyttjas 
detta genom att det sparar tid och effektiviserar arbetssättet vid projekteringen. Denna syn 
från brandskyddsprojekteringen kan kopplas till att kunskapen om BIM fortfarande kan vara 
låg och att de ännu inte fullt ut insett de fördelar som finns med BIM. 
 

6.3 Utförande av samordningen 
Vid samordning av modellerna inom projektet så kan detta ske av arkitekten som det även 
framgår i intervjuerna. Brandskyddsritningarna kan göras av brandprojektörerna och sedan 
skickas vidare till arkitekten för att arkitekten ska utföra samordningen. Detta är främst i de 
mindre projekten där arkitekten har tiden att kunna utföra detta. Men i större projekt är detta 
inte lika möjligt och därmed bör disciplinerna själva stå för att kunna möjliggöra 
samordningen. Det finns även fall där BIM-samordnaren utför samordningen för de olika 
disciplinernas modeller. Även här är det tidseffektivt att skapa modellen och spara den i filer 
där samordningen blir lättare att utföras på. Därmed bör det vid anpassning av BIM att 
brandskyddsprojektering tar ansvaret att använda samma metoder som de övriga 
disciplinerna. Därmed behöver inte de andra disciplinerna och deras arbetssätt anpassas till 
2D och till brandskyddsprojekteringen eftersom att det blir onödigt mycket jobb för de övriga 
disciplinerna. Det kan skapas funktioner i programmet som gör att 2D ritningar går att 
användas i BIM. Men detta ska undvikas för att det är onödigt eftersom att det är 
brandskyddsprojekteringen som bör anpassa sig till BIM. 
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FORTSATT ARBETE 
I detta avsnitt presenteras olika förslag på fortsatta arbeten som kan göras med inspiration från 
”Brandskyddsprojektering kopplad till BIM”. 
 
-I rapporten undersöktes problemet och frågeställningarna ur 3D-BIM och därmed uteslöts 
4D-BIM, 5D-BIM etc. Det rekommenderas att även undersöka vilka möjligheter, fördelar och 
problem som finns med de högre dimensionerna som är utöver 3D-BIM som kopplas till 
brandskyddsprojekteringen. 
 
- Rapporten avgränsades till nivå 2 i BIM därmed uteslöts nivå 3. I fortsatta studier kan även 
nivå 3 undersökas i samband med brandskyddsprojektering kopplad till BIM. Det kommer 
synnerligen vara svårare att själva forska inom detta så därmed ges förslag till att detta ska ske 
i samband med ett företag eller liknande som är kunniga om framtiden inom BIM.  
Med tanke på att möjligheterna är mycket större med BIM som sker i nivå 3 och att tekniken 
är nyare. 
 
- Liknande frågeställningar kan undersöka där metoden skiljer sig ifrån denna rapport. 
Problemet kan lösas genom att använda sig mer av intervjustudier och fallstudier där 
skribenterna kommer att ha en bättre överblick över brandskyddsprojekteringen kopplad till 
BIM i praktiken. 
 
- Med tanke på att resultatet består av flera olika lösningar kan man i fortsatta studier gå in 
djupare i var och en av dessa lösningar och forska djupare inom detta och hur dessa kan 
implementeras. 
 
-Skribenterna valde att skriva om brandskyddsprojektering kopplad till BIM genom att detta 
introducerades av en BIM-samordnare. Det kanske även finns andra discipliner inom 
byggprocessen som fortfarande inte tar lika stor del av BIM som de övriga discipliner som 
t.ex. konstruktion. Detta kan även vara saker förutom BIM i byggprocessen där disciplinerna 
inte är lika delaktiga i som det kan forskas om. 
 

5 SLUTSATS 

5.1 Standardisering av BIM 
Övergången från 2D-CAD kommer inte att ske över en dag, en vecka eller en månad. Det är 
alltid svårt att anpassa sig till ny teknik som kommer omgående i alla olika sammanhang. 
Detta kommer att ta tid eftersom att brandskyddsprojekteringen måste anpassa sig till ett nytt 
arbetssätt. Därmed handlar det inte om att anpassa sig till BIM i form av en programvara utan 
att anpassa sig i form av att implementera metoder och arbetsflöden. Det handlar om att 
implementera BIM lite i taget eftersom att det inte kommer att ge drastiska förändringar utan 
det ger kontinuerliga förfiningar. Det tar tid att kunna anpassa sig till nya arbetssätt och kräver 
stora förändringar i mottagandet av det nya arbetssättet. Med tiden kommer det nya 
arbetssättet ge fördelar men detta kan ta tid och många iterationer.  
 
Detta främst eftersom att det inte finns lika stora möjligheter för brandskyddsprojekteringen 
att övergå från 2D till BIM som det framgick i intervjuerna. Det som framgick i intervjuerna 
var att det fanns begränsade verktyg i BIM programvarorna som gjorde att brandingenjörerna 
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inte kunde implementera BIM i lika stor utsträckning som t.ex. arkitekten och konstruktören 
kan göra. Därmed kan detta vara svaret på frågan att brandingenjörerna inte får efterfrågan om 
att göra sina ritningar i BIM och således inte jobbar med BIM. Eftersom att brandingenjörerna 
och beställarna inte ännu insett de möjligheterna som finns med implementeringen av BIM 
just för att det idag finns begränsade verktyg för brandskyddsprojekteringen i BIM 
programvarorna. 
 
I och med att det idag finns fördelaktiga förutsättningar till att övergången kan ske är det en 
fråga om när detta kommer att ske med tanke på alla fördelar som finns med användningen av 
BIM, både för brandskyddsprojekteringen och för de övriga disciplinerna som har ett projekt 
tillsammans med brandskyddsprojekteringen. Förutom de förutsättningarna som finns idag i 
form av programvaror och BIM-kurser existerar det även metoder som är tillämpliga att 
användas vid implementering av BIM för brandskyddsprojekteringen. Metoderna som att t.ex. 
införa krav och lagar är tänkbara att utföra för att få brandskyddsprojekteringen att försöka 
tillämpa mer BIM i sitt arbetssätt. Brandskyddsprojekteringen bör dock först övergå från en 
tvådimensionell till en tredimensionell miljö till att börja med. Detta eftersom att det är 
svårare att övergå från en 2D-projekteringen till BIM än vad det är att direkt börja med BIM 
utan att tidigare projekterat [12]. I och med att BIM utförs i en 3D-miljö så kan 
brandskyddsprojekteringen lättare anpassa sig till det genom att först byta till en 3D-miljö. 
Detta med t.ex. programvaran Revit där funktioner från programmet Autosprink kan 
importeras och användas mer flitigt inom brandskyddsprojekteringen. 
 

5.2 Övergången bör ske snarast 
Som det togs upp tidigare i rapporten så utvecklas BIM hela tiden med nya och utökade 
information som kan tilläggas i form av ytterligare dimensioner. Det kommer att bli svårare 
att kunna anpassa sitt arbetssätt till BIM om övergången från 2D-CAD inte sker så tidigt som 
möjligt. Därmed blir det mer komplicerat och de fördelarna som ges i samband med BIM inte 
tas till vara på. I och med detta så kommer brandskyddsprojekteringen att ligga efter i 
jämförelse med de andra disciplinerna och kommer därmed att försvåra situationerna som 
uppstår vid t.ex. samordning av de olika disciplinernas modeller. 
Vid samordning av modeller uppstår det redan idag svårigheter i och med att 
brandskyddsprojekteringen använder sig av 2D-CAD. Därmed borde 
brandskyddsprojekteringen och de discipliner som inte använder BIM i lika stor utsträckning 
börja implementera mer BIM för att underlätta projekteringen för både dem och alla andra 
som är med i det projektet. 
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FULLSTÄNDIGA INTERVJUER I FORM AV BILAGOR 
De olika intervjuerna som gjordes i samband med rapporten presenteras ordagrant i detta 
avsnitt där intervjuerna skedde elektroniskt via mail för att informationen inte tänks ha 
bearbetats och analyserats på fel sätt. Här indikerar fetmarkerad text frågorna som har ställts 
och svaren indikeras genom vanlig text som framgår under frågan.  
Hänsyn har tagits till om de olika personerna och företagen vill vara anonyma eller inte och 
detta framgår genom att namnen och företagen antingen förekommer eller om det står att de 
vill vara anonyma. 

BILAGA A 
 
Tobias Gustafsson som är Civilingenjör riskhantering i Brandrisk. Brand & riskanalys. Där 
alla uppdrag utförs enligt ABK 09, Certifierade enligt ISO 9001 & 14001. 
  
- Vilka program använder ni för brandskyddsprojekteringen och vilka för- och 
nackdelar finns det med dessa? 
 
FDS (ink. Smokeview och PyroSim) Fördel är att vi kan hjälpa till att utföra ett mer anpassat 
brandskydd utifrån arkitektens, verksamhetens och beställarens önskemål, jmf med bara 
förenklad dimensionering enligt BBR. Nackdelen är att det är lätt att vilseledas av snygga 
grafiska bilder i programmen. Vet man inte begränsningarna och ger fel indata blir resultaten 
väldigt missvisande. 
PFS (ventilationsbrandskydd). Fördel är att vi kan räkna fram lösningar för Fläkt-i-drift 
beräkningar och på så vis spara in pengar för beställarens ventilationsbrandskydd. Nackdel är 
att det är ganska knapphändigt användargränssnitt. 
AutoCad. Fördel är att vi kan göra fina och tydliga ritningsbilagor som hjälper övriga 
projektörer när de ska arbeta in våra funktionskrav. Nackdel är att vissa tror att allt är 
skalenligt och lika exakt som exempelvis A-ritningar (de utgör bara en schematisk bild). 
  
- Sker brandskyddsprojekteringen något i samband med 3D eller BIM-program, 
varför/varför inte? 
 
Nej, inte i dagsläget. Finns inget större behov, förutom vid simuleringar av naturligt 
brandförlopp då geometrier ritas upp (förenklat) i 3D i FDS. Ibland deltar vi på 
samgranskningsmöten där kollisionskrockar görs mellan olika discipliner men det är främst 
för installationsprojektörer. 
  
- Varför tror du att brandskyddsprojekteringen ligger lite efter med att projektera i 
BIM i jämförelse med andra discipliner? 
 
För det finns inget större behov. Om vi skulle projektera i BIM skulle det främst innebära en 
merkostnad för vårt arbete och i slutändan beställaren. Vi är kravställande konsulter och det vi 
kommer fram till ska inarbetas i övrigas handlingar/ritningar. Därför finns det ingen större 
mening med att lägga extra pengar på att vi ska lägga in något i 3D när A ändå måste lägga i 
brandcellsgränser i sina ritningar. Om mer och mer ansvar tas bort från övriga discipliner att 
inarbeta kravställande konsulters resultat så kommer det säkert att gå mot att även 
brandingenjörer ska arbeta med BIM men jag är inte helt säkert att det är en bra väg att gå. 
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BILAGA B 
 
Caroline Benelius Cronsioe som är affärsområdeschef utbildning & utveckling i Prevecon 
Brand & Riskkonsult AB., Civilingenjör Riskhantering. 
 
Svaret har samlats ihop från kollegor. 
 
- Vilka program använder ni för brandskyddsprojekteringen och vilka för- och 
nackdelar finns det med dessa? 
 
Blue Beam i huvudsak och vid enstaka tillfällen (mycket sällan) Auto-CAD.  
Fördelar med Blue Beam; enkelt och lätt att hantera, samtidigt som de allra flesta funktioner 
finns. 
 
- Sker brandskyddsprojekteringen i samband med BIM-program, varför/varför inte? 
 
I vissa projekt används BIM inte alls, men i de projekt där det används så används våra 
dokument och skisser endast som underlag till övriga projektörer som i sin tur använder det i 
sin modell. 
Vi jobbar inte med BIM än eftersom vi inte projekterar några installationer och de brandceller 
vi ritar upp i Blue Beam tar arkitekten över och lägger i sin (BIM)-modell. Ibland hade det 
dock varit praktiskt om vi redan jobbade i BIM för då hade vi haft möjlighet att beskriva 
brandskyddet i en dimension till, t.ex. om det är en brandcellsgräns som går tvärs emot den 
plan/snitt som vi har som pdf-underlag. 
 
- Varför tror du att brandskyddsprojekteringen ligger lite efter med projektering i BIM 
jämfört med andra discipliner? 
 
Eventuellt att vi ännu inte ser nyttan med det jämfört med hur stor kostnad det skulle generera 
om vi arbetade med det. Brandskyddsbeskrivningen inkl. brandskisser/ritningar ska användas 
som underlag för övriga projektörer och implementeras i deras modeller, inte utgöra en egen 
3D-modell. 
BIM-projektering i dessa fulla bemärkelse nyttjas ännu bara i ett fåtal stora projekt. 3D-
projektering för att kontrollera kollisioner och lägen är mer utbrett om än inte regelmässigt än. 
Att fullt ut BIM-projektera brandskydd ligger fortfarande en bit borta då det är många fler 
egenskaper som måste ansättas varje byggnadselement än bara brand och därför lär det 
fortsatt vara arkitekten som har samordningsansvaret. Att brandkonsulter kommer granska 
och kontrollera mer i 3D/BIM kommer säkerligen vara vanligt inom cirka fem år och praxis 
inom 10. 
 
- Extra fråga: Har beställaren någon gång krävt 3D-projektering från er? 
 
Nej. 
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BILAGA C 
 
Peter Sellberg som är avdelningschef i Bengt Dahlgren som är kända för att vara i position 1 i 
Sveriges bästa arbetsgivare 2017 hos medelstora arbetsgivare. Civilingenjör Riskhantering. 
 
Roll som brandprojektör (Ej BIM-kunnig) 

- Vilka program använder ni för brandskyddsprojekteringen och vilka för- och 
nackdelar finns det med dessa? 

I vårt dagliga arbete använder vi fortfarande huvudsakligen pdf:er och då med programmet 
Bluebeam. 

- Sker brandskyddsprojekteringen något i samband med 3D eller BIM-program, 
varför/varför inte?	

Det närmaste BIM-projektering vi kommer idag är att arkitekterna, övriga konsulter eller 
modellsamordnarna lägger in brandskyddsinformation i modellen. Det kan handla om 
brandcellsgränser, dörr- och glas klasser, larm, nödljus, ytskikt mm	

Anledningen till att det inte används mer idag är att beställarna ännu inte räknar hem kostnad-
nytto analysen för denna information. Främst för att de flesta beställarna inte har en 
upphandling eller förvaltningsorganisation som kan använda sig av informationen i BIM på 
ett tillräckligt effektivt sätt. Vi ser dock en snabb utveckling och ett ständigt ökat önskemål 
om samlad information i BIM istället för spridd information i flera olika filformat.	

- Varför tror du att brandskyddsprojekteringen ligger lite efter med att projektera i 
BIM i jämförelse med andra discipliner?	

Dels för att vi inte är en ritande disciplin med bristande kompetens inom 3D och BIM-
program. Efterfrågan från kunder har dessutom varit för låg och kompetensen hos mottagarna 
(förvaltare, inköpare och entreprenörer) har varit för låg. Vi jobbar dock för att ändra detta 
och vara det företag som driver utveckling med digitaliserad brandskyddsdokumentation med 
3D visualisering och samlad information i BIM. Vi är därför mycket intresserade av ert arbete 
och erbjuder er gärna praktiktjänst om ni vill komma ut och testa på arbetet med detta i skarpt 
läge framöver! 
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BILAGA D 

Magnus Ljung som är IT-ansvarig / Digitaliseringsstrateg i Bengt Dahlgren, Brand och Risk  

- Vilka program använder ni för brandskyddsprojekteringen och vilka för- och 
nackdelar finns det med dessa?	

Till Bluebeam har vi gjort ett eget tillägg med brand symboler. Så det bli snygga 
brandritningar utan CAD. I de projekt med hög BIM nivå har det förkommit dRofus. De som 
var med från oss lärde sig mycket, men det var tydligt att verktygen inte finns, ännu. 
Nackdelen är att i programmet skall man lägga på egenskaper/krav per rum. I en BIM värld är 
våra brandceller mer en zon, som ska bära de krav vi har. Branschen börjar förstå detta, och 
därmed kommer också verktygen för detta att kunna tas fram.	

Nytta för detta är dock störst hos många andra parter, som då skulle få krav de kunde verifiera 
mot.     	

- Sker brandskyddsprojekteringen något i samband med 3D eller BIM-program, 
varför/varför inte?	

I de projekt med hög BIM nivå har det förkommit dRofus. De som var med från oss lärde sig 
mycket, men det var tydligt att verktygen inte finns, ännu. Nackdelen är att i programmet 
skall man lägga på egenskaper/krav per rum. I en BIM värld är våra brandceller mer en zon, 
som ska bära de krav vi har. Att gå över till att tänka zoner är ett stort steg i sig för oss 
konsulter. Det kräver nya också nya verktyg.	

- Varför tror du att brandskyddsprojekteringen ligger lite efter med att projektera i 
BIM i jämförelse med andra discipliner?	

Verktygen finns inte ännu. Och för att man ska ta fram dessa krävs en tydlig standard för hur 
informationen skall struktureras.	

För att få nytta av verktygen skall dessa kunna användas utan anpassningar i projekten. Efter 
något år kommer också objekt från någon annan konsult att dyka upp. Om då de har 
strukturerat informationen på ett annat sätt, så är det svårare att använda denna som indata.	

Så det jag ser som den viktigaste att göra nu är att gemensamt enas om hur informationen 
skall struktureras. Dvs vilka objekt skall bär informationen, och i vilka parametrar.  
Först när detta är på plats, kan det finnas en marknad för att utveckla de verktyg som krävs.	

Först när den information vi skapar går att använda i hela livscykeln, kommer detta ta fart.	

Filformatet IFC känns för mej givet för framtiden. Däremot kommer andra format som PDF 
leva länge, parallellt. 
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BILAGA E 
 
Dessa väljer att vara anonyma i rapporten. 
  
- Vilka program använder ni för att brandskyddsprojektera och vilka för- och 
nackdelar finns det med dessa? 
 
Vi använder ett flertal olika program för att projektera. Jag tror att ni i denna fråga framförallt 
syftar på hur vi redovisar vår projektering, dvs ritprogram m.m. 
För att skissa och rita upp tex brandcellsgränser och utrymning använder vi AutoCAD, Adobe 
Ilustrator och Bluebeam beroende på vad kunden önskar dwg- eller PDF-format. 
Sen skriver vi våra rapporter i Word. 
Utöver dessa program har vi ett antal olika simuleringsprogram för bärförmåga, utrymning, 
rökfyllnad, brandmotstånd m.m som tex Elefir, SP Fit, Pathfinder, Simulex, Pyrosim, PFS. 
 
- Sker brandskyddsprojekteringen i samband med BIM-program, varför/varför inte? 
 
Vi använder oss i dagsläget inte av BIM-program. 
Bakgrunden till det är att kunder väldigt sällan efterfrågar en sådan projektering. Vi kan ju 
inte ta betalt för mer än vad kunden vill ha. 
Är kunden nöjd med brandskiser och en brandskyddsbeskrivning så är det vad de får. 
Ofta vill inte kunden betala för brandskyddsprojektering, utan de ser det som något tvunget 
och vill göra minsta möjliga. 
Sen finns det självklart seriösa kunder också som säkert skulle kunna tänka sig BIM men då 
finns en annan problemställning som vi måste behandla. 
Vad är brandskonsultens roll? Vi och många andra som vi arbetare med ser oss själva 
kravställare. Med detta menar jag att vi hänvisar till standarder, anger ett visst funktionskrav 
som ska uppfyllas, tex ett visst brandmotstånd. Vi anger inte hur väggen ska byggas upp och 
hur brandcellsgränser ska dras i detalj. 
Om vi går in på för många detaljer så tappar vi vår roll att kunna granska och vägleda. 
Sen ska ju självklart våra produkter vara väldigt lätta att förstå för en entreprenör, där kan 
BIM komma in bra och även för granskning. 
 
- Varför tror du att brandskyddsprojekteringen ligger lite efter med projektering i BIM 
jämfört med andra discipliner? 
 
För att många kunder inte vill betala för brandprojektering. 
För att vi inte ritar lika mycket som andra discipliner i och med att vi är kravställare som 
andra discipliner ska arbeta in i sina handlingar. 
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För att okunskapen hos brandkonsulter om dessa program är stor. Vår bild av BIM är att det 
inte kommit tillräckligt långt för att det ska ge något ytterligare och att det är svårt samt 
kräver mycket tid. 
För att vi inte kan se hur det skulle kunna ge så mycket extra till alla de projekt vi håller på 
med. Mina anställda har 30-50 projekt igång samtidigt där vi har en relativt liten roll jämfört 
med andra discipliner. Jämför med en arkitekt som förmodligen har 5-10 projekt igång 
samtidigt. 
 
- Extra fråga: Har beställaren någon gång krävt 3D-projektering från er? 
 
Inte från mig personligen. 
Vi har fått frågan men inte krävt. 

	

 


