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Sammanfattning 
 

Examensarbetet handlar om att undersöka i vilken utsträckning BIM eller andra digitala 

lösningar används under förvaltningen i dagsläget samt att kartlägga eventuella 

problemområden. Då vissa delar av byggprocessen är i framkant rent teknikmässigt så har 

förvaltningen halkat efter. Det är fortfarande mycket 2D-ritningar som inte alltför sällan är i 

pappersformat. 

 

Intervjuer av både förvaltare och konsulter har genomförts. Med hjälp av dessa intervjuer 

samt litteraturstudie har en kartläggning av BIM-användandet utförts. Den har visat att den 

3D-modell som projekteras under projekteringen sällan används under förvaltningsskedet. 

Faktum är att ingen av de som intervjuades används sig av 3D-modellen. Detta är ett stort 

problem då mycket information går förlorad. Orsaken till detta är att förvaltarna antingen inte 

har kompetens nog att utnyttja modellen eller att frågan inte prioriteras då de inte ser 

tillräcklig ekonomisk vinning i att implementera denna modell i sin arbetsprocess. 

 

Det behövs en utveckling av rätt programvara som är specifikt anpassad för förvaltningen om 

någon utveckling i området skall ske. Det är också många äldre och få yngre personer inom 

förvaltning och datorvanan är väldigt varierad. Detta är dåligt ur ett BIM-perspektiv då den 

tekniska kompetensen saknas. Vilket delvis kan förklaras med att förvaltningsprocessen inte 

prioriteras bland Högskolorna och Universiteten. 

 

 

Nyckelord: Digitala ritningar, digitala verktyg, förvaltning, fastighetsförvaltare, BIM, BIM-

verktyg, BIM-projektering, Sweco  



 

  

Summary 
 

This bachelor thesis is about in what range BIM or other digital solutions are being used today 

during management phase and also map out curtain problem areas. Management phase has 

fallen back in the technical development if you compare them with other parts of the building 

process. There is still a lot of 2D-drawings being used during management phase. 

 

Interviews has been made with both managers and consultants. With these interviews and 

study of literature a mapping of the BIM-usage has been made. Witch has shown that the 3D-

model that was made earlier in the building process was seldom used during management 

phase. In fact none of the companies that was interviewed was using the 3D-model. This is a 

huge problem because much of the information that was once made is lost. The reason for this 

is either that the managers doesn’t have competence enough to use the model or that the 

question isn’t prioritized because the managers can’t see any economic value in the model. 

 

If the management phase want to develop in the field of technology there has to be specific 

programs for managers available. There’s also a lot of older people working in the field of 

management and the computer skills are very different between the coworkers. This is bad 

from a BIM-perspective because the technical competence is lacking. Which can be explained 

because the management phase isn’t prioritized at the Universities. 

 

 

Key words:  Digital writings, digital tools, management, manager, BIM, BIM-Tools, BIM-

Modelling  

  



 

  

Begreppsförklaring  

 

BIM  Byggnadsinformationsmodell 

 

2D  Tvådimensionell ritning 

 

3D  Tredimensionell ritning 

 

4D  3D-modell adderad med tidsplan 

 

5D  4D-modell integrerat med kostnadskalkyl 

 

IT-verktyg  Olika datorprogram 

 

BIM-verktyg  IT-verktyg som används för att framställa BIM-modellen 

 

BIM-Modell  Är en 3D-modell med mer information 

 

DWG  Ett filformat för 2D CAD-modeller 

 

RWT  Är ett filformat för 3D CAD-modeller  

 

IFC  Ett öppet filformat som går att öppna i flera CAD-program 

 

OVK   Obligatorisk ventilationskontroll 

 

ÄTA   Ändrings- och tilläggskostnader 

 

FI2 Är ett sätt att kunna kontakta varandra angående 

fastighetsininformation. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Digitala ritningar och verktyg används inte så mycket inom förvaltningsskedet i dagsläget. 

Där används främst 2D-ritningar och de är oftast i pappersformat. Där det är en hög 

sannolikhet att pappersritningar kan försvinna eller gå sönder med tiden.  

 

Idag så används inte den 3D-modell som tillverkas i projekteringen inom förvaltningsskedet. 

Utan den modellen används oftast bara under projekteringen och i produktionsfasen, efter det 

så används inte modellen något mer, fast än att modellen har en hög mängd med information. 

Modellen bör användas även under förvaltningen, för det är förvaltningen som står för den 

största delen av byggnadens livslängd och den längsta tiden för användning. Användningen av 

BIM inom byggbranschen har kommit långt och många stora entreprenörer och konsultfirmor 

använder sig av det. Men det finns mycket att utveckla inom användningen av BIM, framför 

allt inom förvaltningsskedet. 

 

Det är inte dokumenterat i vilken utsträckning BIM används under förvaltningen idag, vilka 

verktyg det är som används och varför det inte används i en större utsträckning. Vart ligger 

ansvaret för utvecklingen av BIM? Ligger det hos förvaltare eller hos projektör? Vems ansvar 

är det att se till att det sker en utveckling? 

 

Det går åt onödigt mycket tid under förvaltningsskedet till att utföra ändringar och 

reparationer. Detta för att man inte vet vad det är för modell på det som ska bytas ut eller 

ändras. Detta kan en förvaltningsmodell med en detaljrik modell ändra på. Vilket skulle spara 

mycket tid och pengar för fastighetsbolaget. 

 

Den förvaltaren som har gått längst med BIM i förvaltningen och ligger i framkant just nu 

bland anläggningsbolagen är Trafikverket. Trafikverket sätter höga krav på BIM kompabilitet 

som omfattar alla sina upphandlingar i nya inventeringar, detta är standard sedan 2015. Det 

som Trafikverket planerar in nu är att kunna använda sig av BIM i både planering och i 

förvaltning av vägar med mera [1]. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att studera och kartlägga i vilken utsträckning BIM/digitala 

ritningar/digitala verktyg används idag under förvaltningsskedet. Även försöka skapa en bild 

om vad förvaltarna har för uppfattning av begreppet BIM. Det är i författarnas uppfattning att 

användningen av BIM är väldigt låg under förvaltningsskedet och vill undersöka varför det är 

så och var problemet ligger för att öka användandet av BIM under förvaltningsskedet. Samt 

hur en modell ska utformas för att vara så användbar och effektiv som möjligt under 

förvaltningsskedet. 
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1.3 Avgränsning 

Arbetet riktar sig mot förvaltare och projektörer inom byggbranschen. Rapporten kommer att 

vara riktad mot digitala ritningar/verktyg som idag används inom förvaltningen. Eftersom 

projektörer är väldigt teknikorienterade så finns den tekniska kompetens som krävs för en 

förvaltningsmodell. Arbetet kommer således att fokusera på hur man kan hjälpa och 

underlätta för förvaltare att använda sig av digitala ritningar/verktyg. Intervjuerna görs främst 

med lokala förvaltningsföretag som förvaltar lokaler, bostäder, skolor och kontor i Örebro. 

1.4 Metod  

Detta examensarbete baseras på information från: intervjuer, litteraturkällor samt 

internetkällor. Arbetet kan gynna många olika förvaltiningsföretag samt konsultföretag där 

BIM är i en utvecklingsfas inom fastighetsförvaltningen. Intervjuer kommer att göras med 

både förvaltare och konsultföretag. 

 

Intervjufrågorna är skapade så att de första frågorna som ställs är allmänna frågor och är tänkt 

att användas i samtliga intervjuer. Sedan följer ett antal företagsspecifika frågor som är 

anpassade efter om företagen är entreprenörer, konsulter eller förvaltare. Inspelningsfunktion 

på mobilen har också använts för att spela in samtliga intervjuer som genomförts i arbetet. 

1.4.1 Metodik 

Är ett arbetssätt för utförande av rapportskrivning. Mål och syften tags fram på vad som skall 

åstadkommas med rapporten och fungerar som hjälp till att följa en röd tråd genom arbetet. 

Ett arbete måste använda sig av olika övergripande syften. De vanliga syftena som rapporter 

brukar innehålla är: 

 

 Beskrivande (Hur något fungerar eller utförs) 

 Utforskande (En djupgående beskrivning) 

 Förklarande (Orsak till hur något fungerar som det gör) 

 Problemlösning (Att hitta någon typ av lösning till ett problem som upptäckts) 

 

I denna rapport kommer samtliga av de ovanstående att användas som syften. För att få en så 

bra ingång som möjligt i ämnet. 

 

De fyra vanligaste metoderna som kan användas till en vetenskaplig rapport är främst: 

 Kartläggning  

 Fallstudie  

 Experiment  

 Aktionsforskning 

 

Denna rapport kommer använda sig främst av fallstudier och aktionsforskning. Då det är mest 

relevant för detta examensarbete. 

1.4.2 Fallstudie 

En fallstudie är att genom en djupgående analys få en bättre förståelse av det valda ämnet. En 

fallstudie utförs för att se hur en organisation arbetar eller utför arbete. Fler fallstudier ökar 

precisionen i studien och således ökar även sannolikheten att resultatet av studien speglar 

verkligheten på ett korrekt sätt. Ett större underlag ger ett bättre djup på information. I 

fallstudien för detta examensarbete så användes följande metoder för att samla in data:  
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 Intervjuer 

 Observationer 

 Arkivanalys 

 

Desto större variation det är på intervjuerna desto bredare och fler synvinklar på problemet är 

möjligt att få. Med variation så menas att intervjupersoner exempelvis ska variera i kön, ålder, 

utbildning och yrke(tjänst) där det i denna rapport finns en stor variation mellan de som 

intervjuades. Observationer är när allt som händer och utförs kring ett arbete antecknas. 

Arkivanalys är att det under arbetets gång byta syfte efter det som valts, det kommer inte vara 

aktuellt i denna rapport [2].  

 

I denna rapport så kommer det att göras fallstudier i form av intervjuer. Intervjutekniken som 

användes i intervjusituationer är öppet riktad intervjuteknik där intervjun styrs efter det 

delområde som intervjuperson X har mest insyn in. Där intervjuerna främst kommer vara 

fokuserade mot det specifika området digitalisering [2]. 

1.4.3 Aktionsforskning  

Aktionsforskning är det arbete som utförs, dess syfte är att försöka hitta någon förbättring till 

arbetet genom analys samtidigt som man studerar ämnet. När en aktionsforskning utförs så 

görs först en överblick över hela situationen och arbetet, för att senare identifiera de problem 

som finns och om det går att lösa något utav dem. Aktionsforskningsmetodiken är ett sätt att 

kunna hitta problemet samt att hitta en lösning till problemet [2]. 

1.4.4 Metodkritik 

Strukturen för intervjuerna behövde anpassas lite mer än vad som var tänkt. Detta på grund av 

att användningen utav BIM var lägre än vad författarna tidigare trodde. De inledande frågorna 

var dock lika för samtliga företag. Sedan anpassades frågorna utefter om företaget använde 

BIM eller inte. Frågorna kanske var något öppna då intervjupersonerna ibland svävade iväg 

lite mycket och svarade på flera frågor i taget. Detta gjorde det bara svårare för oss i arbetet 

att skriva ner intervjuerna efteråt. Något mer specifika frågor kanske hade löst detta problem 

och hade således inte bara underlättat i arbetet utan även genererat ett mer konkret svar på 

frågan. 

 

Att genomföra fler intervjuer är också en möjlighet till ett ännu bättre resultat. Tiden var dock 

tämligen kort, så arbetet med att boka och planera in intervjuer gjordes innan den avsedda 

tiden med examensarbetet påbörjats för att kunna använda tiden till informationssökning och 

skrivande och inte till att söka intervjuer. Av intervjuerna så var fyra stycken kommunala 

aktörer och två privata samt två stycken konsultföretag. Detta skulle också kunnat ha fördelats 

mer jämt. Arbetets syfte fokuserade dock på BIM under förvaltningsskedet, vilket ledde till att 

de mindre förvaltningsbolagen försvann i gallringen och många privata aktörer också. Detta 

för att de använder BIM i mindre omfattning än de större bolagen. 
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2. Genomförande 

Intervjuer valdes att göra med Örebrobostäder, Futurum, Örebroporten, Akademiska Hus, 

Castellum, Asplunds fastigheter, Sweco och Tyréns. Intervjuerna kommer att göras med dessa 

företag för att de är bland de större förvaltningsföretagen i Örebro. Där det är tänkt att studera 

hur och i vilken utsträckning de olika förvaltningsföretagen använder sig av digitala 

ritningar/verktyg. Det är viktigt med flera synvinklar för att få en bättre helhetsbild över 

situationen därför intervjuas både konsult- och förvaltningsföretag.  

 

Frågorna som ställdes till de olika företagen och personerna var mer av öppna frågor där de 

fick svara lite öppet på hur de använder sig av BIM idag. Alla intervjuer spelades in samt så 

fördes det anteckningar under samtliga intervjuer. Dessa metoder användes för att inte missa 

något under intervjun samt att få en mer exakt återgivning av vad intervjupersonerna svarade, 

så att slutsatsen kan bli så trovärdig som möjligt. 

 

Frågorna som har valts till intervjuerna har gjorts genom att kolla om frågorna är lämpliga för 

varje enskilt företag samt titta om det gick att ställa liknande frågor till samtliga företag. Detta 

modifierades dock något då frågorna anpassades något efter typ av företag. Liknande frågor 

användes till alla förvaltningsföretag och andra frågor till alla konsultföretag. Detta för att få 

ett så bra resultat som möjligt utav intervjuerna.  
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3 Förklaring av begreppet BIM 

3.1 Vad är BIM?  

Vad är BIM egentligen? BIM står för Building Information Modelling. En BIM-modell är en 

virtuell 3D bild av verkligheten. Den kan innehålla en otrolig mängd information om en 

byggnad där det i stort sätt bara är fantasin som sätter gränser. BIM-modellen är även kallad 

för objektbaserad modell. Idag så används BIM-modeller till olika användningsmål. Men 

främst så används det inom projekterings- och produktionsfasen [3]. 

 

I en BIM-modell så kan man göra en så kallad kollisionskontroll och på så sätt se om det sker 

några krockar mellan olika material eller installationer. Samt så kan man tända och släcka 

olika material i programmet och se att allt med konstruktionen är som det bör vara. 

 

För att BIM-modellen skall fungera mellan de olika programmen som den projekteras i så 

måste den vara sparad på ett speciellt format. Modellen måste sparas som en IFC fil och det är 

förkortningen av International Foundation Classes vilket är ett filformat som är skapat av 

International Alliance for Interoperability (IAI). Med hjälp av detta filformat så kan 

användare som använder sig av olika program jobba i samma fil [3]. 

3.2 Utvecklingen av digitalisering i byggbranschen  

Utvecklingen inom byggbranschen är inte lika utvecklande som andra branscher när det 

kommer till dator- och teknikanvändningen, då byggbranschen är en väldigt traditionell 

bransch. Det är nu på senare år som utvecklingen har tagit fart. Fast än man har jobbat med 

datorer och 3D-modellering så har inte utvecklingen gått framåt i alla områden utan man 

använder sig fortfarande av 2D-ritningar i pappersformat i en väldigt stor utsträckning. 

Datorerna används som hjälpmedel främst inom projekteringsskedet. Detta resulterar i vissa 

fall att BIM-modeller används på ett ineffektivt sätt då all den information som adderas i 3D-

ritningen inte kommer till användning när man skriver ut 2D-ritningar [3]. 
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3.2.1 Olika dimensioner av BIM 

 

 
Figur 1 [4]. 

 

3D-BIM 

En BIM-modell är som lägst en 3D-modell, men en 3D-modell behöver inte vara en BIM-

modell. BIM skiljer på olika delar av en byggnad och bestämmer mängd och typ av material. 

Kvantiteten av varje material kan användas för att ta fram ett kostnadsunderlag. 

Eftersom man bygger en 3D-modell så behöver ändringar bara utföras en gång då samtliga 

vyer av modellen ändras när en ändras. Till skillnad från 2D där vyerna inte är 

sammanlänkade och kräver således att ändringar utförs i samtliga vyer där ändringen påverkar 

ritningens utseende. 3D-BIM förbättrar kommunikationen och förståelsen mellan parter vilket 

leder till ökad förståelse i tidigt skede som resulterar i färre fel som behöver åtgärdas under 

projektets gång. 3D-BIM är det som används främst av projektörer, men kan användas av 

flera [5] [6] [7] [8]. 

 

4D-BIM 

Integrerad tidsplan i modellen där varje delmoment har en tidsplan som tillsammans utgör en 

tidsplanering för hela projektet. Underlättar planering av arbetet, ger en bättre överblick för 

hur projektet ligger till i tidplanen speciellt för de mindre insatta som på så vis kan se hur 

ändringar påverkar tidsplanen och således förstå hur dessa ändringar påverkar när byggnaden 

står klar. Denna dimension används i övergången mellan projektering- och produktionsfasen 

[5] [6] [7] [8]. 

 

5D-BIM 

Budget överskådning och kostnadsanalys kopplade till diverse aktiviteter integreras med en 

4D-modell och kan generera en ännu bättre bild över hur ändringar i projektet påverkar dess 

utgång. När även kostnad är kopplad till kalkylen ger detta ett väldigt bra underlag om 

eventuella förändringar i budget har inträffat, samtidigt som BIM generellt genererar färre 

budgetförändringar. Används främst i produktion [5] [6] [7] [8]. 
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6D-BIM 
Här kopplas energianalys in i projektet. Det går att utföra en energianalys i ett tidigare skede 

med hjälp av BIM. Energianalysen blir också mer exakt och sparar in på byggnadens totala 

energikonsumtion [5] [6] [7] [8]. 

 

7D-BIM 

I denna dimension börjar BIM bli intressant från förvaltarnas synvinkel. Det är nämligen här 

diverse information som underlättar för förvaltarna läggas in. Vilken detaljnivå som modellen 

lägger sig på kan i princip variera hur mycket som helst. Dock är ventilation- och energi-

information något som alla förvaltare har användning av. Det förenklar underhållet av 

byggnaden då all relevant information går att hämta på ett ställe [5] [6] [7] [8]. 
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3.3 BIM i olika skeden av byggprocessen 

 
Figur 2. Byggprocessens olika delskeden [9].  

3.3.1 Beställare  

Att använda sig utav BIM i ett så tidigt skede som möjligt ger beställaren större inblick i varje 

steg av processen och på så vis även större förståelse för vad eventuella förändringar innebär. 

Samtidigt bidrar implementeringen av BIM till en lägre totalkostnad och färre ändringar då 

samtliga parter förstår varandra bättre [3]. 

3.3.2 Projektörer 

BIM förbättrar och förenklar kommunikation mellan samtliga parter genom samgranskning. 

Det ger även projektörerna möjlighet att på ett enkelt sätt göra mängdförteckningar, ritningar, 

kollisionskontroller m.m. [3]. 

3.3.3 Entreprenörer 

För entreprenörerna ger BIM en bättre förståelse för hur projektet fortlöper samt hur budgeten 

för projektet förändras i takt med att projektet går framåt. BIM underlättar och förbättrar 

framtagningen av tidsplan, mängdförteckning och inköpsplan [3]. 

3.3.4 Förvaltning 

Om förvaltarna deltagit i projekteringsprocessen av byggnaden och bestämmer sig för vilken 

information de vill att BIM-modellen ska innehålla, för att förvaltningen ska gå att sköta på 

ett så smidigt sätt som möjligt, så finns nu all information om byggnaden samlad på ett ställe, 

i BIM-modellen. Från modellen kan de nu hämta den information de sagt till projektörerna att 

föra in i modellen t.ex. drift- och underhållsinformation. Förvaltaren kan även vara beställaren 

i många lägen [3]. 
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3.4 BIM användning av projektörer idag 

3.4.1 Projektörens arbetsuppgifter 

Olika projektörer och konsulenter är inblandade i många av dagens byggen. Där projektören 

och konsulter skapar A-, K-, E- och VVS-ritningar. I stora projekt är det flera projektörer och 

konsulter inblandade i ett projekt. Projektören använder sig av olika hjälpmedel och program 

när de framställer de olika handlingarna/ritningarna till byggnaden [10]. 

 

Under projektets gång tar projektören upp olika ritningar vid olika tillfällen under projektet. 

Vid olika tillfällen i projektet måste även olika handlingar framställas t.ex. 

Programhandlingar, Systemhandlingar, Bygghandlingar och Relationshandlingar [10].  

 

Byggnadsprojektörer använder flera olika program till hjälp för att framställa olika 

byggnader, de program som används till största del idag är: ArchiCAD, Revit, AutoCad och 

Tekla. Alla dessa förutom AutoCad är 3D-program som kan kopplas till en BIM-modell [11]. 

Det finns även CAD/BIM-projektörer och de har i uppgift att stötta konstruktörerna under 

projekteringsfasen. Efter projekteringen så skickar man iväg CAD-modeller till 

byggproduktionen istället för ritningar. CAD-modellerna tillsätts med information så som 

kalkyl, tidplan och miljökalkyl och detta görs utav CAD/BIM-samordnaren. Efter att 

CAD/BIM-samordningen har lagt till informationen blir det en BIM-modell [12].  

3.4.2 Arkitektens roll 

Arkitektens roll är att ta fram en modell ut efter vad beställaren eftersträvar och önskar. 

Arkitekten tar fram idéer till kunden eller beställaren. De ritningarna som arkitekten skapar är 

oftast den ritningen som är underlag till bygglovet. Den modell som arkitekten har gjort går 

att använda till en tidig kalkyl och tidsplanering. Om det ska adderas tid och kostnad i 

modellen så måste kommunikationen mellan aktörerna i processen vara god [3]. 

3.4.3 Konstruktörens roll 

Konstruktörens roll är att utifrån arkitektens ritningar skapa konstruktionshandlingar för 

byggnaden genom att kontrollera så att t.ex. stommen har rätt dimensioner. Dimensioneringen 

kan komma att ändra mått på tidigare stomme och således måste det kontrolleras att den nya 

modellen går att föra in i den gemensamma modellen (kollisionskontroll) [3]. 

3.4.4 Samordning 

Under systemskedet så kontrolleras de olika modellerna i en så kallad samordning. Det 

kontrolleras att ingen kollision av installationer/stomme inträffar samt att utrymmesbehoven 

för installationer och stomme finns och är rätt utformade. Det kontrolleras även att den 

information som varje modell innehåller stämmer överens med tidigare bestämda krav från 

byggherren. Den som utför dessa kontroller är BIM-samordnaren. Kontinuerliga granskningar 

krävs för att uppnå ett bra resultat [3]. 

 

Arkitekt och konstruktör samgranskar även stommen tillsammans för att kolla så att 

ursparningar, håltagningar, ingjutningsgods, takuppbyggnad m.m. går ihop och passar i 

bägges modeller [3]. 
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3.5 Olika entreprenörers användning av BIM 

BIM används i många olika sammanhang, tidigare har nämnts att det används i 

byggprocessen där flera företag som bland annat Skanska, NCC, PEAB med flera använder 

sig av BIM.  

 

Skanska satsar på hållbart byggande och med hjälp av BIM så får Skanska all information 

samlat till ett och samma ställe vilket leder till att det blir mer effektivt och mindre avbrott i 

arbetet. Men BIM-användningen är även en hållbar och miljövänlig lösning för att spara på 

miljön. Skanska satsar otroligt mycket på att utveckla BIM-användningen för de ser en 

lönsamhet i att använda BIM i byggprocessen. Produkten går att betrakta innan den skall 

byggas vilket ger en bättre helhetsbild över projektet som skall byggas, i många fall på 

Skanska så tittar man med kunden i BIM-modellen för att se vad kunden tycker och så är det 

enkelt att göra ändringar innan det börjar att byggas. Skanska ser flera fördelar med BIM 

genom att det blir enklare att utföra arbetsberedning, säkerhetsplanering och mängdning. 

Mängdningen blir mycket enklare eftersom det går att göra direkt i BIM-modellen. 

Kommunikationen mellan olika parter blir med hjälp av BIM-modellen också väldigt mycket 

smidigare [13] [14]. 

 

NCC är också ett företag som arbetar med BIM i sin byggprocess, allt från VDC (Viritual 

Design and Construction) i produktionen till att använda drönare. VDC som NCC använder 

sig av, är enligt dem mer än BIM och använder sig av BIM som den viktigaste källan till 

VDC. VDC är ett nytt och utvecklande sätt att hantera information i projekten. Där VDC ger 

en så bra överblick som möjligt till det projekt som skall genomföras. VDC-modellen är till 

för alla och inte bara till specialister som gör och använder sig av modellen. NCC ser idag att 

VDC lönar sig att arbete med, där man minimerar riskerna genom en digitaliserad planering, 

simulering och granskning av projektet under hela byggskedet och detta leder till minskning 

av fel och risker som kan uppstå annars. VDC sätter fokus på kvalité, säkerhet och hållbara 

lösningar. NCC sägs använda VDC på över 160 olika projekt som de har utfört eller utför 

idag. Bland annat vid bygget av sjukhuset i Örebro [9] [15].  

 

Fördelarna med att använda sig av VDC: 

 

 Samverkan i processen ökar  

 Aktörernas delaktighet ökar 

 Fler möjligheterna till olika lösningar  

 Kortare byggprocess och billigare  

 Alla de olika aktörerna har ett gemensamt möte och kommer fram till den bästa 

lösningen.  

 Kommunikationen ökar mellan de olika parterna som är delaktiga i projektet. 

 Sparande på papper och utskrift.  

 VDC modellen kan senare användas som en förvaltningsmodell och vara till en stor 

nytta inom förvaltningen [9].  

 

 

Peab håller idag på att utveckla sin verksamhet inom BIM-användningen och har som mål att 

kunna använda sig utav 5D-BIM. Där 5D-BIM är när man får in planering och kalkyl i BIM-

modellen. Peab håller på att jobba med detta just nu för att kunna få en effektivare 

byggproduktion [16].  
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3.6 Verktyg inom byggprojektering och byggproduktion  

Några av de vanligaste programmen som används idag: 

3.6.1 Vico Office 

Vico Office är ett BIM-verktyg som används utav olika entreprenörer där bland annat Peab. 

Vico är förkortning av Virtual Construction. Det fungerar så att man kan öppna sin BIM 

modell i filformatet IFC och kan med hjälp av Vico koppla in både planering av tid och 

kostnad. Vico är främst riktat mot byggproduktion [17]. 

3.6.2 Unit4 MAP 

Unit4 MAP är ett program som kan användas som BIM-verktyg inom produktionen. Där 

bland annat NCC använt sig av MAP kalkyl [18]. Unit4 MAP är uppbyggt med fyra olika 

delar: kalkyl, kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp. Det är ett system som är digitalt och 

om någon uppdatering eller ändring utförs så uppdateras hela systemet så att man inte förlorar 

något [19]. 

3.6.3 Autodesk Revit 

Autodesk Revit är ett 3D-modelleringsprogram som används inom ett flertal olika områden. 

Det går att använda Revit till allt ifrån att modellera en arkitektmodell till mekaniska 

funktioner så som olika VVS och ventilationsmodeller samt konstruktionsmodeller. Revit kan 

ge en helhetsbild till projektet som skall byggas. Det är ett program som används av 

arkitekter, konstruktörer och VVS-ingenjörer med flera [20]. 

3.6.4 Autodesk Navisworks 

Autodesk Naviswork är ett program som man kan kolla i olika detaljer och gå runt i modellen 

så att man ser att allt ser ut som det ska. Går att använda till samordning och simulering. Det 

går också att koppla in en tidsplan och utföra kollisionskontroller i programmet. Det finns inte 

möjligheten att modellera i programmet utan det fungerar mer som ett visningsprogram för 

det man har modellerat i Revit eller AutoCad [21]. 

3.6.5 Tekla Structurs 

Tekla structurs är ett modelleringsprogram som används till främst modellering av 

konstruktioner. Tekla används av arkitekter, ingenjörer och entreprenörer genom att man 

smidigt kan lägga över modellerna till IFC-filer, så att det går att använda och redigera 

modellen i andra program. Tekla har även utvecklat något som heter Tekla BIMsight som är 

ett program som man kan kombinera olika modeller och kolla om det finns något problem 

eller om något krockar med varandra. Med BIMsight kan man också kommunicera mer 

varandra och föra in anteckningar, så BIMsight fungerar mer eller mindre som ett 

visningsprogram [22] [23]. 

 

3.6.6 IDA ICE  

IDA ICE står för IDA Indoor Climate and Energy och är ett program som används till främst 

energianalys av byggnader. Det är ett simuleringsprogram som används för att försöka skapa 

en så bra miljö som möjligt för byggnaden. IDA ICE ser ordentligt över byggnaden och dess 

uppvärmning och ventilationssystem som byggnaden skall använda sig av när den är färdig 

[24]. 
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4. Fastighetsförvaltning BIM 

4.1 Historia av fastighetsförvaltning  

Fastighetsförvaltning tog sin start när man i USA under 1800-talet såg en möjlighet och 

lönsamhet i att förvalta anläggningar och byggnader. Det var främst järnvägsägarna som såg 

en vinning i att gå in i fastighetsförvaltningen redan så tidigt. Den riktiga starten för 

förvaltningsföretagen tog sin start under mitten av 1900-talet efter andra världskriget. Sen 

dess har utvecklingen gått framåt väldigt långsamt. När fastighetsförvaltningen tog start så 

handlade det mycket om att det hölls rent och fixade det som gick sönder, mer eller mindre 

underhållning av byggnaden. Utvecklingen går dock hela tiden framåt och idag så handlar det 

mer om ekonomiskförvaltning, personalhantering, hälsa, miljö och säkerhet. Mycket av 

förvaltarnas tid går idag också ut på att ta hand om byggnadsunderhåll, 

byggnadstekniksunderhållning, förändringshantering och kontraktshanteringar [25]. 

4.1.1 Tidig användning av BIM 

Några som var tidigt ute med att använda sig utav BIM är Toyota och Boeing. De var båda 

tidiga med att införa BIM vilket gav de en stor kommersiell vinning. Senare tvingades mer 

eller mindre andra företag att utvecklas och införa BIM i deras arbete. Det kräver många 

gånger en väldigt stor omställning och man måste se möjligheterna med BIM för att våga ta 

steget in i BIM-utvecklingen [26]. 

4.2 BIM för förvaltare 

Att använda sig utav BIM även i förvaltningsskedet kan innebära en mängd fördelar om 

kunskap och kompetens finns till att utnyttja en förvaltningsmodell. Några utav de fördelar 

som en implementering av BIM kan innebära är att strömlinjeforma hela processen genom att 

underlätta kommunikation, reducera fel och samtidigt säkerställa en byggnad med högre 

kvalité. Processen blir också mer stabil vilket resulterar i både tids- och kostnadsbesparingar 

[26]. Att använda sig av BIM i projekteringen kommer ge besparingar om man kollar över 

hela livscykeln av byggnaden. Det har tidigare varit svårt att bedöma kostnaden som man 

sparar med BIM. Men idag går det att göra långsiktiga prognoser med flera 

simuleringsprogram som relativt snabbt ger en prognos [3]. 

 

Förbättringar med hjälp av BIM för förvaltare är: 

 Kostnadseffektivt & underhåll 

 Maximera arbetseffektivitet & användning av tillgångar 

4.2.1 Kostnadseffektivt & underhåll 

Några vanliga problem som förvaltare brukar träffa på i byggprocessen är överskridna 

kostnader, förseningar och kvalitetsproblem. Överskridna kostnader är ett väldigt stort 

problem vilket tvingar förvaltaren över budget eller att avbryta projektet. Undersökningar har 

visat att upp till två tredjedelar av konstruktionshandlingar överskrider kostnader. För att på 

ett så bra sätt som möjligt förbereda sig på detta så brukar man räkna med en kostnad för 

oförutsedda händelser. Dessa kan dock variera väldigt mycket och kan gå från 5 % till 50 % 

av totala projektkostnaden. Ont om tid, dålig dokumentation och bristande kommunikation 

mellan olika deltagare i projektet är huvudorsaken att kostnaden är svåruppskattad [26].  

Detta är något som förbättras avsevärt med BIM. Dess beräkningsbara natur gör att det blir 

lättare, går snabbare och blir en mer exakt kostnadskalkyl. Det ger också snabbare 

återkoppling gällande ändringar i projektet då fel ofta upptäckts i ett tidigt skede och kan då 

åtgärdas [26]. 
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BIM-användandet minskar även fel i byggskedet vilket bidrar till minskade ÄTA-kostnader. 

Eftersom BIM kräver mer resurser tidigt i byggskedet så upptäcks också många fel tidigt 

vilket är mycket positivt för ju tidigare fel upptäcks desto billigare är det att åtgärda [3]. 

 

4.2.2 Maximera arbetseffektivitet & användning av tillgångar 

Om BIM ska användas under hela byggprocessen så är det viktigt att kunna nyttja den 

information som finns i en modell och även fastställa klarar rutiner för att uppdateringar av 

modellen fungerar och utförs som planerat. Om detta inte görs kan det medföra det att 

implementering av BIM blir ineffektiv och resultera i en högre totalkostnad än om inte BIM 

använts överhuvudtaget (Se figur 3). 

 

 Traditionell 

byggprocess 

BIM-

byggprocess 

Ofullständig 

BIM-process 

Kostnad (milj. [SEK]) 197,7 178,4 202,9 

Tidigare inflytt (milj. [SEK])  -8,3 -5 

    

Totalkostnad (milj. [SEK]) 197,7 170,1 197,9 

Vinst (milj. [SEK])  27,6 -0,2 

Skillnad %  14,0% -0,1% 

Figur 3 [3]. 

 

4.2.3 Olika typer av ägare  

För att BIM ska användas i en större skala så måste alla typer av byggherrar se en ekonomisk 

vinning i att använda sig utav BIM. Här finns det två tydliga typer; de som har tänkt att bygga 

och förvalta byggnaden och de som tänkt bygga för att sedan sälja. Där de senare, de som 

tänkt att sälja byggnaden, inte alltid ser den ekonomiska vinningen i att investera och utveckla 

ett system som även förvaltare har nytta utav. Detta är dock bara okunskap då en fastighet 

som har ytterligare information kopplat till sig är värd avsevärt mycket mer och byggherren 

kan således begära ett högre pris för fastigheten. Detta kräver i sin tur att köpare också vet och 

ser vinning i att köpa en fastighet där BIM är implementerat [3] [26]. 
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Att använda sig av BIM i arbetsprocessen ger jämnare arbetsfördelning (Se figur 7). 

Figur 4 [18].  

BIM-användning jämfört med att inte använda sig utav BIM inom byggprocessen. Där bilden 

visar att det blir mer jämn arbetsinsats under hela processen, medan om man använder sig av 

2D-CAD och inte BIM så ser man att insatsen under slutet av handlingarna växer. En jämn 

insats under hela processen leder till mer effektivt och jämnt arbete. 
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Här nedan syns MacLeamy kurvan som är en av de kändaste BIM-kurvorna, den visar hur 

användningen av BIM påverkar resursfördelningen i en byggprocess (Se figur 8). 

 
 

Figur 5. The MacLeamy Curve [27]. 

 

Kurva 1 ger en bild av hur stor möjlighet det finns att påverka kostnad och funktioner i 

processen. Det är alltså bra att hitta fel tidigt i processen då de är billiga och är enkla att 

åtgärda.  

 

Kurva 2 visar hur mycket ändringar i projektet kostar, de växer exponentiellt ju längre in i 

projektet processen går. 

 

Kurva 3 visar hur arbetsfördelningen ser ut när BIM används i processen. 

 

Kurva 4 visar hur arbetsfördelningen ser ut i en traditionell byggprocess där BIM inte 

används. 

 

Det viktigaste figur 5 visar är att om BIM används i processen så förskjuts arbets-

/resurskurvan åt vänster vilket betyder att fel upptäcks tidigare och går att åtgärda tidigare, 

vilket sparar in massor av pengar och resurser [27].  
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5 Intervjuer 

Frågor som ställdes 

De frågor som ställdes till de olika fastighetsförvaltarna och konsulterna varierade lite men de 

flesta frågorna var liknande. Frågorna varierade även lite efter vad den som blev intervjuad 

hade för arbetsroll/yrke. Samt så var frågorna väldigt inriktade mot hur man dokumenterar 

information och BIM-användning idag. 

 

Frågor som tog upp under intervjuerna 

 Intervjufrågor  

1. Berätta om dig själv; namn, utbildning, ålder och vad du jobbar med?  

2. Vad har ni för uppfattning om BIM?  

3. Hur fungerar det med era rutiner?  

4. Har du upplevt några brister inom förvaltningen? 

5. Vilka verktyg/ hjälpmedel använder ni er av i förvaltningen?  

6. Hur länge har ni använt er av de verktygen?  

7. Vad tycker ni om de olika verktygen som ni använder?  

8. Skulle ni kunna tänka er att börja använda andra verktyg?  

9. I vilken utsträckning används digitala ritningar och verktyg hos er idag?  

Specifika frågor   

10. Vad ser du att orsaken är att man inte använder BIM-modeller i förvaltningen enligt 

dig? 

11. Vad tror du det krävs av er att införa BIM i förvaltningen?  

12. Vilka problem ser du ifall ni som förvaltningsföretag skall gå över till BIM 

användning idag?  

13. Tror du att BIM kommer att utveckla förvaltningsskedet? 

14. Vad ser ni några för fördelar med att införa en digital modell istället för ert nuvarande 

system?  

15. Hur ser ni på framtiden med användning av digital modell i förvaltningen?  

16. Vad har ni för förväntningar krav som förvaltare på vad en förvaltningsmodell från en 

projektör skall innehålla?  

17. Hur dokumenterar ni idag ändringar och uppdateringar av åtgärder i lokalerna?  

18. Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modellen i 

förvaltningsskedet? 

19. Hur mycket information tycker du att en förvaltningsmodell skall innehålla i 

detaljnivå?  

 

Information om företag finns under bilaga B.  

Samtliga intervjuer och svar på intervjufrågor från varje företag finns under bilaga C. 
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6 Resultat 

De frågeställningarna som besvarats med hjälp av intervjuer är: 

 Vad är förvaltarnas uppfattning av begreppet BIM 

 I vilken grad används digitala ritningar/verktyg (BIM) idag? 

 Hur kan digitala ritningar (BIM) implementeras och användas i högre grad under 

förvaltningsskedet? 

 Vilken information bör de digitala ritningarna (BIM) innehålla för att vara så effektiva 

som möjligt för förvaltningsskedet? 

 

Idag så används digitala ritningar/verktyg inom förvaltningen väldigt lite. Detta behöver 

utvecklas. Utifrån intervjuer som har gjorts har det kommit fram att många av de olika 

förvaltningsföretagen använder sig av liknande verktyg men inte just av BIM som verktyg. 

En del av de förvaltare som intervjuats jobbar inte mot en större användning av BIM, i alla 

fall inte lokalt. Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten är tre företag där de jobbas för att 

implementera BIM i en större utsträckning. 

6.1 Frågeställning 1 

Frågeställningen lyder: Vad är förvaltarnas uppfattning av begreppet BIM?  

6.1.1 Förvaltningsföretag 

Örebrobostäder 

Örebrobostäder har en bra och tydlig koll på BIM. Där de kunde ge en klar och tydlig 

beskrivning om vad BIM är. Men är ett företag som inte använder sig av BIM i förvaltningen. 

Där de ser en fördel att försöka inskaffa BIM mer i förvaltningen. De har jobbat med frågan i 

över tre år och vill införa BIM i förvaltningen, men idag så vet de inte riktigt hur de ska gå 

tillväga. Där Örebrobostäder har en bra och stabil grund där de har mycket erfarenhet ifrån 

användning av BIM med kunskap ifrån konstruktion och användning av BIM. Där 

Örebrobostäder ser vilken nytta man kan använda sig av modellerna. Samt att Örebrobostäder 

har BIM i förvaltningen som en prioriterad fråga och håller på att försöka utveckla 

användningen av BIM, men det går trögt framåt. De har idag över 400 anställda som många 

jobbar inom förvaltningen, det leder i sin tur att det är svårt att förmedla rätt information till 

rätt person och ställe. Det är väldigt svårt för många som aldrig har sätt en modell eller aldrig 

har suttit och modellerat att förstå den information som finns i en modell. Det finns inte den 

möjligheten att kunna utbilda och lära samtliga anställda att använda sig utav BIM-

verktyg/BIM-modell [Bilaga C]. 

 

Akademiska Hus 

Akademiska Hus hade inte så bra koll på det här lokalt, där de tror att man inte kan använda 

sig av BIM inom fastighetsförvaltningen utan att man främst bara arbetar med det inom 

projektering och i byggprocessen.  

 

Idag så har Akademiska Hus i Sverige varit med och försökt att införa BIM mer inom 

fastighetsförvaltningen. Där de tar upp vinningen med att använda sig av just BIM. Men som 

Akademiska Hus poängterar i deras rapport som de har skrivit så är det viktigt att se vad man 

behöver utveckla för att användning av BIM ska passa förvaltningsskedet och vilka nyttor det 

finns med BIM i förvaltningen [28] [Bilaga C]. 
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Futurum 

Futurum hade inte så bra koll på vad BIM riktigt är och inte så insatta i 3D-modellering alls. 

Utan modellen tar stopp redan efter byggskedet har använt sig av den och sen vet ingen riktigt 

var modellen lagras, de använder iallafall inte i förvaltningsskedet. De har inte så bra koll på 

vad en BIM-modell kan användas till i förvaltningsskedet. De är dock övertygade om att BIM 

är framtiden vilket har gjort att de har tagit kontakt med konsulter för att börja processen att 

implementera BIM i deras förvaltningsarbete. Många unga personer väljer bort 

fastighetsbranschen vilket resulterar i att det är många äldre som jobbar inom förvaltning. 

Detta kanske bidrar till att digitaliseringsprocessen gått långsamt [Bilaga C]. 

   

Örebroporten 
Örebroportens bild av BIM är att det är ett program som kommer underlätta förvaltningen för 

dem. De använder BIM mycket inom byggprocessen vid nybyggnation och fastigheter och 

ställer lite krav på entreprenörerna att använda sig av BIM under byggprocessen. 

Örebroporten har oftast 3D-modellen efter att fastigheten har byggts. Men idag så kan de inte 

använda en BIM-modell i förvaltningsskedet för att det saknas kunskap och kompetens bland 

den personal som skall använda modellen [Bilaga C]. 

  

Castellum 
Castellum i Örebro är ett fastighetsföretag som för mindre än två år sedan bytte namn från 

Aspholmens fastigheter till Castellum. Förut så var det mer så att de olika städerna fick satsa 

pengar och resurser lite hur de själva tyckte men sedan de gått över till namnet Castellum så 

styrs hela koncernen mer gemensamt.  

 

Castellum i Örebro var inte med på vad BIM är och vet inte hur de skall använda det. De hade 

bara hört talas om BIM men visste inte riktigt vad det är för något. Där de hade en uppfattning 

av att BIM bara kan användas inom projekteringen och produktion men inte användas inom 

förvaltningen. Castellum i Örebro har inte funderat på att inskaffa BIM heller för de har inte 

de kunskaperna. De ska dock börja använda sig av ett annat digitalt system inom kort  

[Bilaga C]. 

 

Asplunds fastigheter  

Asplunds fastigheter ser idag att BIM är ett bra verktyg som de tror bara kommer att växa i 

framtiden. De vet att många inom byggbranschen använder sig av BIM, dock inte inom 

förvaltningen. Asplunds är ett ganska litet förvaltningsföretag och jobbar inte aktivt för att 

byta system utan den viktigaste informationen de behöver har de bra koll på. Så fort de större 

förvaltningsbolagen implementerar BIM så kommer BIM etableras i branschen och först då 

kan de mindre aktörerna också ta del av BIM [Bilaga C]. 

6.1.2 Konsultföretag 

Sweco 
Sweco är ett av de ledande konsultföretagen som tidigare tagits upp i rapporten. Det är ett 

väldigt teknikorienterat företag. Där det finns bred kompetens och kunskap kring BIM som de 

har möjlighet att kunna utveckla och använda sig av. Sweco modellerar i 3D och i BIM, där 

de anpassar modeller efter kundens och beställarens krav. Där beställaren och kunden i de 

flesta fall är förvaltningsföretag. Uppfattning av BIM är väldigt klar och tydlig där de ser hur 

mycket mer effektivt det är att använda BIM och att inte använda sig ut av det [Bilaga C]. 
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Tyréns 

Tyréns uppfattning av BIM är att det är bra och lönsamt när det funkar. I nuläget är det dock 

för dyrt att inskaffa för förvaltare. Det är för dyrt i nuläget för både entreprenörer och för 

beställare. Där Tyréns tycker att BIM är väldigt spännande men de tror att det är för tidigt för 

branschen idag då inte förvaltare har den kompetens som krävs för att använda den 

informationen som en BIM-modell genererar. De är helt enkelt inte effektivt nog i dagsläget 

enligt Tyréns för de olika parterna. Tyréns ser det mer som en utgift att använda sig av BIM i 

förvaltningen än att det kommer bli en vinning med användningen idag. Tyréns påpekar att 

det är både dyrt och krångligt för förvaltare att kunna använda sig av BIM inom 

förvaltningen, det måste införas ett bättre men framförallt ett mycket enklare program som 

förvaltare skall kunna använda sig av helt på egen hand utan att vara påverkade av någon 

annan som måste uppdatera modellen [Bilaga C]. 

6.2 Frågeställning 2  

Frågeställningen lyder: I vilken grad används digitala ritningar/verktyg (BIM) idag? 

 

Verktygen som används idag inom fastighetsförvaltning är verktyg som hjälper till och 

strukturerar arbetet, men inte några BIM-verktyg. Det är mycket pappersritningar och pärmar 

som används än idag. Där många av förvaltningsföretagen har mål att inom en snar framtid 

byta system och digitalisera sina processer. 

 

De verktyg som är vanligast hos förvaltningsföretagen idag: 

 

 HyperDoc  

 Husar  

 AMAX  

 Vitec  

 iBinder 

 BIMeye  

 Microsoft Office 

 

FM access är inget program som används idag men det är ett program till 

fastighetsbranschen.  

 

HyperDoc 

Är ett äldre program som har uppdaterat sig till att vara mer BIM-anpassat men många av 

företagen har inte uppdaterat sig till det nya som heter FM access. HyperDoc är ett enklare 

verktyg och ritningsarkiv. HyperDoc kan göra enklare saker så som att ändra skala, mäta, dela 

upp ritningar med mera. Detta program används av Örebrobostäder och Akademiska hus.  

 

Husar  

Är ett uthyrningssystem som främst Örebrobostäder använder sig av där man har koll på allt 

som hyrs ut och kommer behövas att byta. Främst vitvaror som exempel: kylskåp, frys, 

toalettstol med mera. Programmet används för att ha en överblick över av när saker skall 

bytas och uppdateras. 
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AMAX  

En tjänst som företagen köper som hjälper de med att samla in material och ritningar för 

fastigheter som företagen har, både pappersritningar och digitala ritningar. AMAX fixar allt 

så att det hamnar på serven så förvaltningsföretaget kan se och ta del av materialet bara de är 

uppkopplade till serven. Alla handlingar läggs upp på webben så att det blir enkelt att komma 

åt dem. AMAX sköter också uppdateringar och korrigeringar av ritningarna till 

förvaltningsföretagen [29]. De företagen som använder sig av AMAX som ett digitalt verktyg 

är Örebroporten och Futurum. 

 

Vitec 

Är ett fastighetssystem till fastighetsföretag som har huvudfokus på energiuppföljning och 

ekonomiskt system som är kopplad till webben och mobilen [30]. Futurum tar idag hjälp av 

Vitec när det kommer till energiuppföljning för sina fastigheter så att de ser energiflödena 

med mera. 

 

iBinder  

Är ett program/tjänst som gör att det blir lite enklare att hålla reda på ritningar och dokument 

som hör till de olika fastigheterna och ger en mycket enklare och bättre överblick för 

förvaltningsföretaget. Programmet ger också tillgång till alla som är berörda att ta del av den 

informationen som ingår i den fastigheten eller projektet [31]. All information sorteras och 

struktureras så att det blir enkelt att leta efter det man vill komma åt. Detta används idag av 

bland annat Örebroporten och Futurum.  

 

BIMeye  

Fungerar mer som ett program mellan modelleringen och den färdigställda produkten, alltså 

förvaltningsskedet. Så man kan se byggnaden i olika skeden med hjälp av BIMeye. Den är 

varken beroende av BIM eller användning av CAD-program, men ger information om 

byggnaden i alla skeden. De förvaltningsföretagen som använder sig BIMeye idag och tar 

hjälpa av det är Örebrobostäder. 

 

Microsoft Office 
Det är Word och Excel som används mest av de olika förvaltarna. Alla förvaltare som har 

intervjuats använder sig av Excellistor och dokumenterar i Word när det kommer till vad som 

finns i deras hyresbostäder och hyreslokaler. 

 

FM access  

Är ett grafiskt verksamhetsstöd som visar information allt ifrån 3D-modeller, bygghandlingar 

och alla 2D- ritningar PDF-filer med mera. Programmet är väldigt anpassat efter vad kunden 

vill och vad kunden arbetar med. FM access är mest inriktat mot fastighetsföretag. Är en 

portal för företagets alla handlingar och anpassas där efter. Med enkelt system så kan man se 

tydligt fastigheternas ytor, rum antal kvm. Programmet stödjer olika slags filformatet så som, 

DWG, Fi2, IFC samt olika CAD-filer från kartsystem. Så kan man se på modellen antingen i 

3D eller 2D beroende av vad som ska utföras. Även så går det smidigt att hålla koll på all 

information, detta genom en enkel sökfunktion. Programmet är också mobilt så det går att 

använda ute i fält. Vilket gör det möjligt att ta emot och klarmarkera givna uppgifter direkt 

från mobil/surfplatta ute i fält [32] [33]. Men det är inget av de fastighetsföretagen som 

intervjuades som använder sig av FM access idag. 
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Bild om de olika programmen  
En majoritet av förvaltarna tyckte inte om de olika verktygen som de använder sig av idag. 

Det fungerar inte bra och det behövs en utveckling inom de verktyg som de använder sig av 

och rutiner behöver adderas för att uppdateringen av nödvändig dokumentation ska 

upprätthållas. Det som behövs mer är kunskap och utbildning. 

6.2.1 Förvaltningsföretag 

Örebrobostäder 

Örebrobostäder tycker inte att verktygen som de använder sig av idag fungerar så speciellt 

bra. För de befinner sig i en fas där de vill uppdatera och byta ut sina verktyg som de 

använder sig utav. Örebrobostäder använder sig av: HyperDoc, BIMeye och Microsoft Office. 

Därmed används mycket 2D-ritningar och mycket är fortfarande i pappersformat som förvaras 

i pärmar. Ett stort problem med att använda sig utav pappersritningar är att de lätt försvinner 

och att man inte vet vart de ligger. Örebrobostäder är ett företag som har funnits väldigt länge 

så det finns fortfarande en stor mängd av ritningar som behöver uppdateras och göras digitala. 

Även all underhållsdokumentation görs i långa Excellistor. När det kommer till BIM så 

använder inte Örebrobostäder sig något av BIM men det är en väldigt prioriterad fråga i 

dagsläget [Bilaga C]. 

 

Akademiska Hus 

På Akademiska Hus i Örebro så används det inga BIM verktyg på det sättet utan de jobbar 

mer i 2D och använder sig av HyperDoc. Där de gör om modellerna till både PDF- och 

DWG-filer. Så fort någon större förändring utförs i Akademiska Hus lokaler så hyrs det in en 

konsult som fixar alla ritningar och relationshandlingar och sedan så lägger Akademiska Hus 

det i ritningsarkivet HyperDoc.  

 

Idag så finns det ingen större koll alls på vad som finns i Akademiska Hus lokaler utan man 

vet t.ex. inte när man har bytt ut något. När man bytte ut vitvarorna senast eller vilken typ av 

vitvaror som är installerade för man ingen dokumentation över. Utan när något måste servas 

eller om det är något som måste fixas så löser man det på plats då situationen har uppstått 

[Bilaga C]. 

 

Futurum 
Enligt Futurum så hänger de inte riktigt med i utvecklingen och att de använder sig av massor 

av olika program för att hålla koll på fastigheterna och allt runt om fastigheten. Idag så 

använder de sig av 75–80 olika program och hjälpmedel för att hålla koll på allt. Detta är 

ingen hållbar lösning enligt Futurum själva. De verktygen och tjänster som de använder sig 

mest utav är: AMAX, iBinder och Vitec. Där de tycker att Vitec tjänsten inte uppfyller de 

krav som Futurum vill ha och kräver. Medan de tycker att AMAX och iBinder är bra för dem 

i dagsläget. De skulle vilja uppdatera sig så att de kan använda sig av mer BIM inom 

förvaltningen. Men fortfarande är det mycket vanligt att de använder sig av pappers- och 

PDF-ritningar. Futurum har använts sig av samma verktyg sedan de grundades 2012 och de 

tycker att det är dags att uppdateras och utvecklas. 

 

Idag har Futurum har inte någon koll vad som finns i deras lokaler, så nu har de börjat att 

inventera alla storkök och dokumenterar det i Excellistor. De gör detta för att få en bättre bild 

över vad de har i sina lokaler som de hyr ut. Men de kommer även att börja inventera allt fler 

saker som finns i deras lokaler men de tar ett steg i taget. 
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I dagsläget är det projekteringsgruppen som har hand om modellerna samt vilken information 

de skall innehålla. Där förvaltningssidan inte har mycket att säga till om. Projekteringssidan 

hos Futurum går vidare till nästa projekt innan förvaltningssidan får se modellen. Ingen bra 

kommunikation mellan de olika arbetsgrupperna. 

 

All information som lagras finns i Word- och Excelfiler och de lagras i ett mappsystem. Detta 

system har alla på företaget tillgång till och kan ändra i. Detta har medfört att viss information 

och även ritningar har försvunnit. För någon har kanske lyckats spara det på ett annat ställe 

eller kanske till och med tagit bort filen.  

 

Futurum håller idag på att rensa och strukturera om informationen som finns på deras server. 

Där de flyttar den viktiga informationen som de vill behålla till en den så kallade ”p-mappen” 

för att all relevant information ska finnas i ”molnet”. Tillslut ska den information som finns 

på ”molnet” skapa ett nytt fastighetssystem som ska vara helt digitaliserat och heta ”Huset 1”. 

Där Futurum ska äga all data som t.ex. ritningar, information m.m. Detta kommer att reducera 

antalet olika tjänster och system för Futurum. Det kommer också att underlätta för Futurum då 

entreprenörerna kommer använda sig av Futurums data och inte tvärtom, vilket är hur det 

fungerar idag [Bilaga C]. 

 

Örebroporten 

Örebroporten använder sig av AMAX och iBinder som är digitala verktyg. De har använt 

dessa verktyg i minst 5 år. De använder sig inte av BIM. Fast de får in modeller från projektör 

ser de ingen vits med att använda sig av modellerna i förvaltningen i nuläget. De programmen 

som används idag är väldigt lätta att använda för driftteknikerna.  

 

Idag så är alla ritningar i PDF-format som används av driftteknikerna. Ifall det sker en ändring 

till exempel att de flyttar en vägg eller river ett rum så antecknar Örebroporten det i modellen 

och så skicka de till AMAX så uppdaterar AMAX det till Örebroporten och laddar upp 

ritningen så den finns i PDF format och i DWG-fil. Örebroporten får modellerna i RWT-filer 

(3D-modell) av projektören men detta är inte något som används då de inte ser någon 

appliceringsyta för modellen. 

 

Örebroporten har anställt en CAD/BIM samordnare alldeles nyligen, det ska fungera så att 

han ska uppdatera och redigera i modellerna så att ritningarna uppdateras och stämmer 

överens med det som finns i verkligheten. Planen är att inom en snar framtid gå över till BIM 

inom förvaltningen [Bilaga C]. 

 

Castellum 

Fram till för två månader sen så hade vi mycket av dokumentationen i pärmar och i olika slags 

arkiv på minst tre olika ställen. Men idag så dokumenteras det mest i datorn. Castellum 

försöker att bli ISO-certifierade och för detta krävs att man vet var diverse olika dokument 

och ritningar lagras. Så Castellum har fört in allt i datorer vilket gör det smidigare att hitta det 

man letar efter. När en revision utförs måste man ha allt dokumenterat och organiserat på ett 

ställe. Så att man kan vissa upp allt väldigt tydligt så det blir enkelt.  

 

Rutiner och dokumentationer finns i Excellistor som uppdateras. Det blir svårt för Castellum 

att hålla reda på när exempelvis när filtren i aggregaten skall bytas eller när någon besiktning 

skall utföras. För personalen har sina egna rutiner på hur de dokumenterar det själva. Detta 

gör det väldigt svårt om han eller hon slutar eller blir sjuk eller slutar. Då har inte resterande 
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av personalen någon aning om när den besiktningen ägt rum eller när bytet av filtret ägt rum. 

Men nu när allt är lagrat i datorn så har hela processen blivit mer kontrollerad. 

 

Programmen som Castellum i Örebro använder sig av är Arkiva, Hypergeen och Momentom. 

Idag så har Castellum alla sina ritningar i PDF- och DWG-format i 2D, lagrade i Arkiva som 

fungerar som ett ritningsarkiv där alla Castellums ritningar är samlade. Hypergeen är ett 

ekonomisystem som de använder sig av för att ha större koll på deras ekonomi. Castellum är 

rätt så nöjda med att använda Arkiva då de uppnår deras krav och uppfyller de behov som de 

har i dagsläget. 

 

Ett verksamhetssystem skall införas på alla Castellum regioner. Det är ett verktyg som heter 

Lime CRM. Vilket är ett system som skall underlätta dokumentationer och uppdateringar för 

förvaltarna. Lime systemet kommer fungera så att man har de olika fastigheterna i olika flikar 

i programmet och för varje fastighet så kopplar man in allt som tillhör den fastigheten när det 

gäller teknik- och driftinformation. De kopplar även in de personerna som är berörda för just 

den fastigheten. Där även brukarna ska ha lätt tillgång vid felanmälning direkt via mobilen 

eller datorn. Det ska finnas möjlighet att beskriva vad felet är och den som har ansvar för det 

området får en felanmälan på sin mobil direkt och åtgärden skall fixas inom en viss tid. Även 

driftteknikern får en påminnelse om när man ska göra OVK eller om filtret ska bytas till de 

olika aggregaten [Bilaga C]. 

 

Asplunds fastigheter  

Idag så använder inte Asplunds fastigheter så många verktyg i förvaltningen överlag förutom 

att man har bra koll på alla sina hyressaker, så som vitvaror och hyror. Asplunds fastigheter 

använder sig av ett affärssystem till detta. Asplunds har bra koll på livslängd på diverse saker 

som hyrs ut till hyresgästerna, Ett exempel är att tapeterna har en livslängd på 12 år, om de är 

utslitna efter fem år så får hyresgästen stå för 7/12 av beloppet för att byta tapeterna. För att 

denna processas skall funka så måste Asplunds ha en bra koll på allt och vara noga med 

dokumentationen. 

 

Asplunds fastigheter använder sig idag främst av AutoCAD, de används främst för att ändra 

och uppdatera ritningar vid ombyggnadnation.  Där de har kunskapen och utbildningen idag 

att kunna modellera i 2D. De har använt sig av AutoCAD eller andra CAD-program i över 15 

år. De fungerar väldigt bra med användningen av CAD då många använder sig av det inom 

företaget. Men de poängterar själva att de skulle vara bra om de hänger med mer i 

utvecklingen än att bara sitta med 2D-ritningar. För de får oftast ritningarna i IFC-filer från 

projektörerna och använder inte den 3D-modellen utan gör om allt till 2D för de har inte den 

rätta kompetensen att använda exempelvis Revit eller andra 3D-modelleringsprogram/BIM-

program. Det finns information som de slänger bort så fort de använder sig av 2D ritningar.  

Asplunds fastigheter använder sig av en tjänst och har gjort det över 10 år nu, där de gjorde så 

att de fick koll på all energianvändning och ventilation så allt idag är uppkopplat och 

dokumenterat. Där driftteknikerna har koll på alla system som bland annat vilken temperatur 

som går in i lokalerna och vad det är flöde med mera. Det är inget övergripande system utan 

driftteknikerna kopplar upp sig direkt mot aggregaten, vilket fungerar väldigt bra i dagsläget 

[Bilaga C]. 
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6.2.2 Konsultföretag 

Sweco 

På arkitektkontoret i Örebro så arbetar ungefär 50 stycken som jobbar i byggets tidiga skede. 

De jobbar främst med bygghandlingar och de som är inblandade är oftast: byggingenjörer, 

arkitekter, inredare som gör olika modeller och ritningar. Det finns också landskapsarkitekter 

på kontoret som jobbar främst jobbar med stadsplanering. 

 

Sweco har kommit långt i utvecklingen när det gäller BIM-användning, ett företag som ligger 

i framkant. Sweco Örebro håller på att projektera flera stora projekt där ett är 

Universitetssjukhuset i Örebro.  

 

Förvaltningsbranschen har en hög kompetensbrist i teknikområdet. Många vill jobba i 

branschen som fastighetsägare men det är få aktörer som har den kompetens som krävs. Ännu 

färre aktörer är det som jobbar med och använder sig av affärsmodeller. Branschen är inte 

konjunkturkänslig vilket leder till att många drar sig dit och vill in i branschen. 

Byggprocessen är omodern, många fel görs om och om igen. Det finns stöd men de når inte ut 

till de som behöver hjälp. 

 

Sweco ser att förvaltare och beställare oftast inte vet vad de vill ha i modellerna utan det är 

upp till Sweco att informera om vad de kan erbjuda i modellen. Enligt Sweco så har många 

förvaltare och beställare fortfarande huvudfokus på ekonomi istället för att vara på framkant 

med tekniken. Problemet är att många glömmer och tänker inte på att man ska ta hand om 

byggnaden efter att den har byggts. Som förvaltare är företaget hela tiden ute efter att växa 

och då letar man efter den snabbaste vägen vilket gör att tekniken hamnar ur fokus. De ser 

inte den ekonomiska vinsten i att investera i en förvaltningsmodell. Samtidigt flyter allt på 

som vanligt och de känner inte av att de går miste om mycket pengar. Byggbranschen är en 

traditionell bransch och det är också därför som den inte kan möta upp tekniken [Bilaga C]. 

 

Tyréns 

Bygget av ett demensboende där Hammarö kommun är beställare och förvaltare. Projektet 

kostar drygt 320 miljoner kronor och ska vara klart sommaren 2020. Just i detta projekt så har 

Hammarö kommun beställt en BIM-modell till förvaltningen. Men man valde att inte använda 

sig av BIM under byggproduktionen för att det skulle kosta drygt 2 miljoner kronor extra. 

Med det så skulle kanske inte budgeten räcka till och de tyckte att det skulle bli för krångligt, 

då valde man bort att använda BIM under produktionen. Tyréns tyckte att det är för nytt med 

BIM för branschen än så länge, det kommer ta tid att införa mer BIM. 

 

Det är första gången de är med i projekt där förvaltningen ska använda sig av en BIM-modell 

och de säger sig själva att det är väldigt ovanligt med att man använder BIM överlag 

idag.  Förvaltarna ser inte nyttan av att använda sig av BIM och de ser det oftast bara som en 

extra utgift för beställarna. Om man tittar på mer exploateringsföretag så är de främst ute efter 

att köpa mark och bygg och sen och sälja byggnaden. Så blir de inte så jätteintresserade av 

just BIM-modell utan den ser de som en onödig kostnad som de inte har användning av. Ifall 

Exploateringsföretagen skulle ha en vinning med att använda sig av BIM så skulle de se helt 

annorlunda ut mot vad det gör idag på beställarsidan. 

 

Under projekt av demensboende så har man använt sig av DWG viewer och Solibri viewer 

under projektets gång. Där man kan se, vrida och vända på ritningarna för att få en bra 

överblick på projektet [Bilaga C].  
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6.3 Frågeställning 3 

Frågeställningen lyder: Hur kan digitala ritningar (BIM) implementeras och användas i högre 

grad under förvaltningsskedet? 

6.3.1 Förvaltningsföretag 

Örebrobostäder 

Örebrobostäder behöver byta system och hitta lösningar som fungerar. För att detta ska 

fungera så behövs högre kompetens för att kunna ta tillvara på den information som en BIM-

modell kan leverera. Detta är något Örebrobostäder har funderat på och utvecklat i 3,5 år. 

Under dessa år har det dock inte skett så mycket utan andra saker har prioriterats högre. Något 

de behöver fundera på är vad de ska kräva i en 3D-modell, de vill t.ex. kunna se vilket typ av 

ventilationsaggregat som används. Men vet inte riktigt på vilken nivå de ska lägga sig rent 

detaljmässigt. En kravställning behövs, vilket är ganska svårt att definiera. 

 

Relationshandlingar fungerar inte riktigt som det är tänkt att de ska fungera. Ett speciellt 

problem som Örebrobostäder upptäckt är att produktionen i vissa fall inte installerar de 

fönster/dörrar som är angivet utan installerar andra modeller utan att ändra i handlingarna. 

Detta gör handlingarna inaktuella direkt [Bilaga C]. 

 

Akademiska Hus 

Det är ingenting som Akademiska Hus i Örebro jobbar för eftersom det krävs omfattande 

förändringar i deras nuvarande system. Framför allt så krävs det enkla program som är 

designade för förvaltning. Det ställer också stora krav på drifttekniker som måste kunna 

hantera BIM-modellen på ett enkelt och effektivt sätt. I framtiden ser Akademiska Hus 

absolut en användningsyta för BIM inom förvaltningen. De anser dock att utvecklingen inte är 

där än och att det krävs enkla och användningsvänliga program för driftteknikerna [Bilaga C]. 

 

Futurum 

Det som är problemet ur Futurums perspektiv är att man inte använder sig mer av BIM inom 

förvaltningen. Ett problemområde är att branschen inte är så jätteattraktiv för unga personer 

som kommer från högskolan och universitet samt att det är mycket äldre i branschen som inte 

har de kunskaperna som de yngre har i de digitala verktygen. Ytterligare ett problem för 

Futurum är att de skiljde sig från Örebro kommun för några år sedan. Där Futurums första mål 

var att fixa och riva många befintliga skolor. En av förskolorna var tvungna att läggas ner på 

grund att skadorna på bygganden hade gått så långt. Då blev utvecklingen för digitaliseringen 

inte så prioriterad för Futurum.  

 

För att man ska kunna implementera BIM i förvaltningen så krävs det otroligt mycket tid och 

resurser där de har som mål idag att skaffa en IT-arkitekt för att hjälpa Futurum med att hålla 

koll på ritningar och andra dokument som är relevanta för deras verksamhet. Problemet att 

införa BIM för Futurum är att de inte har så bra koll på vad som finns i deras lokaler idag. Det 

är en stor sak att införa och det kommer att ta lång tid som det ser ut i dagsläget. Futurum har 

ungefär koll på 90 % vad de har och inte har i lokalerna där de strävar efter att ha 100 % koll 

på vad det har i sina lokaler så de hyr ut det till rätt pris.  

 

Enligt Futurum så kan de med hjälp av BIM underlätta det arbetet. De kollar efter program 

som kan matchas med deras kravställning. För att digitala ritningar ska implanteras i företaget 

så måste det finns ett enkelt system som skall kunna användas av de flesta. Även att föräldrar 

till barnen skall kunna se vad det är för miljö, klimat med mera i den skolan eller förskolan 

som de har sitt barn på. Men detta kommer ta lång tid att införa om inte något nytt program 
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kommer inom en snar framtid. Futurum har ett mål att implantera BIM i förvaltningen. Därför 

har de börjat att kolla efter andra program som klarar av det som de behöver och vill ha ut av 

modellen. Där Greencoon kan vara en lösning till att få mer digitalisering av information för 

Futurum [Bilaga C]. 

 

Örebroporten 

För att kunna implementera digitala ritningar så måste mycket till för att det skall kunna 

användas på ett bra sätt. Örebroporten ser ingen stress med att börja använda andra program 

än vad de gör idag. För det krävs kompetens att använda BIM/förvaltningsmodell. För att det 

ska leda till en högre användning av digitala ritningar så måste det kunna användas av alla, 

från drifttekniker till projektör och ledningen, så det måste bli helt klart finnas ett simpelt sätt 

att göra detta. Enligt Örebroporten så håller Microsoft på med att framställa ett 

förvaltningssystem som ska vara mer användarvänligt än dagens utbud. Örebroporten har ett 

enklare samarbete med Microsoft via en konsult. Microsoft gick in i branschen för att de såg 

att det fattades bra program i branschen. 

 

Örebroporten har under de senaste två åren insett att det behövs mycket kompetens i företaget 

så att företaget kan utnyttja den information som en BIM-modell levererar, om man ska tjäna 

på att införa BIM. Ifall Örebroporten hade hängt med i utvecklingen och användningen av 

någon förvaltningsmodell, så skulle de kunna använda de 3D-modeller som de har idag och 

kunna använda informationen på rätt sätt. Örebroporten vill kunna använda sig av BIM som 

förvaltningsmodell inom snar framtid så därför har de anställt en BIM/CAD samordnare. De 

har nu inget akut behov att implantera BIM i förvaltningen. 

 

Örebroporten har under de senaste två åren ungefär funderat kring implementering av BIM 

och hur sen processen ska utformas. Under den tiden så har de insett att det kommer bli 

kostsamt men ser dock ingen annan utvecklingsmöjlighet än de ska in i BIM även i 

förvaltningsskedet. 

 

För att det ska vara lönsamt för Örebroporten så krävs det enkla verktyg för hantering av 

service av diverse olika modeller. Där driftteknikern ska få ett felmeddelande på sin 

surfplatta/smarttelefon och även kunna klarmarkera när åtgärden är utförd måste bli enklare 

än vad det är idag [Bilaga C]. 

 

Castellum 

Castellum tar ett steg i taget mot implementering av ett nytt digitalt verktyg vid namn Lime 

CRM. Först måste 400 anställda sätta sig in i programmet, vilket kommer bli en stor utmaning 

och Castellum är beredda på polariserad mottagning av de anställda då vissa kommer avfärda 

systemet med en gång medan andra kommer uppskatta digitaliseringen. Både gamla och nya 

byggnader ska in i Lime CRM. Detta blir den första uppgiften för de 400 anställda att utföra. 

Detta kommer att starta i Örebro under vecka 22 och beräknas att pågå under flera veckor. 

 

Dokumentationen innan byte av affärssystem var väldigt varierande då en del personal skrev 

upp och dokumenterade mycket och andra knappt något alls. Vilket resulterade i att Castellum 

idag har dålig koll på när olika arbete utförts o.s.v. Det nya verksamhetssystemet kommer 

främst att förbättra rutiner av dokumentation då arbetet tvingas att bli mer effektivt genom att 

allt finns på samma ställe och personalen blir uppdaterad när ändringar utförs [Bilaga C]. 
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Asplunds fastigheter 

Enligt Asplunds fastigheter är det p.g.a. stor kompetensbrist inom fastighetsbranschen som 

inte BIM implementeras mer i förvaltningen. Det är alldeles för få teknisk kunniga personer 

så som t.ex. byggingenjörer i branschen. Det är många gamla mäklare som har kommit in i 

fastighetsbranschen. Det är heller inte många unga personer inom förvaltningen idag.  

 

För att det ska kunna implementera BIM inom förvaltningen så måste allt fler ingenjörer in i 

branschen. Det kommer att krävas en ändring från skolorna där de måste informera mer om 

förvaltningssidan och vad det innebär för en ingenjör att arbeta på förvaltningssidan. 

Högskolorna och Universiteten har för stor fokus idag på produktions- och konstruktionssidan 

och ingen pratar om fastighetsbranschen som också är en stor del av byggbranschen.  

 

Idag så krävs det utbildning och rätt kompetens in i branschen om BIM överhuvudtaget ska 

kunna utvecklas. Det finns inte kompetens nog för att ta tillvara på en modell i dagsläget. Om 

man lyckas att implementera BIM i förvaltningen så kommer det leda till massor av fördelar. 

Där allt kommer bli mer exakt än vad det är idag. Vilket skulle spara massor av resurser för 

Asplunds fastigheter [Bilaga C]. 

6.3.2 Konsultföretag 

Sweco 

Sprida kunskap till förvaltare om vilka positiva effekter en BIM implementering innebär. 

Något som skulle få många förvaltare/fastighetsägare att få upp ögonen för BIM är att bevisa 

att en implementering av BIM ger ekonomisk vinning och att det inte bara är en utgift. 

Försöka få in energin i modellen skulle man ha en stor användning av det. Även att med hjälp 

av BIM så kan man tjäna på det i längden där man kan spara på mycket av resurserna 

[Bilaga C]. 

 

Tyréns 

För att förvaltaren skall kunna använda sig av BIM så måste de kräva av projektören att kunna 

uppdatera själva vid ändringar och kunna hålla den uppdaterad. Sen behövs det också rutiner 

att införa så att modellen håller sig uppdaterad hela tiden. Okunskapen hos förvaltarna som 

gör att de tar hjälp av BIM i förvaltningen. Även att det måste finnas någon mänsklig som 

skall ligga bakom förvaltningsmodellen och hålla koll på den vid uppdatering och ändringar. 

 

Det handlar mycket om att hur man dokumenterar alla ändringar som sker i modellen. Så man 

enkelt kan följa upp. För om man inte ser till att uppdatera modellen så finns det ingen vits 

med att använda sig av någon slags förvaltningsmodell. För då är modellen helt värdelös och 

alla pengar kastas i sjön. Det projektet med demensboendet så har inte Hammarö kommun 

bestämt eller löst hur de ska göra med uppdateringen och ändringen i förvaltningsmodellen.  

 

Om man skulle kunna marknadsföra på det sättet att kunna förmedla till 

exploateringsföretagen där man kan få mer pengar ifall man har använt och använder sig av 

en förvaltningsmodell och skulle kunna tjäna pengar på det så skulle mycket ändras från idag. 

Då skulle med stor sannolikhet ett krav komma ifrån de exploateringsföretagen. Annars så blir 

det bara de som är intresserade av att även förvalta byggnaden som kommer att se 

lönsamheten att skaffa en BIM-modell [Bilaga C]. 
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6.4 Frågeställning 4 

Frågeställningen lyder: Vilken information bör de digitala ritningarna (BIM) innehålla för att 

vara så effektiva som möjligt för förvaltningsskedet? 

6.4.1 Förvaltningsföretag 

Örebrobostäder 

Den information som Örebrobostäder tycker är viktigast är information om 

ventilationsaggregat, fönster, handfat, dörrar med mera. Dessa ska kodas så att t.ex. samma 

modell av fönster har samma kod. Idag så har Örebrobostäder inte koll på vilka modeller som 

är installerade i byggnaden. De kräver viss information idag men den är begränsad då de inte 

har den kompetens som krävs för att använda sig utav informationen. Datorvanan i företaget 

är väldigt varierande vilket sätter nivån på hur Örebrobostäder ska kunna ta tillvara på 

informationen som levereras av informationsmodellen [Bilaga C]. 

 

Akademiska Hus 

Detta är inget som Akademiska Hus i Örebro funderat speciellt mycket på då de ser det som 

en framtidsfråga. Men eftersom att deras största del av fastighetsuthyrningen består utav 

Universitet och Högskolor där det är väldigt viktigt med en god luftkvalité och en behaglig 

inomhusmiljö. Vilket i sin tur gör att ventilationsinformation är viktigt att få med i en 

informationsmodell [Bilaga C]. 

 

Futurum 

De Futurum främst vill att BIM ska underlätta för dem är att utföra så kallade OVKer. OVK 

står för obligatorisk ventilationskontroll. De vill föra tydligare dokumentation om när 

besiktning, kontroll, utbyte m.m. av OVK utförs. Futurum vill att drifttekniker och 

underhållspersonal får notifikation om var, när och hur dessa ska utföras. Allt ska ske enkelt 

via någon typ av mobilapplikation eller liknande. Drifttekniker och underhållspersonal skall 

också kunna markera besiktningen/kontrollen/bytet som avklarat direkt i applikationen. Det är 

också många krav från myndigheter/boverket/regeringen när det gäller skolor och förskolor. 

Denna information vill Futurum att förvaltningsmodellen ska innehålla. 

 

Futurum vill också få ut en viss information om diverse olika modeller. Om de t.ex. klickar på 

ett kylskåp i modellen så ska de kunna utläsa t.ex. modellnummer, årsmodell och när 

modellen installerades m.m. [Bilaga C]. 

 

Örebroporten 

Örebroporten stressar inte med att vara först i branschen med BIM. De anser att de först måste 

ha tillräcklig kompetens på företaget för att kunna tillgodoräkna sig BIM. Programmen måste 

också vara simpla så att alla ska kunna använda sig av dem. Detta går inte i dagsläget då 

programmen är för komplicerade. Man kan inte kräva eller utbilda personal så alla kan 

navigera i t.ex. Revit. Angående begränsningar i BIM-modellen så har Örebroporten inte tänkt 

ut några ännu. De tycker inte att man ska sätta begränsningar innan man satt sig in i BIM-

modellen. Örebroporten anser att det är nyfikenhet, kunskap och de verktyg som finns som 

sätter begränsningen i detaljnivå. 
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Det viktigaste för Örebroporten i användningen av ringningar är främst att A-ritningar och El-

ritningar stämmer. De behöver korrekt planlösning över ytorna som de har förvaltar. De 

kräver inte mer information i dagsläget då de inte har kompetens till att använda den 

informationen. Men det är något de kommer göra i framtiden. Då vill de mer information om 

luftaggregat där man t.ex. kan se vilket aggregat som försörjer en viss del av en byggnad och 

på så sätt kan åtgärda problemet genom att serva rätt luftaggregat [Bilaga C]. 

 

Castellum 

Då Castellum har tänkt att använda sig av Lime CRM där de kommer att föra in all 

information själva som de behöver så är inte Castellum beroende av vad projektörerna kan 

föra in i filen utan de adderar den information de vill att verktyget ska innehålla själva. Det 

enda Castellum behöver är en uthyrningsritning som är en ritning över deras lokaler.  

 

Den information som Castellum tänkt att föra i det nya programmet Lime CRM är: 

ventilationskontroll, besiktningar, energiöversikt, OVK-kontroll, felanmälningar m.m. 

[Bilaga C]. 

 

Asplunds fastigheter 

Den detaljnivå som Asplunds fastigheter vill kunna ha i sin förvaltningsmodell är främst 

mängdnings-egenskaper då det kommer underlätta mycket för dem i arbetet. För det är stor 

utveckling från det som görs idag, då mäter vi i stort sätt på ritningar, drar av area för fönster 

och dörrar och beställer där efter.  De skulle även vilja ha in vitvarorna och de sakerna som 

hyrs ut in i modellen. Där de ska stå information om vad det är för modell, serie och den 

information som behövs. Detta skulle spara tid till driftteknikerna eftersom de kan kolla vad 

det är för modell innan de åker för att utföra reparationen. Det skulle spara in mycket tid då 

rätt verktyg och reservdelar skulle transporteras direkt och således endast kräva ett besök från 

driftteknikern [Bilaga C]. 

6.4.2 Konsultföretag 

Sweco 

Att ha vitvaror i modellen kanske är bra men det är inte det första man ska börja med eftersom 

det är så billigt för fastighetsföretag att byta. Det man borde fokusera på är energin som är en 

väldigt stor fråga inom förvaltning. Det gäller både uppvärmning och ventilation. Detta är 

något som förvaltare kan spara mycket pengar på. Vilket är det fastighetsägare bryr sig om i 

slutänden. 

 

Det är inte vanligt att beställare frågar efter någon specifik information som de vill ha i 

modellen. Detta är något vi informerar dem om, vilka möjligheter som finns o.s.v. Beställare 

är ganska okunniga när det kommer till de tekniska bitarna. Sweco gör informationsmodeller 

men vet inte i vilken utsträckning de senare används i inom förvaltning. 

 

Det finns så klart gränser för hur mycket information Sweco kan föra in i modellen. Men detta 

är inget problem då beställarna/förvaltarna är så pass långt efter i teknikutveckling att detta 

problem inte på något sätt utgör en flaskhals i systemet [Bilaga C]. 
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Tyréns 

Den detaljnivå som förvaltningsmodeller ska innehålla enligt Tyréns är främst ytor som 

används mycket av kunden, men alla ytor överlag i byggnaden. Underhåll skall redovisas på 

det sättet att man ska se vad man lägger in i modellen vet vart och vad man har lagt in i 

förvaltningsmodellen. Det som ska mer in modellen som är viktigt när det gäller underhåll är 

främst att de ska påminnas om när t ex. lysrör skall bytas med 10 års mellanrum med ett 

intervall, men även armaturer till lysrören ska in i modellen. Men det är även viktigt att 

förvaltaren påpekar vad som verkligen skall in i modellen. Ska hålla koll på att man inte sätter 

in massa onödigt som man inte kommer att ha någon användning av. 

 

Demensboendet har än inte bestämt riktigt vad som ska in i modellen och vad som inte ska. 

Utan just nu så har de fört in i modellen alla ytor och vad som ska finnas i alla "lägenheter" 

rum som den har. Ner till den detaljnivån att information om armaturer finns, men att gå in 

mer på detalj än så är onödigt. Om modellen blir får detaljrik så kommer det att bli för mycket 

information i modellen och man kommer inte att förstå sig på den. Utan det krävs en gräns 

och inte gå in för långt i detaljnivå i modellen. För det är ändå förvaltaren som skall använda 

sig av modellen, vilket betyder att den måste vara enkel och finnas ett simpelt sätt att 

uppdatera modellen för att inte vara beroende av någon konstruktör eller projektör [Bilaga C]. 
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7 Analys av resultat 

7.1 Frågeställning 1 

Frågeställningen lyder: Vad är förvaltarnas uppfattning av begreppet BIM?  

 

Det resultatet tydligt visar är att många idag inte har en klar bild av vad BIM är. De som hade 

en bra uppfattning om BIM är främst Örebrobostäder. Detta till stor del p.g.a. personen vi 

intervjuat tidigare arbetat som konstruktör och då använt sig av BIM på daglig basis. Medan 

de som har jobbat under en längre tid inom fastighetsförvaltning inte hade lika bra koll på vad 

BIM är utan de har bara hört talas som det och hade en vag uppfattning om begreppet. Denna 

uppfattning skiljer sig något åt vilket är ett problem då begreppet ska implementeras. 

 

Många företag har börjat jobba med frågan och har försökt att införa BIM in i förvaltningen. 

När de börjat rota i begreppet så ser de att vägen till att inskaffa BIM inte är så lätt och 

kommer kräva stora förändringar i dagens arbetsprocess. Ett stort problem inom 

förvaltningsbranschen är också att det skiljer väldigt mycket på datorvanan i företaget. Vilket 

delvis kan förklaras med att det är många äldre och inte teknikutbildade personer inom 

förvaltningen. 

 

Många av förvaltarna ser BIM mer som ett framtidsmål. Förvaltarna ser BIM som nästa steg 

för dem, men vet inte när de kommer ta första steget. Bara att det är det rätta vägen fram. 

Vissa fastighetsföretag som inte har fundering på att skaffa BIM ser inte någon vinning i att 

använda sig av det i dagsläget. Det var också ett flertal förvaltare som trodde att BIM endast 

användes under projektering och produktion, de såg inte hur de kan använda sig av BIM inom 

förvaltningen. Detta beror på att det saknas kunskap och utbildning inom området. 

 

Där konstruktörerna och projektörer är helt i andra banor när det gäller BIM och ligger mer i 

framkant och är långt i förväg när det gäller just BIM jämfört med fastighetsförvaltning. Där 

projektörer och konstruktörer påpekar att det i dagsläget är för krångligt och finns inget enkelt 

program som fungerar bra inom förvaltningen. 

7.2 Frågeställning 2 

Frågeställningen lyder: I vilken grad används digitala ritningar/verktyg (BIM) idag? 

 

Många av de olika förvaltningsföretagen använder inte sig av BIM överhuvudtaget. Utan 

många förvaltningsföretag är fortfarande inte riktigt med i den utveckling som andra delar i 

byggbranschen befinner sig i. Att företagen fortfarande använder sig av olika hjälpmedel som 

är användbara för alla, både driftteknikerna och ledningen. Men idag så har man ingen bra 

koll på sina lokaler eller bostäder som man hyr ut. Utan de tar saken som det kommer och är 

inte så förberedda på vissa saker. Det som används i störst utsträckning är Excellistor där 

mycket information lagras. 

 

Många av förvaltarna har svårt och kunna utveckla arbetet med BIM, för det sägs vara en lång 

process och mycket arbete. Samt så är det mycket okunskap som ligger till grund bakom det 

stora hela. Där vinningen med att använda BIM förbises. Många av de olika företagen ser det 

mer som en avgift att införa, stället för att se vinningen med att använda sig av BIM. 

T.ex. om Örebroportern har 3D-modellen från projektören så finns inte den kunskapen att 

man ska kunna använda sig av modellen i förvaltningen. Det är för svårt för driftteknikern att 

kunna använda sig av modellen. För den kunskapen att kunna hantera en modell har inte 

riktigt driftteknikern eller han som skall använda sig av modellen idag. 
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Där man ser tydligt att inte BIM har implanterats lika mycket i förvaltningen som i de andra 

områdena inom bygg, så som projektering och produktion. Där många av förvaltarna påpekar 

att det är många äldre inom fastighetsbranschen vilket i sin tur gör att inte branschen 

utvecklas som de andra områdena inom bygg. Där vissa poängterar att många som kommer 

från Universitet och Högskolor väljer bort fastighetsbranschen för att jobba inom de andra 

områdena. Då förvaltningen i dagsläget inte rankas lika högt som de andra områdena inom 

byggbranschen. 

7.3 Frågeställning 3 

Frågeställningen lyder: Hur kan digitala ritningar (BIM) implementeras och användas i högre 

grad under förvaltningsskedet? 

 

För konsulterna är det viktigt att sälja in BIM till förvaltarna och visa upp fakta som bevisar 

vad BIM kan tillföra deras verksamhet. Eftersom det rullar på för förvaltare och arbetet går 

bra utan BIM så måste de bli informerade och se en ekonomisk vinning i att börja använda 

BIM. En omställning till att börja använda BIM betyder för de flesta stora förändringar i 

arbetet då det krävs nya rutiner för att allt ska fungera och vara effektivt. När det är bevisat att 

BIM inte bara effektiviserar hela byggprocessen utan även höjer värdet på byggnaden först då 

kommer en stor förändring i BIM-användning i förvaltningsskedet. 

 

Förvaltarna ser en vinning i att implementera BIM i en större utsträckning men inte hur det 

ska tillämpas. Förvaltare kan inte kräva att alla som jobbar inom förvaltningen ska kunna 

använda sig av en BIM-modell i nuvarande programvara. Det krävs således ett program som 

är simplare, som bara bidrar med relevant fakta. Vilket hade gjort inlärningsprocessen 

betydligt kortare.  

 

Enligt förvaltarna så krävs det utbildning och rätt kompetens för att BIM skall kunna 

implementeras i förvaltningen. Där några förvaltare poängterar att många väljer bort 

branschen för att de inte vet vad det innebär att arbeta på ett förvaltningsföretag. Det kastas 

också en känga mot skolan och universiteten från förvaltarna eftersom skolorna inte tar upp 

förvaltningssida i princip något alls. Vilket medför att det är många som inte ens överväger att 

arbeta på ett förvaltningsföretag efter examen. Då är det inte konstigt att många yngre inte 

väljer den branschen, de har helt enkelt ingen uppfattning om förvaltningssidan. Detta gör att 

få ingenjörer väljer förvaltningsbranschen men också att det ur ett BIM-perspektiv kommer in 

”fel” kompetens och den tekniska utvecklingen står still. 

7.4 Frågeställning 4  

Frågeställningen lyder: Vilken information bör de digitala ritningarna (BIM) innehålla för att 

vara så effektiva som möjligt för förvaltningsskedet? 

 

Många av förvaltarna hade ungefär samma uppfattning om vilken information som ska in i 

förvaltningsmodellen. Där många poängterar att det är viktigt att få in energi och ventilation i 

modellerna. För det är två av de största faktorerna som de kan spara väldigt mycket pengar på.  

 

De större fastighetsbolagen skulle vilja ha in ventilationsaggregat för att kunna se luftflöde 

och temperatur. De skulle även vilja få in dörrar, fönster, handfat med mera. För att kunna 

säkra upp att de inte behöver åka till lokalen fler gånger utan att den information som behövs 

ska kunna hämtas direkt i modellen. Sweco uttrycker att det inte är på vitvarorna man ska 

fokusera när man försöker sälja in BIM till förvaltningsföretag. Det är nämligen inte där de 

stora pengar går att spara utan det som är viktigast för förvaltare är energifrågan. Då gäller de 
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både uppvärmning och ventilation. Det är där som förvaltare kan spara mycket pengar och det 

är den ekonomiska vinningen som förvaltaren främst fokuserar på i slutändan. 

 

Medan Tyréns poängterar att man ska in på ytor när det kommer till förvaltningsmodell. En 

planlösning med information om vad som finns på de olika ytorna. Inte gå ner för mycket i 

detaljer, det handlar om att hitta någon nivå som är lagom. Tyréns tror att armatur-nivå är en 

lagom detaljnivå att lägga sig på. Ifall man går ner längre än så kommer det bara att bli 

överflödig information och det kommer inte bli verken kostnads- eller tidseffektivt. 

 

Det skulle också vara bra med en funktion som säger till när/om olika delar behöver bytas. 

Speciellt när det gäller filterbyte till ventilationsaggregat. Denna funktion vill fler förvaltare 

kunna använda sig av bland annat Futurum, Örebroporten och Castellum. Där Castellum är i 

framkant och börjar testa ett program som har den funktionen inom förvaltningen. 

Förvaltningsföretagen vill främst använda detta inom energi och ventilation där de kan se 

vilka aggregat som försörjer vilka rum samt temperatur och luftflöde med mera. Detta tyckte 

Futurum och Akademiska hus var bland det viktigare för att det är viktigt att miljöer på 

Universitet och förskolor är bra luftkvalitet i lokalerna.  Så idag så är detta en viktig fråga för 

de flesta fastighetsföretagen. 
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8 Diskussion 

Vi har varit i kontakt med fler fastighetsföretag än bara de som vi intervjuade. Främst så 

försökte vi få tag i fler privata aktörer för att intervjuunderlaget skulle vara mer jämt fördelat 

mellan privata- och kommunala aktörer. Många av de privata aktörerna svarade dock väldigt 

snabbt att de inte kommit speciellt långt i den digitala utvecklingen och tyckte inte att det 

skulle vara speciellt relevant för examensarbetet att intervjua dem. 

 

Byggbranschen är konservativ vilket inte märkts så tydligt på de intervjuer som utförts, men 

samtliga intervjuer tryckte på just att det är en konservativ bransch. Samtliga av de som 

intervjuades är ju anställda för att röra om i grytan och är förmodligen inte så konservativt 

lagda, där av denna uppfattning angående intervjuerna. De är dock de som märker av 

konservativismen mest när de försöker förändra på gamla system. Detta är också något som 

skulle förändras om fler unga personer valde förvaltningsbranschen. 
 

Där fastighetsförvaltarna enligt vad vi upplevt och fått från alla intervjuer, är att det är på 

gång med användningen av 3D-BIM vilket är en bra början men processen att implementera 

samtliga dimensioner av BIM kommer ta lång tid. Där det kommer kräva en utveckling inom 

hela företagen som kommer att kräva både mycket tid och pengar att införa. Det som vi tror 

idag är att många av förvaltarna inte vill lägga ner den tiden och pengarna i nuläget. Utan de 

väntar på att ett annat förvaltningsföretag ska börja med något och sen kanske gå efter det. För 

det kändes som att ingen vill vara först ut med att använda sig av något slags BIM-verktyg. 

Där vi tror att många inte vågar lägga ner den tid och pengar som krävs och sen att det inte 

fungerar då har man kastat bort både arbete, tid och pengar. Med andra ord är det att många 

förvaltare är rädda att vara först med något. 
 

Förvaltningen är en del av byggprocessen som inte har kommit så långt i sin utveckling som 

resterande delar i byggprocessen. Vi har märkt tydligt när många av de olika förvaltarna inte 

hade så jättebra koll på vad BIM är och de flesta trodde att det bara kunde användas inom 

projektering och produktionen och såg inte lösningen hur de skull tillämpas inom 

förvaltningen. Men detta varierade lite mellan de olika företagen där några visste vad BIM 

var och vad kan använda BIM till inom förvaltningen.  
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9 Slutsats  

Syfte 

Syftet med arbetet var att kartlägga hur användningen av BIM ser ut i förvaltningsskedet och 

hur förvaltarnas uppfattning av begreppet BIM var. Även varför det ser ut som det gör och 

vad som går att göra för att förbättra BIM-användningen. 

Slutsats 
De stora förvaltningsföretagen har inte kommit så långt i BIM-processen. Inget företag som 

intervjuades används sig av BIM. Frågan prioriteras inte tillräckligt högt för att 

teknikutvecklingen hos förvaltarna ska komma ifatt de övriga aktörerna i byggprocessen. Det 

var dock några företag som var relativt långt i processen och hade funderat på flera vitala 

frågor. De mindre förvaltningsföretagen ligger en bit efter de större förvaltningsföretagen då 

de inte har samma resurser och kan t.ex. inte anställa en person som heltid jobbar med BIM-

frågan. De kommer inte använda sig av BIM förens de större företagen börjat ta frågan på 

allvar och utvecklat ett affärssystem som fungerar. Det är först då de mindre företagen kan se 

ett tydligt exempel på hur BIM förändrar arbetsprocessen för förvaltarna. 

 

Många förvaltningsföretag vill implementera BIM i sitt företag men ser inte någon ekonomisk 

hållbar lösning till att införa BIM i dagsläget eftersom de inte vet vad en modell kan tillföra. 

Det är också en lång process att införa BIM. Det kräver dock att företagen början med 

implementering av 3D-BIM och sen bygga på med fler dimensioner. Energi- och 

ventilationssystem är viktigt för förvaltare att ha bra koll på. 
 

Det är också många äldre och få yngre personer inom förvaltning och datorvanan är väldigt 

varierad. Detta är dåligt ur ett BIM-perspektiv då den tekniska kompetensen saknas. Vilket 

delvis kan förklaras med att förvaltningsprocessen inte prioriteras bland Högskolorna och 

Universiteten. Detta medför att många unga personer inte ser förvaltningsbranschen som ett 

alternativ till arbete efter examen. Om utbildningarna på Universiteten och Högskolorna runt 

om i landet skulle ha mer ut av förvaltning inom de tekniska utbildningarna, så att fler får upp 

ögon för branschen. Detta kan vara en lösning för teknikutvecklingen inom 

fastighetsförvaltningen. 
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10 Fortsatt arbete 

10.1 För branschen 

Problemet idag är att många inte känner till att fastighetsbranschen finns utan de ser främst 

bara produktionen och projekteringen. Det är många som kanske skulle trivas att jobba 

inom förvaltningsbranschen om de fick någon information om det. Byggutbildningarna på 

Universitet och Högskolor skulle kunna innehålla några kurser inom förvaltning så att fler får 

upp fler ögonen för förvaltningsbranschen. Ifall man tittar på utbudet av utbildningarna som 

finns inom fastighetsförvaltningen är inte utbudet speciellt stort. Det finns mycket 

utbildningar inom fastighetsmäklare men ingen riktigt utbildning inom det tekniska delarna 

som behövs för att kunna utveckla användningen av BIM inom fastighetsförvaltningen. 

 

Vi ser att det finns förutsättningar att kunna använda sig av olika digitala-verktyg som inte 

används idag. Det enda som fattas är just ett program som skall vara lätt att använda och 

innehålla relevant information så att driftteknikerna, som inte har den utbildningen av BIM 

skall kunna använda och uppdatera de sakerna som byts ut eller lagas. De ska på ett enkelt 

och smidigt sätt fixa det utan att någon projektör skall var inblandad som mellanhand. För de 

olika programmen som finns ute idag är inte på den nivån som gör att en drifttekniker har den 

kompetensen till att använda de verktygen. 
 

BIM inom förvaltningen kanske inte är lösningen för de komplikationer som finns idag inom 

fastighetsförvaltningen. Det kanske finns andra affärssystem eller verksamhetssystem som är 

mer lönsamma för företagen. Som exempel det verksamhetssystemet som Castellum skalla 

använda sig av, det är inget BIM eller modelleringsprogram utan ett verksamhetssystem som 

de tror kommer vara lösningar till deras problem.  

10.2 För fortsatta studier 

Något för fortsatt arbete som kan vara intressant är att göra en fallstudie på antingen 

Castellum eller Futurum, alternativt att göra en komparativ studie av hur deras 

implementeringsprocess har sett ut. Detta kan vara av intresse för att båda stod i 

utvecklingsfas när intervjuerna för detta arbete genomfördes. 

 

Undersöka om det lönade sig för Castellum, Futurum och Örebrobostäder att införa det nya 

programmen och tjänsten som de stod inför att göra. Varje företag ska testa olika program 

vilket bäddar för en komparativ studie, där det går att jämföra flera faktorer. 

 

Eftersom samtliga av förvaltarna tycker att det är för få teknisk utbildade unga personer i 

branschen så hade även detta varit intressant att analysera det lite närmare. Hur funderar 

Högskolorna och Universiteten i frågan? När förvaltningsbranschen utvecklas mer åt det 

tekniska hållet så borde de tekniska utbildningarna följa upp det intresset och anpassa vissa 

utbildningar efter den utvecklingen.  
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Bild 1 Foto av Philip Oktay. Bild över byggarbetsplatsen den 12 april 2018 

 

 

 

 

 
Bild 2 Foto av Philip Oktay. Bild över byggarbetsplatsen den 12 april 2018 
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Bilaga B 

Örebrobostäder 

Emmelie Ekwind 35 år 

Utbildad: Högskoleingenjör Byggteknik Mälardalens Högskola 

Position: Projekt/ritningsadministratör 

Erfarenhet: Konstruktör 9 år och 3,5 år på fastighetsföretaget som 

projekt/ritningsadministratör.  

 

Örebrobostäder är ett fastighetsföretag i Örebro som har allt ifrån bostäder i form av radhus, 

villor, lokaler och flerbostadshus som de hyr ut. Örebrobostäder är ett kommunalägt företag 

som ägs av Örebro kommun. Det grundandes år 1946 med syfte att det fanns brist på bostäder 

i Örebro. Idag så är Örebrobostäder det ledande fastighetsföretaget i Örebro med hela 22 532 

lägenheter, 43 000 hyresgäster och 1 005 lokaler. Örebrobostäder har idag mer än 400 

anställda. Deras affärsidé lyder "Att erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och 

variation i god boendemiljö" [35]. 

 

Akademiska Hus 

Owe Flodin 60 år  

Utbildad: Civilingenjör lantmäteri/fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan 

Position: Förvaltare 

Erfarenhet: Lokalförsörjningschef på Örebro Universitet i 24 år och 1 år som förvaltare på 

Akademiska Hus.  

 

Akademiska Hus är ett av Sveriges största förvaltningsföretag och är ett statligt ägt företag 

med huvuduppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med 

stort fokus på utbildning och forskningsverksamhet. År 1993 så började byggnadsstyrelsen att 

trampa ner i Sverige och det gjorde att flera olika förvaltningsföretag startade. 1993 så gick ett 

flertal personer från de svenska universiteten och högskolefastigheterna till Akademiska Hus. 

Då var det ungefär 1 350 000 kvm och köptes av Akademiska Hus från staten för 7.8 

miljarder kronor. Akademiska Hus affärsidé är "Med vår erfarenhet, kompetens och storlek 

bidrar vi till effektiv och hållbara miljöer för utbildning, forskning och innovation" [36]. 

 

Futurum 

Leif Andersson 61 år 

Utbildning: 9 år ordinarie skola sen tvåårig byggteknisklinje 

Position: Chef för säkerhetsgruppen 

Erfarenhet: Många år på fastighetsföretag som besktiningsman, ansvarig för lokaler m.m.   

 

Futurum är ett företag som finns i Örebro och är ett helt kommunalägt fastighetsbolag. De har 

cirka 90 st. anställda som har hand om förskolor, skolor och brandstationer i Örebro. Futurum 

äger ungefär 375 000 kvm och 446 fastigheter. Futurum är ett rätt så ungt fastighetsföretag 

som startades 2012 [37].  
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Örebroporten 

Lennart Sjögren 52 år 

Position: Förvaltare  

 

Örebroporten är ett fastighetsföretag som är helägt av Örebro kommun. Där det är Örebro 

rådhus som äger Örebroporten. Örebroporten hyr ut cirka 400 000 kvm och det är till 

mestadels lokaler som hyrs ut. De har några intressanta projekt på gång så som 

Kulturkvarteret och Eyraporten i Örebro. Deras affärsidé är "Utveckla miljöer som stärker 

Örebro" [38] [39] [40]. 

 

Castellum 

Roger Seger 52 år 

Utbildning: Energitekniker Örebro Universitet 

Position: Fastighetsförvaltare 

Erfarenhet: Många år inom fastighetsbranschen.  

 

Castellum är en av landets största fastighetsägare och fastighetsutvecklare med över 250 000 

anställda. I början av 1990 så grundades Castellum där de hade som målsättning att vara en 

stabil och säker svenskfastighetskoncern. Castellum har drygt 670 kommersiella fastigheter 

för myndigheter idag. Castellum har som affärsidé "Genom verklig närhet till kund, 

innovation och kompetens, skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska 

tillväxtregioner.". så Castellum har ett pågående projekt i Örebro Citypassage, bygganden är 

över 15 000 kvm och det ska finnas möjlighet till 1000 arbetsplatser samt vara en 

miljöbyggnad där krav ska ligga på energianvändning, material och innemiljö [41] [42] [43] 

[44]. 

 

Asplunds fastigheter 

Oskar Evertsson 45 år 

Utbildning: Högskoleingenjör inriktning bygg & kandidatexamen i ekonomi  

Position: Vice VD och fastighetschef.  

Erfarenhet: 20 år inom förvaltningsbranschen.  

 

Asplunds Fastigheter är ett förvaltningsföretag i Örebro sedan 1931 och grundades av Sven 

Olof Asplund. Idag så har Asplunds fastigheter 17 anställda och förvaltar över 721 hyresrätter 

och 21 000kvm i lokaler som hyrs ut och har en omsättning på över 100 miljoner kronor. 

Asplunds Fastigheter har en stor variation på hyresrätter där de är många som har byggts 

under 1900talet men även mycket nyproduktion som hyrs ut [45].  

 

Sweco 

Maria Dahlkvist 

Utbildning: Ekonomiutbildning 

Position: Studiochef 

Erfarenhet: VD på förvaltningsföretag i 10år.  

 

Sweco är ett svenskt konsultföretag som är stora internationellt och finns i många olika 

länder. De har cirka 14 500 anställda runt om i världen där 5 600 jobbar i Sverige. Sweco har 

brett utbud på tjänster allt ifrån Arkitektur, Energi, Byggkonstruktion, Infrastruktur, Industri, 

Installation, Vatten och Miljö, IT och Projektledning [46].  
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Tyréns 

Örjan Nässlander 46 år 

Utbildning: Högskoleingenjör byggteknik Karlstad Universitet 

Position: Projektledare 

Erfarenhet: Snickare i grunden, senare tid jobbat som projektledare 

 

Tyréns är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad, där huvudområdena är främst 

stadsutveckling och infrastruktur. Tyréns grundades år 1942 av Sven Tyrén då han tog över 

John-Erik Ekströms konsulterande ingenjörsbyrå. Tyréns har vuxit till 2400 anställda inom 

alla verksamheter i Sverige, England, Danmark och Estland [47]. 
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Bilaga C 

 

Namn: Emmelie Ekwind  

Företag: Örebrobostäder 

Yrke: Projekt/ ritningsadministratör  

Utbildning: Högskoleingenjör inriktning konstruktion & projektering, Mälardalens högskola  

Ålder: 35 år  

Kön: Kvinna  

Erfarenhet: Konstruktör 9år och 3,5 år på Örebrobostäder som projekt- & 

ritningsadministratör 

 

Intervjutid: 35 min  

 

Vad tänker du på när du hör begreppet BIM? 
För mig så betyder BIM mer än bara 3D, har märkt att de flesta bara tänker 3D när de tänker 

på BIM men för mig så är det I:et i BIM som är det mest betydande, alltså informationen som 

3D-modellen integreras med. En databas med information i.  

 
Vilka digitala verktyg använder ni er av? 
När det gäller BIM så använder vi inte modeller som informationskälla i dagslägen men det är 

en väldigt prioriterad fråga hos oss. Men den är inte helt lätt att lösa. Det kräver mycket av 

systemet. Vi är 400 anställda och det är väldigt svårt att förmedla rätt information till rätt 

ställe. Det är väldigt svårt för de som inte modellerar att förstå hur informationen är 

tillgänglig i modellen. Det går ju inte att lära samtliga anställda att förstå och kunna använda 

modellen. Utan vi måste plocka ut relevant information till rätt personer.  

Symmetri samordningsverktyg. Bra för landsting och liknande men mindre bra på 

bostadssidan som Öbo har mest utav. 

 

BIMeye en portal byter information mellan olika, fungerar som Projektportal  

FM access för ritningar, kräver andra program för att plocka information. Alla kan inte FM 

access. 

HyperDoc: Enkelt verktyg och ritningsarkiv. Går att göra enklare saker, så som att mäta på 

ritningen, ändra skalor och dela upp ritningen m.m.  

Husar: Ett uthyrningssystem som visar vad för toalettstol, handfat, kyl, frys, vitvaror helt 

enkelt.  

 

Fastighetsskötarna använder sig av applikation i telefon för att se vad som ska åtgärdas. I 

applikation så står det t.ex. vad det är för olika dörrar osv men problemet är att om de ändrar i 

applikation så uppdateras det bara i applikationen och inte hela vägen bak till modellen.  

Vi vet inte om de ska stanna med symmetri eller inte idag. Vi saknar funktioner i systemen 

som passar oss som förvaltare. 

 

Ser ni några brister idag inom förvaltningen?  
Stort spann på Datorvana och att vi skapar endast personlig struktur. Där vi får stora problem 

idag när någon slutar eller bara försvinner. Då vet vi inte vart den personens arbete ligger 

oftast så har den personen lagt sitt arbete på sin server eller dator och då försvinner all den 

informationen. Det är sådana problem som vi har idag. 
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Hur länge har ni använt er av digitala verktyg? 
Vet inte riktigt hur länge de har använts eftersom jag bara har varit hör på Öbo i 3,5 år. Men 

det har använts så länge som jag har jobbat här i alla fall. 

 

Vad tycker du om de olika verktygen som ni använder? 
Nej de funkar inte speciellt bra. Vi befinner oss i ett skede där vi ska byta verktyg till något 

som passar oss bättre. HyperDoc nästa steg är FM access och det har vi inte tagit tag i. Det är 

det nya som vi i nästa steg ska byta till. Hyperdoc är inte BIM anpassat. Men det är inte 

”bara” att ta steget in i det nya FM access utan det är väldigt komplicerat steg för oss och 

kräver en övergångsperiod med utbildning av personal. Det är en stor fråga för oss som vi 

jobbar med dagligen. 

 

Skulle ni kunna tänka er att börja använda andra digitala verktyg? 
Ja det har vi tänkt att vi ska göra, men det tar tid att byta system och hitta lösningar som 

fungerar. Idag har vi verktyg som dokumenterar när saker som byts i lägenheten t.ex. 

toalettstol, handfat, kran osv. Men något som skulle vara intressant för oss som förvaltare är 

t.ex. att veta vilket ventilationsaggregat som används. Detta är ingen information vi har i 

dagsläget.  

Det vi har en del koll på är när vi målar/byter fasad eller tak så att vi kan göra ett 

budgetunderlag för underhåll. Detta för att vi ska ha lite koll på det, men det är något som 

man ändå behöver kolla upp med jämna mellanrum. Detta är saker som kanske inte behöver 

finnas med i modellen.  

Det man behöver fundera på är vad som ska in i en framtida BIM modell. För oss är det ett 

stort steg bara i att kräva 3D modellering.  

Produktion och förvaltare kräver ju olika information från BIM modellen. 

 

Hur arbetar ni i era BIM-modeller idag? 
Vi använder oss inte av BIM-modeller i dagsläget. 

 

Tror ni att digital dokumentation av ändringar och uppdateringar med hjälp av digitala 

ritningar skulle underlätta ert arbete och förbättra er effektivitet? 
Ja absolut, det skulle ju innebära en övergångsperiod innan man får någon förbättrad 

effektivitet men jag är övertygad om att det skulle ge en bra mycket högre effektivitet i 

slutändan. 

 

Vad ser ni som största fördelen med att införa digitala modeller istället för nuvarande 

system? 
Ja, jag ser en fördel i det eftersom jag har projekterat tidigare och vet vilken information som 

finns i modellerna. Men det behövs en kravställning som är ganska svår att definiera. 

Relationshandlingar funkar inte riktigt som det är tänkt i byggbranschen idag. Det finns 

speciellt ett problem som jag har lagt märke till och det är när projektören projekterar så 

anställs sedan en totalentreprenad som utför produktionen så är möjligheten stor att de byter 

och inte använder t.ex. de dörrar/fönster eller handfat som projektören lagt in i modellen utan 

använder sig utav andra utan att ändra det i modellen.  

 
Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modellen inom förvaltningen? 

Arbetet pågår ständigt, men det tar lång tid. 
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Har ni märkt stor skillnad i arbetet efter att ni börjat använda digitala verktyg? 

Hur ser er utveckling av BIM-användandet ut hos er? 
Jag ser ju en stor vinning i att använda BIM i en större utsträckning än vad vi gör idag, men 

som jag sagt tidigare så tar förändringar lång tid och det är svårt att få allt att fungera och alla 

program att jobba ihop på ett effektivt sätt. 

 

Hur ser ni på Öbo på framtiden med användning av digital – modell i förvaltningen? 

Jag ser väldigt positivt på framtiden, men det behövs en del tekniska lösningar som, vad jag 

vet, inte finns idag för att programmen behöver bli anpassade för oss som förvaltare. 

 

Har ni funderingar på att öka användningen av modellen i förvaltningen? 
Ja, det har vi gjort men vi vet inte hur vi ska kunna använda oss av en modell i dagsläget.  

 

Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modellen inom Förvaltningen? 

Nyligen flyttat kontoret och har haft mycket att göra med det, men nu är vi på gång med 

frågan igen. Men som sagt vi vet inte riktigt hur vi ska gå till väga. Då vi försöker hitta en 

lösning på att digitalisera oss mer.   

 

Vad har ni för förväntningar som förvaltare på vad en förvaltningsmodell från 

projektör ska innehålla? 
Detta är något vi idag funderar väldigt intensivt på. Hur vi kan förflytta informationen från 

Hussar till modellen. För arkitekten vet inte vilket fönster som ska användas i produktion utan 

använder bara ett fönster som ser bra ut i modellen, ett ”standardfönster”. Det behövs mer 

information om fönstret för att vi ska kunna använda oss av modellen.  

Vi ställer krav på projektören att modellen ska innehålla den information vi vill att den ska 

innehålla. Vi kan kräva en del, men inte hur mycket som helst. Plus att vi inte kan använda 

oss av hur mycket information som helst. Att kräva något som vi i slutändan inte kan använda 

oss av kommer ju bara bli onödigt dyrt för oss. Så vi försöker specificera vad det är för 

information vi vill ha ut från modellen, vad vi i dagsläget kan ha nytta av och därefter kräva 

rätt mängd av information från projektör när vi beställer ritningar.  

 

Hur dokumenterar ni ändringar och uppdateringar av åtgärder i lokaler, bostäder med 

mera idag? (så som när ni byter kylskåp med mera.) 
Idag använder vi oss av uthyrningssystemet Hussar för det som hyrs av hyresgäster. Sen gör 

vi även underhållsdokumentation men den är inte så detaljerad. Denna information 

dokumenteras idag i Excellistor. Det är detta vi i framtiden vill kunna hämta ut direkt från 

modellen. 

 

Vad har ni för mål med digitala modellanvändningen? 
Vårt första mål för Öbo är att ställa krav på BIM modellering och på system som fungerar så 

vi kan ta tillvara på den informationen som finns i modellen. Det är vårt största mål och det är 

något vi har hållit på med i 3,5år. Under dessa 3,5år har det dock inte hänt så mycket. Vi har 

haft en del saker som prioriterats högre då en större omorganisation har genomförts, vi har 

även flyttat huvudkontoret ganska nyligen men börjar nu komma igång med BIM arbetet.  

 

Finns det speciella program för förvaltare som använder digitala ritningar? Så att 

arbetet underlättas. 
Inget som jag vet bara att trafikverket har kommit långt när det gäller BIM och i användning i 

förvaltningen.  
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Namn: Owe Flodin  

Företag: Akademiska Hus   

Yrke: Förvaltare  

Utbildning: Civilingenjör KTH, lantmäteri/fastighetsekonomi 

Ålder: 60 år  

Kön: Man  

Erfarenhet: Akademiska hus 1 år och lokalförsörjningschef på Örebro universitet 24 år. 

 

Intervjutid: 15min  

 

Vad är BIM för dig? 

Bim är ett överlägset verktyg när man projekterar ett hus. Oerhört häftigt att se huset innan det 

är byggt och framförallt för projektörerna när ventilation ska projekteras och sammanställas 

med övrig projektering. Med BIM så blir det mycket färre krockar och fel i 

produktionsskedet. 

 

På en skala 1–5 hur stor är er användning av BIM idag?  

När vi projekterar så är det bara BIM. Det ställs krav på konsulterna att de har den 

kompetensen. 

 

Vilka digitala verktyg använder ni er av idag?  

Kraven ställs av byggproduktion så de känner inte jag till. I förvaltningen använder vi inga 

digitala verktyg och jag känner inte till någon som använder det i förvaltningen än. 

Företaget heter symmetri och programvaran Hyperdoc alla ritningar finns där men bara i 2D. 

 

Om de inte använder sig av BIM (digitala ritningar och verktyg)  

Tror ni att digitala dokumentation av ändringar och uppdatering med hjälp av digitala 

ritningar skulle underlätta ert arbete och förbättra er effektivitet?  

Ja det är ju A och O när det gäller relationshandlingar och där ställer vi krav om det görs en 

förändring om vi gör förändringar eller om det är hyresgästen. När åtgärden är genomförd så 

får konsulter ta fram relationshandlingar som vi då lägger in i vårt digitala ritningsarkiv, 

HyperDoc. 

 

Hur ser ni på framtiden med användningen av digital – modell i förvaltningen?  

Jag kan självklart se stora fördelar i det men det kräver en hel del utbildning av alla 

drifttekniker, det är ju driftteknikerna som är superviktiga för oss och för våra kunder och de 

tittar ju väldigt mycket på ritningar och hur de ska ta sig an BIM är frågan. Det är olika att 

titta i BIM och modellera i BIM. Enkelhet av programvaran är ett krav.  

 

Hur dokumenterar ni idag ändringar och uppdateringar av åtgärder i lokaler med mera 

(så som när ni byter ut och bygger om)  

Om det är ett stort projekt som har krävt att vi behöver ta fram riktiga bygghandlingar så får 

konsulterna rita upp relationshandlingar och skicka till vår person som för in det i HyperDoc. 

Detta ska konsulterna vara klara med inom tre månader efter slutbesiktning. 

Vitvaror etc. läggs inte in utan man ser inte vad det är för typ av maskin, när den byttes senast 

osv, så långt går vi inte. Det är en fråga om gränsdragning mellan hyresvärd och hyresgäst 

vem som ansvarar för var, här i Örebro ansvarar vi för vitvaror men på andra ställen är det 

tvärtom. Det beror var man sätter kryssen i hyresavtalen. 
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Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modell i förvaltningsskedet?  
Här i Örebro jobbar vi inte med utveckling alls, utan det sker centralt på Akademiska hus i 

Göteborg eller Stockholm. Vi har inte med det och göra. 
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Namn: Leif Andersson  

Företag: Futurum  

Yrke: Chef för säkerhetsgruppen   

Utbildning: 9 år grundskola sen tvåårig byggteknisk linje. 

Ålder: 61 år  

Kön: Man  

Erfarenhet: Jobbat tidigare på Örebrobostäder som besiktningsman, lokalförvaltare m.m. 

 

Intervjutid: 70 min  

 

Vad är BIM för dig? 

För mig står inte BIM för någonting.  

Varför använder vi inte all fakta vi får, t.ex. 3D ritningarna i alla projekt. För de finns ju, men 

vi använder oss inte utav de. 

Mycket krav på förvaltare från många olika håll, regeringen, boverket, myndigheter, Besikta 

kontrollera.  

Ordning på OVK, OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll 

Ventilation är ett system som har kommit långt i digitaliseringen.  

Nytt bolag från kommunen.  

Vi måste utföra noggranna inventeringar för vi vet inte vad vi har. Eller vi vet vad vi har, men 

inte var vi har det. Det måste dokumenteras och digitaliseras. 

  

Har du upplevt några brister som du tycker inom förvaltningen?  

Vi måste hänga på tekniken och digitalisera oss samt att följa med i utvecklingen. Att vi inte 

har koll på vad vi har i våra lokaler. Och använder oss av massa olika program.  

 

Vilka verktyg använder ni er av idag hos er?  
Vitek håller reda på felanmälningar, fastigheter, ritningar med mera i Mappsystem. I datorn 

där det har hänt fler gånger att filer har försvunnit. Vi inom Futurum använder oss av 75–80 

olika slags program som vi använder oss idag. 

De mest vanliga programmen som vi använder idag.  

-AMAX köper en tjänst  

-IBinder  

-Vitec 

- Använder mycket PDF som ritningar idag när vi utför något. Där vi får hjälp med AMAX 

med detta. Det finns även olika  

-mycket som skrivs i Word och Excel filer idag  

 

 

Hur länge har ni använt er av de verktygen?  
Använt AMAX och Vitec sedan Futurum skapades/grundades lite mer än 4 år nu.  

 

Vad tycker du om de olika verktygen som ni använder?  

De klarar inte av att fixa det vi behöver för att uppdatera oss. Vi måste utveckla men vi vet 

inte hur vi ska göra det riktigt. Vi måste hänga med i utvecklingen. Det har inte riktigt funkat 

mellan de som har gjort jobbet till oss för vi måste hela tiden följa deras system.  

Vitec har vi haft länge nu, och de lovar hela tiden att de ska utveckla men de har inte riktigt 

levererat till oss riktigt än. De har myslikats fyra gånger med det som vi på Futurum vill ha 
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notifikationer som säger till när vi ska göra olika slags besiktningar, kontroller och mätningar 

med mera. Så jag tycker inte att de levererar som det är sagt.  

 

Skulle ni kunna tänka er att börja använda andra verktyg?  

Ja det har vi börjat kolla på vi har kollat på Greencon men vi har inte så mycket referenser på 

det så jag ska åka till ett företag i Stockholm som använt sig av det. Som jag skulle vilja se 

hur det fungerar för dem. Greencon jobbar med 3D ritningar över hela sitt bestånd och så 

lägger de in information i en modell.  

 

Vad ser du att orsaken är att man inte använder BIM-modeller i förvaltningen idag 

enligt dig?  

Kan vara att branschen inte är så attraktiv för unga personer som kommer från högskolan, 

men också att det är många äldre i branschen. Även så har futurum haft problem sen de gick 

ifrån kommunen. Där de har varit tvungna att fixa och riva många skolor och förskolor för att 

det har varit så dåliga. Så digitalisering har inte varit någon prioritet för oss.  

 

Vad tror du det krävs av er att införa BIM i förvaltningen idag?  
Mycket tid och resurser och nu ska vi försaka anställt en IT-arkitekt som kommer och hjälper 

oss med olika ritningar med mera.  

 

Vilka problem ser du ifall ni som förvaltningsföretag skall gå över till BIM användning?  
Så mycket saker som skall föras in i BIM-modeller och det kommer ta väldigt lång tid.  

 

Tror du att BIM kommer att utveckla förvaltningsskedet idag hos er? 
Ja, absolut det kommer det att göra, idag har vi inte så stor koll på vad vi har i våra lokaler 

som vi hyr ut. Utan vi håller fortfarande på att inventera vad vi har i alla våra lokaler så som 

storkök med mera. Hjälpa med myndighetskrav, besiktningar, kontroller av radon med mera.  

 

Vad ser ni för fördelar med att införa digitala modeller istället för nuvarande system?  
Att vi får en bättre helhetsbild över allt, när olika besiktningar skall göras, när det ska byggas 

om och byggas nytt. För vi vet ungefär till 90% vad vi har idag, vi skulle behöva ha mycket 

bättre koll.  

 

Hur ser ni på framtiden med användningen av digital-modell i förvaltningen?  

Ser det som en utveckling hos oss. En mer framtida plan.  Vi skulle vilja ha en modell som vi 

skulle kunna sätta in olika funktioner där som säger hur gammalt något är och information om 

produkten. Så man vet, idag så har vi ingen koll riktigt på sådant.  

 

 

 

Vad har ni för förväntningar som förvaltare på vad en förvaltningsmodell från 

projektör ska innehålla?  

I dagsläget så är det mer projekteringsgruppen som har hand om vad som ska innehålla i 

modellen och där är vi inte så mycket med på det. Utan de är vidare på nästa projekt innan vi 

får se den modellen. Och vi får oftast inte se så mycket av den modellen.  

 

Hur dokumenterar ni idag ändringar och uppdateringar av åtgärder i lokaler med mera 

(så som när ni byter ut och bygger om)  
Allt idag finns i ett mappsystem där vem som helst kan flytta på där det har hänt ett par 
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gånger att de har försvunnit. Utan vi behöver utveckla detta. Och allt som sagt finns i långa 

Word och Excel filler som vi håller på att inventera just idag bara alla storkök.  

 

Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modeller i förvaltningsskedet?  

Vi håller på att arbeta idag för att kunna utveckla digitalisering genom att kolla över vilka 

program som är lämpliga för oss. Om ni hittar en lösning så vill vi jättegärna ta del av den. 

Som sagt har varit i kontakt med Greencon som kan vara en lösning, men som det ser ut nu 

verkar det att komma ta tid. Även så håller vi på att tömma alla filer som ligger på S-

mapparna och ta bort det som inte behövs och flytta de viktigaste till P-mapparna för att få allt 

till ”Molnet” till slut och skapa något som heter HUSET 1 där det ska bli ett helt nytt 

fastighetssystem som ska vara helt digitaliserat kanske något liknande som Greencon. Vi vill 

att vi ska äga all data (ritningar, detaljer, information med mera) och inte ha olika system och 

tjänster där vi inte har koll. Utan att entreprenörerna skall kunna använda vår data istället för 

att vi skall använda deras. Finns 3D modeller idag men de används inte i förvaltningen.  
 

Vad har ni för mål med BIM och digitalisering?   
Framtiden är att ni skall kunna kolla via ett enkelt system hur skolan/förskolan är behaglig för 

era barn där. Ni ska kunna se vad det är för ventilationsflöde, värme och luftkvalitet i 

lokalerna som era barn. Där vår visso leder så att ''Miljöer värdiga våra barn''  

 

Övrig diskussion  
Chef för säkerhetsgruppen som är en grupp av specialister inom olika områden: först de som 

jobbar med lås och inbrottslarm, två elektriker, två storkökstekniker i förskolor och skolor,  

lekplatsbesiktningar och markarbeten samt kundtjänst. Dessa olika områden har mycket med 

säkerhet och myndighetskrav att göra.  
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Namn: Lennart Sjögren 

Företag: Örebroporten  

Yrke: Förvaltare  

Ålder: 52 år  

Kön: Man  

 

Intervjutid: 30 min  

 

Vad är BIM för dig? 
Ett verktyg som innebär att lättare och enklare för oss att förvalta en byggnad. Att all 

information finns på ett ställe, samtidigt måste det administreras och rutiner måste in att så att 

allt fungerar. 

 

Hur fungerar det idag med rutiner osv?  
Vi har inte kommit så långt i processen än, jag anser att vi måste ha kompetensen ”inhouse” 

för att kunna vara en bra beställare för att få ihop det och jag anser ju att vi inte har det. Så vi 

har ju en del kvar att utveckla hos oss innan vi kan ta klivet in i BIM. 

Vi har haft ett stort problem där vissa delar av en byggnad kan vara uppdaterade men inte hela 

byggnaden. Om vi gör ett större ingrepp i en byggnad så uppdaterar vi hela byggnaden annars 

uppdaterar vi bara det ingrepp vi gör just då.  

Anställt en BIM- och CAD-samordnare som ska rita in ändringar i den nya ritningen så vi 

tillslut får en hel fil. 

 

Har du upplevt några brister som du tycker inom förvaltningen?  
Brister som jag har märkt inom förvaltningen är främst att man inte har allt på samma ställe 

och även att vi inte har koll på allt i de lokaler som vi hyr ut. Utan det är något som vi arbetar 

med idag.  

 

Vilka verktyg använder ni er av idag hos er?  
iBinder heter företaget och programmet Pärmen (haft problem att lyfta in i förvaltningen 

eftersom mycket som ligger där är ofullständigt, det är där BIM-samordnaren ska fixa för oss) 

Amax som har en webbportal där vi lägger upp alla handlingar. 

Även så tittar vi nu efter någon slags SharePoint lösning för ritningar och olika slags 

information.  

 

Hur länge har ni använt er av de verktygen?  
Det kan inte jag svara på för det har använts så länge som jag jobbar här, vilket är drygt 5 år. 

 

Skulle ni kunna tänka er att börja använda andra verktyg?  
Ja absolut, men det måste vara etablerade verktyg, det finns ingen anledning för oss att stressa 

fram något för att vara först med BIM. Vi måste ha kompetens för att använda program, och 

de program som vi ska använda måste vara simpla, det fungerar inte att alla ska kunna 

navigera i t.ex. Revit. Microsoft har börjat utveckla ett program nu som jag förstår det, 

eftersom de sett en stor marknad för ett sådant program. Det ska bli intressant och se hur 

slutprodukten blir där. 

Vi har en konsult som samarbetar med Microsoft idag.  

Hur länge har ni pratat om BIM här på Örebroporten? 
De senaste två åren ungefär, det har vuxit med tiden och vi har insett att det behövs 

kompetens som koordinerat inom det området för att vi kommer spara mycket pengar på det. 
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Har ni funderat något på vad ni ska lägga in i en BIM-modell, var ni ska dra gränsen? 
Man ska inte sätta begräsningar innan man satt sig in i grejerna och så långt har vi inte 

kommit än enligt mig. Nyfikenhet, kunskap, rätt verktyg sätter gräns för vad som ska vara 

med i BIM modellen eller inte.  

 

Vad ser du att orsaken är att man inte använder BIM-modeller i förvaltningen idag 

enligt dig?  
Att det inte finns något program idag som är användbart för oss. Men även att det inte finns 

kunskap och utbildning för driftteknikerna idag att använda ett så avancerat program som 

Revit eller annat CAD program. Där inget idag skulle funka att använda av driftteknikerna 

eller någon annan för att det inte finns den kunskapen och Revit är alldeles för svårt för de.  

 

Vad tror du det krävs av er att införa BIM i förvaltningen idag?  
Verktyg för att ta fram det vi som förvaltare behöver för att BIM ska vara lönsamt. Ett enkelt 

verktyg där uppdateringar kan göras direkt av teknikern på plats av dennes 

surfplatta/smartphone.   

 

Vilka problem ser du ifall ni som förvaltningsföretag skall gå över till BIM användning?  
Hade vi gått över idag så hade vi inte kunnat ta tillvara på informationen som BIM-modellen 

innehåller.  

 

Tror du att BIM kommer att utveckla förvaltningsskedet idag hos er?   
Absolut, det är enligt mig framtiden för oss förvaltare. Det är därför vi nyss har anställt en 

som på heltid ska jobba med detta. 

 

Vad ser ni för fördelar med att införa digitala modeller istället för nuvarande system? 

Allt på ett ställe som kommer leda till bättre koll på allt.  

 

Vad har ni för förväntningar som förvaltare på vad en förvaltningsmodell från 

projektör ska innehålla?  

RWT modell ska vi kräva men vet inte vad vi kan göra av de. DWG filer just nu 

 

Hur dokumenterar ni idag ändringar och uppdateringar av åtgärder i lokaler med mera 

(så som när ni byter ut och bygger om)  

Det är lite olika, ibland skriver vi på modeller och sen skickar till Amax som uppdaterar åt 

oss. Det viktigaste för oss är att A-modellen är intakt och el scheman. Så vi uppdaterar inte 

allt, utan lägger oss på den nivån ungefär. 

Hade vi haft ett fungerande verktyg så hade vi kunnat göra det själva utan det är här det finns 

brister inom förvaltningen. 

Luftaggregat är viktigt för oss, så vi vet vilket aggregat som försörjer en viss del av en 

byggnad. Så att man kan enkelt identifiera och eliminera problemet så snabbt som möjligt.   

 

Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modell i förvaltningsskedet?  

Anställt en BIM/CAD samordnare för att kunna utveckla användningen av modellerna som vi 

har, men inte har någon användning av.   
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Namn:  Roger Seger  

Företag:  Castellum  

Yrke:  Fastighetsförvaltare  

Utbildning:  Energitekniker Örebro Universitet  

Ålder: 52 år  

Kön: Man  

Erfarenhet: Jobbat inom fastighetsbranschen  

 

Intervjutid: 62min  

 

Vad är BIM för dig? 

Jag har hört det men jag vet inte riktigt vad det är.  

 

Hur fungerar det idag med rutiner osv?  

Rutinerna idag har inte riktigt fungerat som det ska utan varje person har lagt in sina egna 

rutiner där han eller hon har skrivit in det i pärmar eller i sina datorer vad som skall göras. Där 

det är stor variation från person till person.   

Men vi dokumenterar allt i Datorn idag och inte i lösa blad.  

 

Har du upplevt några brister som du tycker inom förvaltningen?  

Bristerna som jag har märkt är att vi inte riktigt har koll på vad som görs eller inte görs. 

Många har skrivit upp det där inte alla ser vad som skall göras osv.  

Rondering när saker ska bytas, vet inte vad marknaden kan erbjuda idag. 

 

Vilka verktyg använder ni er av idag hos er?  

ARKIVA (projektevenemang)  

Hypergeen (ekonomisystem)  

Momentom  

 

Hur länge har ni använt er av de verktygen?  

Vi har använt dessa under en längre period.   

 

Skulle ni kunna tänka er att börja använda andra verktyg?  

Vi ska börja använda ett verktyg som heter Lime CRM som är ett verksamhetsprogram som 

skall införas i hela Castellum. Som fungerar så att man sätter in allt i programmet som tillhör 

fastighetsförvaltningen. Allt ifrån vad det är för aggregat till vad det är för toalettsits. Där 

Drifttekniken får en påminnelse om när man ska göra OVK och vad som skall bytas. I detta 

program så skall kunden göra felanmälningar enkelt via mobilen, datorn och direkt ska kunna 

kontakta drifttekniken och han ska se vad felet är och kan fixa det inom en viss tid.  

 

Har ni funderat något på vad ni ska lägga in i en BIM-modell, var ni ska dra gränsen?      

Vi har tagit steget till ett verksamhetssystem men vi måste ta ett steg i taget. Där vi måste få 

ordning på verksamhetssystemet först och sedan ta nästa steg. Nu kommer det att vara 400 

anställda som kommer att sätta sig med det nya systemet och försöka få in gamla byggnader 

in i det men även de nya byggnaderna in i det nya programmet.  

 

Vad ser du att orsaken är att man inte använder BIM-modeller i förvaltningen idag 

enligt dig?  

För det har inte riktigt varit nödvändigt för oss på Castellum i Örebro men även så har vi inte 

sett behovet utav att använda det.  
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Vad tror du det krävs av er att införa BIM i förvaltningen idag?  

Krävs otroligt med tid och pengar för att inför det med alla äldre byggnader som saknar 

ritningar överlag. Det skulle vara bra men skulle gå åt väldigt mycket tid och pengar att rita 

upp vara byggnad. För vi köper upp mycket befintliga byggnader som idag saknar både 

ritningar och information om dem. 

 

Vilka problem ser du ifall ni som förvaltningsföretag skall gå över till BIM användning?  
Stor omställning, massiv insats för förändringar.  

 

Tror du att BIM kommer att utveckla förvaltningsskedet idag hos er?   

Ja det tror jag absolut. Med Lime CRM så kommer det att utveckla verksamheten otroligt 

mycket. För idag så vet vi med säkerhet inte när saker skall bytas och sådant. Utan varje 

person skriver upp det i sin per eller i sin dator så om han försvinner o slutar så har vi inte 

riktigt koll på vad han hade skrivit upp och var. Det tvingar till effektivitet, de varierar mycket 

från idag. Kommer att påverka mycket i framtiden. Då de som inte gillar utveckling kommer 

vara emot detta och de som gillar utveckling kommer att stötta detta.  

 

Vad ser ni för fördelar med att införa digitala modeller istället för nuvarande system?  

Fördelarna som jag ser i det är att vi kommer ha mer effektivt arbete än vad vi har idag. För vi 

kommer få bättre koll på allt och vi vet när exempelvis filtret skall bytas och sådant.  

Vad har ni för förväntningar som förvaltare på vad en förvaltningsmodell från projektör ska 

innehålla?  

Jag har inte så mycket koll på det. Utan jag tror att vi inte har så mycket krav idag från 

projektören.  

 

Hur dokumenterar ni idag ändringar och uppdateringar av åtgärder i lokaler med mera 

(så som när ni byter ut och bygger om)  
Idag så dokumenteras det mesta i Excel och på datorerna, men bara föra några månader sen så 

hade vi dokumentationen på flera ställen. Men nu har vi det på ett och samma ställe och det 

göra att vi har lättare och vissa upp allt när myndigheter kommer så blir det enkelt att vissa 

upp olika tider för besiktningar, kontroller och utbyten av saker. Och sen nu när vi ska blir 

ISO certifierade så behövs det mer struktur så att man kan vissa upp allt arbete och sådant.  

 

Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modell i förvaltningsskedet?  

Idag så gör vi i Örebro inte så mycket utan vi använder det som funkar för oss, och i dagsläget 

så är vi inte riktigt i behov av någon modell att använda. Utan vi behöver i dagsläget bara en 

planlösning över de ytor som vi använder. Så en ”Uthyrningsritning” är den ända ritningen 

som vi riktigt behöver idag.  

 

Övrig diskussion  
Castellum har för två år sedan bytt namn i Örebro från Aspholmensfastigheter till Castellum. 

Men innan dess så ägde Castellum Aspholmensfastigheter och för två år sedan så valde 

Castellum alla lokala bolag skulle gå under namnet Castellum. 

Förut var det mycket att alla städer och områden fick styra och satsa lite som de ville. Men 

under de senaste åren så vill man att alla jobbar på samma sätt med samma metoder. Vårt mål 

eller vision är att vi ska öka omsättningen med 10 % varje år. Region mitt som vi sitter i 

tillhör städerna Örebro, Västerås, Norrköping, Linköping, Jönköping och Växjö.  
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Namn: Oskar Evertsson  

Företag:  Asplunds fastigheter 

Yrke:  Vice VD 

Utbildning:  Högskoleingenjör inriktning bygg & kandidatexamen i ekonomi 

Ålder:  45 

Kön:  Man  

Erfarenhet:  20 år inom förvaltningsbranschen 

 

Intervjutid: 25 min  

Vad har du för uppfattning om BIM? 
Jag tror att det är bra, men kan väldigt lite om det. Tror absolut att BIM är framtiden. Alla nya 

projekt ritas ju på detta viset där det används mycket inom produktionen och projekteringen.  

Hur fungerar det idag med era rutiner? 
Vi har allt uppbyggt i CAD. Mindre ombyggnationer gör vi också själva, så där ligger vi rätt 

långt fram tror jag. Det är vi i alla fall stolta över. 

Har du upplevt några brister inom förvaltningen? 
Det finns hur mycket som helst att göra i förvaltningsbranschen. Det är där ni med teknisk 

utbildning ska in för det finns massor att göra. Vi har inte ritningar på allt, det vi har är A-

ritningar men resten av ritningarna, framför allt på äldre byggnader är väldigt ovanligt att de 

finns kvar. Vi får fina filer på byggnader men ingen vet hur man använder dem. 

Vilka verktyg/hjälpmedel använder ni er av i förvaltningen? 
AutoCAD används för ritningar. När det gäller annan dokumentation som t.ex. vitvaror så har 

vi vårt affärssystem där vi även sköter hyror. Det har vi bra koll på. Det beror mest på att vi 

behöver ha koll på livslängden på diverse saker i lägenheterna som vi hyr ut. Ett exempel är 

tapeterna där de har en livslängd på 12 år, om de är utslitna efter fem år så får hyresgästen står 

för 7/12 av beloppet för att byta tapeterna. För att den processen ska fungera så måste vi ha 

bra dokumentation på de sakerna. 

Hur länge har ni använt er av de verktygen? 
CAD har vi använt oss av länge, minst 15 år. 

Vad tycker ni om de olika verktygen som ni använder? 
Jag var den som startade med CAD när jag började här. Det fungerar väldigt bra, men det vore 

kul att ta nästa steg i utvecklingen. 

Skulle ni kunna tänka er att börja använda andra verktyg? 
Ja absolut, idag ritas det ju i t.ex. Revit och då tappar vi massa information från den modellen 

vilket är onödigt. 

Vad ser du att orsaken är att man inte använder BIM-modeller i förvaltningen enligt dig 

idag? 
Det är inkompetens, det är överlag alldeles för få byggingenjörer i branschen. Det är väldigt 

många gamla mäklare i förvaltningsbranschen, så det är absolut inkompetens. 
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Vad tror du det krävs av er för att införa BIM i förvaltningen? 
Att fler ingenjörer börjar i branschen. Det krävs ändring från skolorna där de måste 

informeras mer om förvaltningssidan och vad det innebär för en ingenjör att arbeta på 

förvaltningssidan. Det är alltför stor fokus på produktion/projektering. 

Vilka problem ser du ifall ni som förvaltningsföretag skall gå över till BIM användning 

idag? 
Kompetensproblem, vi har helt enkelt inte kompetens nog för att ta tillvara på en modell i 

dagsläget 

Vad ser du för några fördelar med att införa en digital modell istället för ert nuvarande 

system? 
Fördelarna blir ju att man vet mer exakt vad man har och var man har det. Vilket sparar in 

resurser från oss. 

Hur ser ni på framtiden med användning av digital modell i förvaltningen? 
Det är absolut framtiden, men det är ett stort steg att ta. 

Hur dokumenterar ni idag ändringar och uppdateringar av åtgärder i lokalerna? (om 

man bygger om eller sätter in en ny vägg eller kylskåp) 
Det fixar vi själva då vi har ett par med rätt kompetens som kan fixa det. 

Vad gör ni idag för att kunna utveckla användningen av modellen i förvaltningsskedet? 
Det vi har gjort är att dra igång ett projekt för ca 10 år sedan där vi gjorde om allt med energi 

och ventilation så vi hade allt dokumenterat och uppkopplat. Så nu sitter våra tekniker med 

sina telefoner och ser vilka temperaturer som går ut o.s.v. Det är inget övergripande system 

utan vi kopplar upp sig till varje aggregat och kollar. Det fungerar jättebra. 

Hur mycket tycker ni att en förvaltningsmodell skall innehålla i detaljnivå? 
Framför allt mängdning då det hade underlättat mycket i arbetet när vi gör prisbedömning för 

ett arbete. Även vitvaror och sådant så man vet vilken modell som står var, vilket hade sparat 

in tid för våra drifttekniker.  
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Namn: Maria Dahlkvist  

Företag:  Sweco 

Yrke:  Studiochef  

Utbildning: Ekonomutbildning  

Kön:  Kvinna  

Erfarenhet: 10år som Vd på fastighetsföretag 

 

Intervjutid: 43 min   

 

Vad är BIM för dig?  
Det är nytt för mig, jobbade inte med den typen av modell över huvud taget. 

Har inte så bra koll på vad BIM  

 

Vad har du jobbat med inom förvaltningssidan? 

Platschef, gruppchef. Skapa tillväxt i bolaget. Handla om att utveckla effektiva system. Växa, 

växa, växa. 

Skapade modeller för förvaltning men hade inte systemstöd för det. Handpåläggnings 

processer.  

 

Vad ser du som är bra inom förvaltningssidan idag?  
Det mänskliga mötet framförallt. Man tror att man jobbar med hus, men det är faktiskt någon 

som bor i huset och det är de man jobbar för. Det är det roliga med jobbet. 

 

Har du upplevt eller sett några brister inom förvaltningen?  
Kompetensbrist inom tekniken, många vill vara där men det är få aktörer som har den 

kompetens som krävs och ännu färre som jobbar med ett affärssystem. Branschen är inte 

speciellt känslig för konjunktur vilket gör den attraktiv. 

Byggprocessen är omodern, felen görs om och om igen. Det stöd som finns når inte ut. 

Finns mycket pengar att göra men kompetensmässig brist beror främst på okunskap. 

 

Vad ser du att orsaken är att man inte använder mer BIM – modeller i förvaltningen 

enligt dig?  
Traditionell bransch. Teknik möter inte upp branschen. Kund har full upp att göra de klassiska 

förvaltningssakerna och ser ingen ekonomisk vinning i att utveckla sådana 

förvaltningsmodeller. 

 

Kräver förvaltaren idag information till modellen?   
Vi gör det som beställaren kräver. Beställaren vet oftast inte vad den vill ha och vad den kan 

få, så vi försöker att förmedla vad vi kan erbjuda och vad beställaren kan få ut av modellen. 

 

Vilken potential skulle BIM ha i Förvaltningen tror du som har erfarenheterna ifrån 

förvaltningssidan?  
Byta vitvaror är jättebilligt, det ni ska grotta er in i är energi. När man börjar prata energi med 

fastighetsägare det är då det börjar bli intressant för det är där det stora pengarna kan sparas. 

(Jonas Tannerstad omtalade för vad han har gjort. Jobbar på Öbo.) 

Idag pratas mycket om hållbarhet. Hela samhällstrenden pekar däråt. Kan man skapa hållbara 

lösningar?  
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Vad tror du krävs från Förvaltaren att införa BIM i förvaltningen?  
Kunskap återigen. 

 

Vilka steg är det lämpliga att ta för en förvaltare om de vill utvecklas sig inom 

digitaliserings verktyg BIM?  
Men jag skulle säga att det handlar om återigen att se nytta av det, kunskap helt enkelt. Hur 

det går att applicera på det vi gör. 

 

Vilka problem ser du ifall förvaltningsföretagen går över till BIM användning idag?  
Kunskap och utbildning krävs för att gå över till BIM 

 

Tror du BIM kan utveckla Förvaltningen från idag?  
Absolut, det är ju framtiden helt klart. 

 

 

Har du varit med om någon förvaltare som har använt sig av BIM?  

Nej faktiskt inte, där jag arbetade tidigare så gjorde vi inte det. Vet inte något företag i Örebro 

som använder sig utav det. 

 

Gör ni på Sweco några förvaltningsmodeller idag eller har ni gjort några?  

Jo men det gör vi, region Örebro hela sjukhuset. Där är man långt framme. Det är en 

komplexitet i det. Men då är det inte bostäder utan väldigt stora projekt. Vi är väldigt duktiga 

på vård, skolor och lokaler inte så mycket bostäder. Där finns det en hög kompetens idag. 

Efterfrågan finns, men vad de gör med informationen sen vet jag inte.  

 

Hur mycket information brukar förvaltare kräva att ni lägger in i modellen?  
Ingenting, vi brukar informera beställare om vad man kan ha för nytta av en BIM-modell. 

Beställaren är oftast ganska okunnig när det gäller detta. 

 

Har ni någon gräns för hur mycket information ni för in i modellen eller är det upp till 

förvaltaren kräver?  
Det är upp till förvaltarna. Självklart har vi någon gräns, men just nu så befinner sig 

förvaltarna så långt efter teknikmässigt att det är dem som utgör flaskhalsen i systemet. 

 

Uppdaterar ni även gamla ritningar t.ex. sjukhus eller skolor? 
Det vet jag faktiskt inte, men det kan jag kolla upp och återkomma med. Där jag jobbade 

tidigare använde vi oss knappt av ritningar, man var jävligt nöjd om det fanns ritningar 

liksom.  

 

Har du några tips för kommande intervjuer? 

Ni är på rätt spår, men försök och vinkla det mot effektivitet och penningmässig vinning så 

som energi, ventilation med mera. Kanske träffa någon mindre privat aktör? För att få in det 

perspektivet. Det kan ge en aspekt till hur man förvaltar. Eller ni kanske ska välja bort 

bostäder och fokusera på de större aktörerna.  
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Övrig diskussion  
På Sweco så är det 50 stycken som jobbar i tidiga skedet för att förse kunden med 

bygghandling, byggingenjörer, arkitekter och inredare, landskapsarkitekter och 

stadsplanerare. 

 

Sweco anställde mig för att de inte har kunskap från förvaltningsbranschen in i projekteringen 

för att SWECO saknar den kunskapen just nu och det gör att ert examensarbete blir väldigt 

intressant. 

 

Sweco är otroligt teknikfokuserade och har krav på att ligga i framkant inom det tekniska 

området. Men våra kunder är inte där just nu där det stora problemet ligger i framför allt att vi 

har kunder som inte häger med i teknikutveckling. Vi vet inte vad de har för system eller 

program. Fastighetssystemen idag vad jag vet är inte anpassade efter modeller eller andra 

ritningar. Där det bara är fokuserade på ekonomi, istället för att ta tillvara på den teknik som 

finns.  

 

Det tog runt 6–7 år för att inskaffa så att alla kunde använda mobilen för att sköta sina 

arbetsuppgifter i fält. Det tar sin tid att utveckla något. Pengarna styr och det är en stor 

skillnad mallen de kommunala och privata fastighetsföretagen. 
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Namn:  Örjan Nässlander  

Utbildning:  Högskoleingenjör bygg Karlstad Universitet  

Yrke:  Projektledare  

Ålder:  46 

Kön:  Man  

Erfarenhet:  Snickare från grunden, projektledare (beställarens representant) 

 

Intervjutid: 25 min 

 

Vad är BIM för dig? 
Krångligt. Vill se konkreta resultat av BIM. Föreslog att vi inte skulle använda BIM i detta 

projekt för att det blir så pass dyrt (2 miljoner kronor) men förvaltningssidan gav sig inte på 

den frågan. Modellen ska tryckas in i deras system och sen vara underlag för alla typ av 

handlingar. Insit heter systemet som de ska använda. Fredrik Järnelv brinner för att få in BIM 

i detta projekt och det är han som krävde att det skulle användas.  

Jag tycker BIM är jättespännande men tror det kan vara lite tidigt för branschen då inte 

förvaltarna har program eller kunskap om att använda den information som en BIM-modell 

genererar. Det är helt enkelt inte effektivt nog i dagsläget enligt mig. Jag har inte sett något 

klart resultat som BIM-modellen har genererat. För mig är det än så länge bara en utgift. Men 

jag har inte sett något resultat. Men så fort det finns bättre och framförallt enklare program att 

nyttja i förvaltningsskedet så är jag beredd att ändra mig, men just nu är det dyrt och 

krångligt. 

 

Vilka program använder du dig mest av? 

DWG viewer 

Solibri viewer 

 

Har du upplevt eller sett några brister inom förvaltningen angående BIM?  
Det är första gången för mig som modellen ska användas i ett förvaltningsskede så det är ett 

nej på den frågan. Nivå för kommuner med detta projekt.  

 

Är det många förvaltare som kräver en BIM-modell från er? 

Detta är det första projektet i Karlstad som kräver det och jag tror det är väldigt ovanligt även 

om man kollar nationellt. Är väldigt unikt. 

  

Vilken information ville förvaltaren i detta projekt att ni lägger in i modellen?  
Ytor, vad vi stoppar in i huset och var vi stoppar in det. Sådant som är underhåll på ska 

redovisas. T.ex. lysrör ska bytas med 10års mellanrum och de ska in i modellen. Även 

armaturer som skall bytas ut med jämna intervall.  

 

Vad tror du är orsaken att inte BIM-modeller används mer i förvaltningen? 
Jag tror att förvaltaren ofta inte ser nyttan med det. Om vi t.ex. tar ett exploateringsföretag 

som är ute efter att köpa mark förädlar med hus, bygga och sen sälja byggnaden så är ju dem 

inte intresserade av en BIM-modell eftersom de bara kostar pengar för dem. Men om en BIM-

modell skulle göra att byggnaden går att sälja för mer pengar så att även 

exploateringsföretagen skulle tjäna pengar på det, då skulle mycket ändras, då tror jag kravet 

på BIM kommer in direkt. Annars blir det bara de som är intresserade av att även förvalta 

byggnaden som kommer se lönsamhet i att skaffa en BIM-modell. Det är viktigt med att BIM 

går att säljas in. 
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Hur förmedlar ni modellen till förvaltaren? 

Det vet vi inte än. Antingen via USB eller något moln-baserat. 

 

Vet du hur förvaltarna brukar använda sig av BIM-modellen? Speciella program osv? 
Detaljnivå ner till den informationen om armaturer (lysrör) men inte mer än det. För då 

kommer modellen att ha information som inte är behövlig.  

 

Där Hammarö kommun inte har bestämt riktigt vad de ska använda sig av i sin 

Förvaltningsmodell. Än så länge vet de alla ytor och vad som ska finns i rummen skall vara 

med i modellen.  

 

Hur mycket skiljer det sig som projektör att leverera en BIM-modell som inte bara ska 

användas i byggskedet utan även förvaltningsskedet?   

Det vet inte jag. Om BIM bara ska användas i byggskedet så använder de kollisionsverktyget 

men sen att mängda i BIM har inte jag varit med om än. 

 

Uppdaterar ni även gamla ritningar från förvaltare som vill uppdatera nuvarande 2D-

ritningar till BIM-modeller? 

Nej men vi har diskuterat hur denna förvaltningsmodell ska uppdateras under förvaltningen. 

För en kontorsvägg t.ex. byter ju plats en massa gånger och varje gång den ändras så måste 

det ändras i modellen. Annars blir ju modellen snabbt inaktuellt och då blir modellen värdelös 

och alla pengar kastas i sjön och hur det ska göras har inte kommunen löst än.  

Förvaltare måste kräva från projektör att de utför ändringar åt dem i modellen så att den hålls 

uppdaterad. Sen hur man ska hålla på de rutinerna det vet jag inte hur det ska gå till. Detta är 

ju generellt även innan BIM, hur en organisation ser till att alla ändringar i ett projekt 

dokumenteras. 

 

Övrig diskussion  

Det är främst okunskap som gör att BIM inte används av förvaltare. Eller att de bara bygger 

för att sälja och inte ser lönsamhet i BIM. Något som är mycket viktigt är att uppdateringar 

och ändringar som utförs i handlingarna dokumenteras på ett korrekt sätt. Vilket är en 

chefsfråga att se till så det utförs på önskvärt sätt. 


