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SAMMANFATTNING 

BIM är en fras som har tagits upp allt frekventare inom byggbranschen senaste åren. 

Uttrycket har olika innebörd beroende på vem som tillfrågas och dennes kunskap inom 

området. BIM-verktyg är något som med åren också har ökat på marknaden. Verktygen har 

olika användningsområden beroende på vilken aktör som ska utnyttja det. I BIM-projekt 

används såkallade samordningsverktyg för att bland annat kontrollera olika discipliners 

modeller där valet av programvara är avgörande beroende på funktionalitet och nyttjare.  

 

I detta arbete studerades två programvaror som kan användas vid BIM-samordning. Genom 

en fallstudie har det undersökts vilket utav programvarorna Autodesk Navisworks Manage 

2015 och Solibri Model Checker 9.5 som passar bäst för Grontmij AB i Eskilstuna efter 

deras behov och förutsättningar. Efter en grundlig studie av båda programvarorna påvisar 

rapporten att den rekommenderade programvaran specifikt för Grontmij AB i Eskilstuna är 

Solibri Model Checker 9.5 i enlighet med företagets behov och förutsättningar. 

 

Nyckelord: BIM, samordning, Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks Manage 

 

 



  

ABSTRACT 

BIM is a phrase that has been raised increasingly frequent in the construction industry in 

recent years. The term has different meanings depending on who is asked. BIM tools is 

something that over the years also has increased on the market. The tools have different use 

depending on the user. Bim projects use so-called coordination tools for including control 

of various disciplines models where the choice of software is different, depending on 

functionality and users. 

 

This thesis addresses two software programs that can be used in BIM coordination. 

Through a case study, the author investigated which of the softwares Autodesk Navisworks 

Manage 2015 and Solibri Model Checker 9.5 is best for Grontmij AB in Eskilstuna to their 

needs and circumstances. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett nytt arbetssätt, där grunden ligger i att 

minimera kommunikationsmissar och effektivisera informationsflödena mellan alla 

inblandande deltagare. Beroende på vilken nivå av BIM som används finns olika 

nyttjanden. Vid tillämpning av BIM som metod till fullo, har alla aktörer från början 

möjlighet att kunna ta del av, samt dela information mellan varandra i realtid.  

 

Många gånger brukas moderna verktyg i gamla arbetsprocesser, detta medför att 

programmen inte utnyttjas fullständigt och arbetet blir ineffektivt. Det finns idag på 

marknaden bra verktyg för att kunna ta steget och använda BIM inom byggbranschen. 

 

BIM-projektering har flertalet fördelar, såsom upptäcka byggfel i ett tidigt skede, där 

respektive deltagare i projektet kan lägga in respektive område i samma modell, och på så 

vis bygga upp ett komplett virtuellt hus. Detta anses idag som en effektivisering. Flertalet 

utvecklare har skapat program vilka utför liknande handlingar. Programmen som finns på 

marknaden har olika egenskaper och inriktningar vilket gör dessa unika i sig. Ett 

samordningsverktyg används vid BIM-projekt, med hjälp av dessa kan man bland annat 

hitta eventuella krockar genom att göra såkallade kvalitets- och kollisionskontroller. Det 

finns i dagsläget flertalet olika BIM-verktyg ute på marknaden för dessa ändamål, där valet 

av programvara är avgörande beroende på funktionalitet och nyttjare. 

 

Grontmij AB i Eskilstuna har idag tillgång till nätverkslicenser av samordningsverktyget 

Autodesk Navisworks Manage, samt en begränsad licens utav programvaran Solibri Model 

Checker 9.5. Intresset för programvaror inom samordning har ökat inom organisationen 

och nu har frågan dykt upp vilket av dessa programvaror som lämpar sig bäst för 

Grontmijkontoret i Eskilstuna, efter deras behov och förutsättningar. 
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1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att få mer kunskap om vad BIM är, få mer djupgående kunskap om 

vad BIM-samordnare innebär och dess roll i projekt. Undersöka vilket BIM-

samordningsverktyg som lämpar sig bäst för företaget Grontmij AB i Eskilstuna i enlighet 

med deras behov och förutsättningar. 

 

1.3 Frågeställning 

Vilken programvara vid samordning passar bäst för Grontmij AB i Eskilstuna utav Solibri 

Model Checker och Autodesk Navisworks Manage efter deras behov och förutsättningar? 

 

1.4 Avgränsning 

BIM är ett brett område, rapporten kommer inte ta upp allt inom BIM utan delar utav det 

med fokus på delarna som berör programvarorna. Tonvikten kommer läggas på BIM-

samordning, vad det är och hur rollen har vuxit fram tills idag. Genom kontakt med 

företaget Grontmij AB kom de fram till att jämförelsen kommer bestå av två av de 

vanligare programvarorna på marknaden idag inom samordning;  

 Solibri Model Checker 9.5 med svensk anpassning 

 Autodesk Navisworks Manage 2015 

Företagen har olika krav och utgångspunkter, där valet av programvara utgörs efter 

företagens preferenser. Denna rapport kommer endast ta upp och sammanställa de 

programfunktioner som framkommit efter intervju på Grontmij AB i Eskilstuna, för att 

tillgodose specifikt deras behov och förutsättningar. 
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2 METOD 

2.1 Tillvägagångssätt 

I detta arbete har det genomförts en litteraturstudie, intervjuer och en fallstudie då det har 

upplevts att detta kommer på bästa sätt besvara syftet med rapporten, inom de tidsramar 

som funnits. För att få de mest effektiva metoderna har det i förväg gjorts en planering, 

samt ordnat upplägget av rapporten utefter den. Då en hel del tid har lagts ned på inlärning 

och studerande av programvarorna i rapporten, har metoderna valts med detta i åtanke. 

 

2.2 Litteraturstudie 

För att få fram så relevant litteratur om rapportens innehåll som möjligt har nära kontakt 

med universitetsbiblioteket i Örebro gjorts, då de är specialister på sökmetodik för att hitta 

litteratur  i de olika databaserna som har funnits tillgängliga. De databaser som har använts 

mestadels är summon, libris, Scopus samt Web of Science. Internetkällor har valts med ett 

kritiskt öga och har varit noggrant utvalda för att så korrekt och sann fakta som möjligt ska 

ha uppnåtts. 

 

2.3 Intervju 

 Det finns olika sätt av intervjutekniker. Intervjuer kan vara öppna eller styrda. I den här 

 rapporten ingår det båda öppna och styrda intervjuer. Anledningen till detta är för att 

rapporten har krävt olika typer av information beroende på område som den intervjuade ska 

ha besvarat. I en öppen intervju blir svaren mer frispråkiga och på så vis kan den 

intervjuade få tala friare och öppnare om frågan. Denna metod använts för att få fram 

kunskap inom ett ämne och hålla frågan så bred som möjligt [35].  

 

 De styrda frågorna har använts för att få fram vilka funktioner som har undersökts i 

 programvarorna, och hur dessa har behandlats vid jämförelsen i rapportens slutskede. 

 Anledningen till varför val av styrda frågor har valts vid val av funktioner som har 

 undersökts, är för att få konkret vad företaget anser prioriteras i programvarorna, så att 

 fokus kan läggas på dessa bitar [35].  
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I rapporten har det intervjuats och fokuserats på två nyckelpersoner då det har bedömts att 

detta kommer ge en god grund för att besvara de frågor som har dykt upp innan och under 

rapportens gång. För att undvika missförstånd vid intervjuerna så har vi gått igenom 

frågorna övergripande innan intervjun påbörjats för att se utifall något har saknats eller 

utifall det har varit någon oklar fråga. Intervjuerna har sammanställts från dator och även 

frågorna har ställts utifrån färdigskrivna frågor från dator, för att få en så snabb och bra 

återkoppling som möjligt [30]. 

 

2.4 Fallstudie 

Det har gjorts en fallstudie på Grontmij AB i Eskilstuna, då detta är företaget som ska 

använda sig utav programvaran. Genom en kvalitativ ansats i rapporten har det undersökts 

vilka programfunktioner som företaget har värderat högst utifrån en samordnares 

perspektiv. En kvalitativ studie omfattar vanligtvis ett mindre antal personer, däremot 

undersöks dessa mer genomgripande [26]. Fallstudie har valt att appliceras då detta lämpar 

sig vid undersökning av flera fall på djupet med mer detaljrika kunskaper [27]. 

 

 

2.5 Referensobjekt 

Ett referensobjekt har använts genom hela rapporten. Detta har flera användningsområden, 

främsta syftet är för att programmen ska få utgå ifrån samma modell och samma 

förutsättningar vid jämförelsen av programvarorna. Detta har även nyttjats för att få lärdom 

och kunskap om samordning av BIM-projekt.  

 

Figur 1: Referensobjekt - Enköpings nya ishall 

 

Det referensobjekt som har valts i rapporten är ett pågående BIM-projekt av Enköpings nya 

ishall. Projektet påbörjades i oktober 2014 och färdigställdes 24 augusti 2017. Behovet av 
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istid blev såpass stort att den befintliga Bahcohallen inte räckte till, då bland annat 

organisationens medlemmar har ökat drastiskt i antal. 

Beslutet att bygga ny ishall i Enköping togs förra året, där ett extra beslut togs i år angående 

finansiering och projektkostnaderna på 36 Miljoner kronor.  

 

Hallen kommer rymma 200 åskådare, 4 omklädningsrum med kringytor. Projektet blir det 

andra i Sverige där kylanläggningen drivs med koldioxid och med en hundraprocentig 

återvinning. Hallen är tillgänghetsanpassad både med egen läktare samt sarger anpassade för 

kälkhockey. Även ett nofall-system kommer installeras, detta är en anläggning som kan 

användas vid exempelvis övning av hopp vid konståkning  då fall förhindras genom att 

användaren har på sig en sele som är fäst i taket [20].  
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3 NULÄGESBESKRIVNING 

3.1 Grontmij AB 

Grontmij AB grundades år 1915 i Nederländerna då matfrågan låg i centrum, företaget 

arbetade då med jordbruks, nyodling och översvämningsskydd. Grontmij brydde sig om 

naturliga utmaningar i vardagen och såg möjligheter i nya tekniker. Detta blev startskottet 

för ett av Europas största teknikkonsultföretag  med över 100 kontor i nio olika länder. 

Grontmij är noterat på NYSE Euronextbörsen och med sina 6.000 anställda runt om i 

världen ligger numera största delen av företagets fokus på; vägar & gator, järnväg & 

spårväg, hållbara byggnader, energi och vatten [1,2,3].  

 

Grontmij genomför varje år runt 6000 projekt åt mer än 1500 kunder inom en mängd olika 

branscher och har varit med i projekt som Mall of Scandinavia, Citybanan, Hissmofors, 

Filbornaverket med mera. Grontmij finns på 15 orter i Sverige där kontoren som ligger i 

Eskilstuna studeras närmre i denna rapport. För närvarande har Eskilstunakontoret 45 

stycken anställda och discipliner inom konstruktion, arkitektur, el & tele, VVS samt 

projektledning [4].  

 

3.2 BIM-projektering på Grontmij 

Grontmij har licenser för de flesta programvarorna inom företagets discipliner. I företaget 

finns programvaror såsom Tekla Structures, MagiCAD, AutoCAD, Revit med flera. 

Företaget har i dagsläget en såkallad BIM-grupp där det diskuteras frågor om BIM och 

BIM-projekt. Det har inte förekommit en hel del BIM-projekt däremot är det på uppgång 

inom organisationen. Många av programvarorna hanterar det öppna filformatet IFC vilket 

gynnar en samordnare. Samordningsprogramvaror som finns tillgängliga inom Grontmij 

Sverige är Autodesk Navisworks Manage 2015 genom nätverkslicens, samt en Solibri 

Model Checker licens. Om flera arbetstagare väljer att nyttja Solibri Model Checker som 

programvara så krockar detta, och användarna måste ha kontakt emellan då endast en 

licens finns tillgänglig. 
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4 TEORETISK BAKGRUND 

I det här avsnittet introduceras det som framkom efter litteraturstudien. Kapitlet är avsett 

för att läsaren ska få en uppfattning och fakta bakom intervju, fallstudie och analys som tas 

upp senare i rapporten.  

4.1 BIM 

4.1.1 Vad är BIM? 

Byggnadsinformationsmodellering kommer från det engelska begreppet Building 

Information Model (BIM). Begreppet har lett till missuppfattning om att BIM bara är en 

programvara. Även om programvaran eller som det också heter BIM-verktygen är en viktig 

del av processen, så innebär begreppet BIM mer än själva programvaran. BIM kan tolkas 

som både ett nytt arbetssätt och verktyg. Begreppet används flitigt i olika kontexter vilket 

har lett till att det har blivit oklart. Rogier Jongeling forskare på LTH definierar BIM [5]:  

 

”En vidare definition av BIM är all information som genereras och förvaltas under en 

byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan 

vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-modellering är själva 

processen att generera och förvalta denna information. BIM-verktyg är de IT-verktygen som 

används för att skapa och hantera informationen. BIM är alltså ingen teknik, men ett 

samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett systematiskt och 

kvalitetssäkrat sätt." [6] 

 

BIM Alliance SWEDEN är en sektordriven ideell förening som arbetar för bättre 

samhällsbyggande med hjälp av BIM, de beskriver BIM på två olika sätt: 

”1. BIM kan utläsas Building Information Model och avser då den eller de modeller som 

utgör en digital objektsbaserad representation av en byggnad eller en anläggning. 

… 

2. BIM kan utläsas Building Information Modeling och avser då ett arbetssätt, det vill säga 

processen att skapa och använda en eller flera byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller 

anläggningsprocessen.” [35] 
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Beroende på användningsområde och användare har begreppet tolkats på olika sätt. I den här 

rapporten har begreppet BIM tolkats som arbetsprocess eller metodik. Vid benämning av 

BIM som modell har termen BIM-modell brukats. 

 

 

4.1.2 BIM i världen 

BIM-användningen skiljer sig mellan de olika länderna. Undersökningar visar på att BIM-

marknaden kommer att bli enorm. Användandet av BIM har blivit norm i vissa länder, fast 

har långsam och begränsad användning i andra [9].  

 

I Finland införde statliga bolaget Senaati år 2007 krav på BIM i alla upphandlingar [10]. 

Även i Norge började krav på BIM komma år 2010 [10]. Det finns flertalet länder där 

statliga bolag har tagit tag i BIM-frågan. I Norge är Statsbygg i framkant, I USA är det GSA 

(General Services Administration) [9]. 

 

Enligt en forskning utförd av McGraw-Hill Construction år 2012 har det setts en ökning av 

BIM inom arkitektur, ingenjör, entreprenör och förvaltning i Nordamerika[7]. Forskningen 

har fört statistik över BIM-användande mellan åren 2009 och 2012. 

• Andelen företag som använder BIM var 2012 71%, vilket är ett hopp när man jämför 

tidigare statistik, 17% under år 2007 och 49% år 2009. 

• Nästan hälften av användarna (49%) hade fem eller fler år av BIM-användande. 

• Nästintill 40% av BIM-användarna är starkt engagerade i att använda BIM, dessa 

genomför över 60% av deras arbete i BIM. År 2009 var denna grupp 44%. 

 

Den svenska översättning av Stephen Jones kommentar om BIM tolkas som att datan från 

forskningen av McGraw-Hill Construction påvisar tydligt att BIM tar tag i design och 

byggbranschen eftersom det har visat affärsvärde [7]. 

 
 

4.1.3 BIM i Sverige 

För att Sverige ska hänga med i utvecklingen och använda BIM krävs det att staten tar sitt 

ansvar. Våra grannländer i öst och väst har redan infört krav på BIM inom vissa statliga 

projekt [9].  
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År 2008 utfördes en undersökning av Erabuild som visade att CAD då var den dominerade 

metoden vid projekteringsarbeten med mer än 60 % av marknaden, och att BIM endast 

används i begränsad omfattning 10-20 % [8]. 

 

Det har gjorts en undersökning av vilka arbetssätt som har används under åren 2000 till 

2007. Figuren visar fördelningen av de olika arbetssätten. Enligt figuren och tidigare 

undersökning så syns en tydlig trend. Det har skett en enorm ökning i användandet av 

program som kan hantera 3D och objektbaserade modeller. Arkitekterna var tidiga i 

utvecklingen där de år 2000 hade en användning i omfattningen 18% jämfört med tekniska 

konsulter som då låg på 8%. År 2007 låg användandet av 3D och objektbaserade modeller 

på 50% för arkitekter och 44% för tekniska konsulter. Denna trend påvisar att av BIM-

användandet har under denna period ökat, högst bland designers, men även inom andra 

områden [24]. 

 

 
Figur 2: Statistik på programanvändande [24]. 

 

Trafikverket i Sverige som är landets största beställare av anläggningsarbeten har tagit 

initiativ i BIM-frågan. Det statligt ägda bolaget har redan sedan år 1994 använt sig utav 

BIM-tekniken [11,12]. Trafikverket har från och med 2015 ställt BIM som krav i alla 

upphandlingar [12]. 

 

"BIM i staten" är ytterligare ett statligt initiativ från fem stycken Svenska statligt ägda bolag; 

Specialfastigheter, Akademiska hus, Riksdagsförvaltningen, Statens Fastighetsverk och 
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Fortifikationsverket.  Projektet har tagit fram riktlinjer och strategi för implementering av 

BIM och informationshantering i framtidens projekt och förvaltningsskede. Senast år 2015 

kommer organisationerna att ha gemensamma krav på bland annat riktlinjer för hantering av 

BIM i projekt [23]. 

4.1.4 BIM-verktyg 

I dagens läge finns det redan en rad färdigutvecklade BIM-verktyg som används inom olika 

branscher. Några av de vanligaste programvarorna inom samordning är Solibri Model 

Checker, Tekla BIMSight, Bentley Navigator, Autodesk Navisworks Manage. Dessa 

utvecklas och släpper nya versioner med jämna mellanrum. Programvarorna skiljer sig 

emellan och så gör även behovet från användarna. I den här rapporten studeras två av dessa 

verktyg, Autodesk Navisworks Manage och Solibri Model Checker. 

 

4.1.5 IFC 

Filformatet IFC är ett globalt, öppet och neutralt filformat utvecklat av BuildingSMART 

(tidigare International Alliance for Interoperability). Filformatet är ISO-cerifierat och är det 

enda öppna, standard 3D-objektorienterade filformatet som används för BIM. IFC är 

tillgängligt gratis till alla mjukvaruföretag och stöds idag av ungefär 150 program runt om i 

världen [18]. 

 

Figur 3: Figur på IFC-formatet med certifikat [15]. 

IFC erbjuder 3D presentation för alla discipliner och kan innehålla information om varje 

element såsom; material, profiler och funktion. Genom denna information kan du snabbt 

lokalisera och filtrera relevant data från den såkallade IFC-databasen. 

Vanligaste filändelsen vid användning av filformatet IFC är .IFC. Däremot finns det tillgång 

till tre stycken olika filändelser, dessa stöds däremot inte av alla programvaror. De tre olika 

filändelserna som IFC använder sig utav är, .ifc .ifcXML .ifcZIP. 
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Figur 4: IFC - Tre olika filformat 

 

 .ifc - Standardformatet 

 .ifcXML - Många företag och stationära system kan hantera XML. Därför har ifcXML 

lagts till som filtyp. Denna filtyp är vanligtvis 4-8 gånger större än en vanlig .ifc-fil. 

Filändelsen används vanligen för dem aktörer som inte kräver lika mycket 

information, såsom exempelvis vid budgetering och energiberäkningar [14,17]. 

 .ifcZIP - En komprimerad variant av .ifc, möjlighet att minska storleken på en .IFC-fil 

med 60-80%, samt en .ifcXML-fil med 90-95% [16]. 

 

Det har idag lanserats en senare version av IFC nämligen IFC4 (tidigare benämnt IFC2x4). 

Den versionen kommer i framtiden ligga till grund för kommande IFC-lösningar och 

innehåller ytterligare förbättringar jämtemot den tidigare versionen som används idag. Den 

version som är certifierad, godkänd och används idag är IFC 2x3 [16]. 

 

Det finns andra öppna filformat för modeller, exempelvis The Green Building XML 

(gbXML). Däremot har IFC standarden största täckning. Utan användning av ett öppet 

standardformat som IFC skulle reglerna vid exempelvis samordning alltid behöva 

modelleras om för varje separat BIM-verktyg. Länder som har tagit initiativ för att använda 

IFC standarden vid kontroll av regler är bland annat USA, Australien, Singapore och 

Sverige [13].  

 

Vid visualisering eller exempelvis vid kontroll av ett byggobjekts material och egenskaper 

används en såkallad IFC-viewer. Det finns idag flertalet gratis viewers för att kunna öppna 

standard IFC-filer [19]. 
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4.2 Solibri Model Checker 9.5 

4.2.1 Bakgrund 

Solibri Inc. heter företaget som är grundare av Solibri Model Checker, SMC. År 1999 såg de 

möjligheter när programvaror för modellering hade förbättrats, och gemensamma standarder 

bildades. Dessa standarder tillät kvalitetskontroller inom olika branscher. Skaparna bakom 

SMC hade olika bakgrunder såsom inom konstruktion, kemi och flygindustrin. De såg 

potential på marknaden att erbjuda ett verktyg för att kontrollera kvaliteten på 

konstruktioner. Företaget fokuserade på konstruktion, genom att med nya idéer försöka lösa 

problemet med material och pengaspill. Ur detta tänk skapades programvaran Solibri Model 

Checker, för att kontrollera och analysera konstruktioner. Solibris programvara säljs i över 

70 länder med kontor i USA och Storbritannien [21]. 

 

Solibri Model Checker kontrollerar BIM-modeller och genom 3D-visualisering kan 

programvaran upptäcka eventuella krockar, brister och svagheter som användaren därefter 

kan dela med sig ut till övriga användare. Programvaran utvecklas med nya funktioner allt 

eftersom och kan idag förutom detta även utföra mängdmätning av byggmaterial, kontrollera 

tillgänglighet, säkerhet och byggnormer via såkallade regler som användaren antingen 

skapar själv eller använder färdiga regler som följer med programmet. Det finns en 

Svenskanpassning för dessa regler till SMC skapad av Graphisoft. Dessa hanterar BSAB och 

AMA koder från bland annat program som ArchiCAD, Revit, Magicad, och Tekla. [21,22] 
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4.2.2 Systemkrav  

I tabellen nedan redovisas lägsta systemkrav för användande av Solibri Model Checker 9.5 

[36]. 

 

 
 Windows Mac 

Processor Intel® Core™ i3, eller bättre 
processor 

Intel® Core™ i3, eller bättre 
processor 

Operativsystem Microsoft Windows 7 eller 
Microsoft Windows 8 64bit 

MAC OS X 10.7.x, 10.8.x, 
10.9.x, 10.10.x(Lion, or 
Mountain Lion, Mavericks, 
Yosemite) 

Mus Datormus med scrollhjul 
eller liknande 

Datormus med scrollhjul 
eller liknande 

Grafikkort Grafikkort med OpenGL 
version 3.3 stöd och bra 3D-
prestanda. Förslagsvis NVidia 
eller AMD. Intel-kort kan ha 
drivrutinproblem. 

Grafikkort med OpenGL 
version 3.3 stöd och bra 3D-
prestanda. Förslagsvis NVidia 
eller AMD. Intel-kort kan ha 
drivrutinproblem. 

RAM-minne Minst 4 GB RAM Minst 4 GB RAM 
Hårddisk 200 MB ledigt utrymme 200 MB ledigt utrymme 
Övrigt Uppdaterade drivrutiner Yosemite kräver Java6 

 

 

4.3 Autodesk Navisworks Manage 2015 

4.3.1 Bakgrund 

Autodesk grundades år 1982 i San Rafael, California. Företaget är världsledande inom 2D, 

3D design och konstruktion. Företaget är mest känt för AutoCAD som revolutionerade 

programvaruindustriföretagen när det släpptes. Idag har företaget mer än sex miljoner 

kunder och har samarbete med företag som; Microsoft, Intel och IBM. Autodesk har 

nuförtiden ett storväxt utbud av produkter för flera olika branscher med allt ifrån CAD-

program till designprogram. År 2007 köpte Autodesk upp ett privat företag ifrån England, 

som senare kom att bli ytterligare en programvara i Autodeskvärlden, nämligen Navisworks 

Manage [29-33]. 

 

NavisWorks som programvaran hette då utvecklades från början år 1995 på University of 

Cambridge som en del av en rapport. Tanken var att skapa ett program som kunde hantera 

stora 3D-filer vilket på den tiden var svårt med hårdvaran som fanns tillgänglig. År 1997 

upptäckte LightWork Design Ltd. forskningsprojektet och licenserade programvaran, 

började marknadsföra den till byggindustrin. Under 2000-talet blev NavisWorks ett 

dotterbolag till LightWork Design som sedermera blev ett separat företag. Företaget fortsatte 
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utveckla produkten under namnet JetStream och blev uppköpt av Autodesk år 2007. Idag 

heter en del av programvaran Autodesk Navisworks Manage, ANM. Detta används bland 

annat för samordning, 5D analys och simulering [34]. 

 
4.3.2 Systemkrav 

Nedan redovisas lägsta systemkrav för Navisworks Manage 2015 [37]. 

 

 

Operativsystem Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 
8 (64-bit) eller Microsoft Windows 7 (64-bit) 
(Service Pack 1) Home Basic, Home Premium, 
Professional, Enterprise, eller Ultimate 
(rekommenderad) 

Processor Intel Pentim 4 eller AMD Athlon 3.0 GHz (eller 
bättre) med SSE2 teknologi 

Ram-minne 2 GB RAM (minimum) 
Diskutrymme 15 GB fritt utrymme för installation 
Grafikkort Direct3D och OpenGL kapabla grafikkort med 

Shader Model 2 (minimum) 
Upplösning 1280x800 VGA (1920x1080 skärm och 32-bit 

rekommenderas) 
Mus Microsoft kompatibelt pekdon 
Övrigt Microsoft Internet Explorer 8.0 eller senare 
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5 INTERVJU 

Torbjörn Kjellström arbetar som utbildningsansvarig och produktansvarig på företaget 

Graphisoft Sverige, han har hand om flera områden och utbildar bland annat inom 

samordning, BIM, Solibri Model Checker, ArchiCAD med mera. Intervjuns huvudsyfte 

har varit att försöka få en bättre bild av vad BIM-samordning innebär. 

 

5.1 BIM-samordning 

5.1.1 BIM-samordnare 

Det finns flertalet titlar runt om i världen. Bara i Sverige används titlar som CAD-

samordnare, Project Information Officer, BIM-koordinator, informationssamordnare och 

BIM-samordnare. Detta beror på att det idag inte finns någon konkret information om vad 

BIM innebär och vem som gör vad. Beroende på storleken på projekten och beställarens 

krav så skiljer sig arbetsuppgifterna och titlarna åt. Förutom detta så skiljer sig även 

ansvaret vid varje projekt. En BIM-samordnare kan få olika typer av arbetsuppgifter 

beroende på vilken nivå av BIM som har bestämts ska användas i projektet. Med nivå 

menas det, i vilken uträckning som BIM ska utnyttjas. Detta bestäms i projektet för att 

klargöra arbetsuppgifterna, och vad som krävs utav varje aktör i projektet så att kvaliteten 

och nivån ska bevaras under hela projektets gång. En generell uppgift för samordnare kan 

vara att alla kontrollera alla discipliners modeller mot varandra, samt hjälpa konsulter vid 

leverans av IFC-filer. 

 

När det pratas om nivåer av BIM så tolkas även detta olika beroende på vem du frågar. 

Enligt respondenten i denna intervju delas nivåerna upp i tre stycken olika. 

o Nivå 1 - Kollisionskontroller genomförs i projektet. 

o Nivå 2 - Mängdning 

o Nivå 3 - 4D & 5D 

Det som upplevs vara den stora utmaningen med BIM-samordning är utbildning av 

användarna av hur korrekt modellering ska uppnås i projekteringen, då en BIM-

samordnare inte har till uppgift att gå in och editera andras ritningar utifall ett fel har 

påträffats.  
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5.1.2 Fram tills idag 

Redan under 1970-talet fanns räknemaskiner som kunde utföra tekniska beräkningar. 

Under 1980-talet då persondatorer kom gjorde att produktionen utav skriftliga dokument, 

kostnadsberäkning och budgetering blev enklare för användaren.  Samtidigt under denna 

period kom CAD, först användes det speciella arbetsstationer, sedermera kom dessa 

programvaror även till persondatorerna. Under 1990-talet kom internet som underlättade 

tillgången till handlingar i projekt [24].  

 

Under 2000-talet har flertalet verktyg vuxit fram på marknaden vilket har lett till olika sätt 

att genomföra kontroller har utnyttjas. Fram tills idag är det inte ovanligt att folk har lagt 

2D-ritningar ovanpå varandra på fönster eller ljusbord. När ritningarna blivit mer och mer 

datoriserade har en del användare lagt PDF:er ovanpå varandra i datorn för att upptäcka 

fel. I dag finns det samordningsverktyg som kan genomföra liknande handlingar datoriserat 

för användaren med hjälp av modeller utav det som ska kontrolleras. 

 

5.1.3 BIM-projektering 

Det finns flertalet fördelar genom att använda sig utav BIM-projektering och BIM-

samordning. Den stora fördelen är att du sparar mycket pengar, projekten blir klara tidigare 

med mindre problem. Det som har varit en stor broms i utvecklingen upplever 

respondenten i intervjun att det är mentaliteten och att många inte tror på informationen. 
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5.2 Programvaror 

Joakim Granberg arbetar som Projektledare, projekteringsledare och BIM-samordnare på 

Grontmij AB i Eskilstuna. Denna intervjuns huvudändamål har varit att få fram 

information om vilka funktioner som bör tas upp och jämföras mellan de olika 

programvarorna och även hur poängsättning ska fördelas då detta är beroende på hur 

programvarorna ska användas. 

 

5.2.1 Vilka funktioner 

Programvarorna som tas upp i rapporten skiljer sig en hel del i uppbyggnaden och 

funktionalitet. För att ta reda på vilken programvara som passar bäst specifikt för Grontmij 

AB i Eskilstuna har det genomförts en intervju där det har framkommit att endast de 

funktioner av intresse ska kontrolleras och jämföras mot varandra. Detta med tanke på att 

vardera program kan både ha funktioner som inte är av intresse för företaget, funktioner 

utöver behovet eller funktioner som ej är genomförbara. De funktioner som ska 

kontrolleras och undersökas i programvarorna är: 

o Grundläggande funktionalitet; inställningar, språk och navigering 

o Kontroll och regler 

o Presentation 

 

5.2.2 Poängsättning 

Efter intervjun som genomfördes med respondenten från Grontmij AB i Eskilstuna, har  

det framkommit att poängsättningen ska fördelas på en skala 1-5 för samtliga funktioner 

som testas i programvarorna. 

 

5.2.3 Jämförelse 

För att råda lika förhållanden vid jämförelse av programvarorna har det efter intervjun 

kommit fram att jämförelsen görs bäst genom ett referensobjekt. Detta har även varit en 

viktig del att ta med i arbetet, i och med att programvaran kommer att ha dessa 

förhållanden i framtiden och råda i liknande omständigheter. 
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6 FALLSTUDIE 

Denna del av rapporten behandlar fallstudien som har utförts. Funktionerna som framgick 

efter intervjun presenteras och undersöks i den här delen av rapporten där funktionerna är 

uppdelade i tre avsnitt; Grundläggande funktioner, kontroller & regler, presentation. 

 

6.1 Grundläggande funktioner 

Grundläggande funktioner är uppdelat i; gränssnitt, inställningar & språk, och navigering. 

Den här delen har vart viktig att studera främst för att detta är funktioner som används 

flitigt inom BIM-samording. 

 

6.1.1 Gränssnitt 

Autodesk Navisworks Manage 2015 

Gränssnittet i ANM påminner om AutoCAD till utseendet. Detta kan du till viss del ändra 

efter smak i inställningarna. 

 
Figur 5: Gränssnittet i Autodesk Navisworks Manage 2015. 

 

1. Applicationbutton and menu: Rullgardinsmeny eller start, här finns vanliga 

kommandon såsom inställningar, spara och öppna. 

2. Quick Access toolbar: Snabbkommandon, spara/skriv ut/tillbaka m.m.  

3. InfoCenter:Hjälp/sök/kommunikation. 
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4. Ribbon: Verktygsfält, meny med underfunktioner, insorterade efter område. 

5. SceneView: Visualiseringsfält 

6. Navigation tools: Navigeringsverktyg, snabbverktyg för navigering. 

7. Dockablewindows: Dockningsbara fönster 

8. Status bar: Kommandoprompt  

Solibri Model Checker 

Gränssnittet i SMC består vanligtvis av fem stycken flikar: File, Model, Checking, 

Communikation samt Information Takeoff. Det finns möjlighet att modifiera dessa flikar 

eller ladda hem färdiga tillbehör och placera dessa på menyraden. På figuren nedan syns 

gränssnittet med markering i röda siffror. 

 
Figur 6: Gränssnittet i Solibri Model Checker 9.5 

 

1. Huvudmeny: Alla flikar i kronologisk ordning med hjälp och sök längst till vänster 

2. Vyläge: Visar genom ett träddiagram vilken modell samt vad i modellen du kollar. 

3. Visualiseringsfält i 3D 

4. Infofönster: Här visas information om objekt samt beskrivningar. 

5. Kommandoprompt: Visar status. 

6. Huvudverktygsfält: Verktygen som används 
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Figur 8: Byte av språk görs i genvägen till Solibri Model Checker. 

 

6.1.2 Inställningar & Språk 

Autodesk Navisworks Manage 

Det finns flertalet grundinställningar du kan göra i ANM, såsom ställa in vilka verktyg som 

ska synas, måttsättning, vilka filändelser som ska läsas med mera. Bilden nedan visar en 

del av dessa inställningar. 

 
Figur 7: Autodesk Navisworks Manage inställningar. 
 

Det finns gott om olika språk 

att välja mellan vid 

användande av ANM. Totalt 

finns det nio olika språk som 

du kan välja mellan, där 

världens mest talade språk 

finns med. För att komma åt 

fler språk krävs det att 

brukaren antingen har 

förinstallerat eller laddat hem 

såkallade languagepackages från Autodesks hemsida och därefter ändra filändelsen i 

genvägen till programmet, till önskat språk (markerat på bilden ovan). 
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Figur 10: Solibri Model Checker språkinställningar. 

Solibri Model Checker 

I fliken File finns inställningar(Settings). Det finns mycket olika inställningar som 

användaren kan ställa in, på bilden nedan syns utseendet för inställningarna över 

måttsättning. 

 

Figur 9: Solibri Model Checker inställningar. 

 

 

I Solibri Model 

Checker kan du ställa 

in språk direkt i 

inställningar. Det finns 

4 olika språk att välja 

mellan. 
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6.1.3 Navigering 

Autodesk Navisworks Manage 

Navigering i ANM är likt den i AutoCAD, där det finns den såkallade viewcube som 

används för att bestämma vilket läge vyn ska stå i, den orienterar sig och följer med 

beroende på vilket läge modellen befinner sig i. Under denna kub finns de flesta vanliga 

navigeringsverktygen såsom; orbit, zoomfunktion, markering med mera. Utöver detta finns 

även möjlighet att använda sig utav full navigation wheel, som syns till vänster om 

snabbverktyget, detta verktyg följer efter muspekaren så att verktygen alltid finns nära till 

hands. På bilden nedan används en av navigeringsfunktionerna närmare bestämt Third 

Person, som gör det möjligt för användaren att navigera sig i modellen genom en virtuell 

person. Programvaran har utöver dessa funktioner även möjlighet att lägga till en planvy 

för att ytterligare få ett sätt att orientera sig i vyn. Bilden nedan är en förminskad och 

urklippt variant med navigeringsverktygen synliga. Navigeringsmenyn från verktygsfältet 

är markerad i röd färg. 

 
Figur 11: Flera olika navigeringsverktyg i ANM. Vyn på bilden är i Third Person läge. 
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Solibri Model Checker 

Vid navigering i Solibri Model Checker används menyn högst upp till höger. Dessa 

verktyg är alltid synliga och tillgängliga för användaren vare sig du står i Model-fliken 

eller Information Takeoff-fliken. För mer information om respektive verktyg hålls musen 

på dessa så dyker en förklaring upp. Vid navigering syns en planvy nere till höger, som 

med en gul pil visar från vilket håll användaren tittar i modellen. Det finns 

kortkommandon att använda för att ta fram verktygen. På nedanstående bild används 

Walk-läget, där användaren själv kan navigera sig i modellen genom att använda mus eller 

tangentbord. För att välja vy används kortkommandon eller fliken uppe till höger, 

rödmarkerat område. 

 
Figur 12: Solibri Model Checker, navigering i modellen. 
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Figur 13: Autodesk Navisworks Manage, utseende vid kontroller och regler. 

6.2 Kontroller & regler 

I detta avsnitt har det undersökts hur programmen behandlar kontroller och 

regelbestämmelser. Det har även studerats hur processerna går till samt hur strukturen i 

programvarorna är uppbyggda. 

 

Autodesk Navisworks Manage 

Vid användande av ANM när användaren utför kontroller av modellen används funktionen 

Clash detective från menyn eller via tangentbordets kortkommando. Funktionen ber 

användaren själv lägga till ett nytt test som användaren även får namnge efter lämplig 

kontroll som ska genomföras. Det kan läggas till flera tester efter varandra beroende på vad 

användaren behöver eller vill kontrollera. En kontroll kan innebära kollisionskontroll eller 

annan kontroll av modellen. Vanliga kontroller är att granska modellen mot sig själv, 

studera duplicerade element eller göra kollisionskontroll för två olika modeller mot 

varandra.  

Efter varje test sorteras dess status beroende på om det är nytt, aktivt, undersökt, godkänt 

eller åtgärdat. Det finns möjlighet att importera eller exportera tester utifall användaren har 

sparat ett specifikt test eller vill föra ut ett test.  

Programmets underrubriker är rules, select, results och report. I figuren nedan är 

användaren i undermenyn Select (markera/välj). 
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Rules (Regler) – I denna underrubrik kan användaren definiera specifika regler som ska 

undersökas. Programmet har flera olika grundregler som användaren själv kan utnyttja för 

att genomföra kontroller. Detta kan exempelvis utnyttjas om användaren vill kolla ett 

specifikt urval av komponenter och undersöka dessa mot varandra.  

 

Select (Markera/Välj) – Här bestämmer användaren inställningar för bland annat vilka 

modeller som ska kontrolleras, vilken typ av kontroll som ska undersökas med toleransnivå 

som ska användas, om modellerna ska kontrolleras mot sig själva med mera.  

 

Results (Resultat) – Här presenteras resultatet av undersökningen när användaren har gjort 

alla inställningar och kört ett test. Det finns flera olika val av hur kollisionen eller testet ska 

presenteras, exempelvis vilka komponenter som ska synas. Förutom resultat så finns det i 

den här underrubriken även möjlighet att gruppera olika kollisioner, lägga till kommentarer 

både i kollisionen samt i vyn. 

 

Report (Rapportera) – Här väljs hur testet ska exporteras och presenteras till övriga 

användare. 

  

Solibri Model Checker 

När användaren ska utföra kontroller av olika slag i SMC används fliken Checking. När 

användaren klickar på fliken dyker ett popup-fönster upp. Rutan ber då användaren välja ut 

ett visst antal färdiga regler och kontroller som användaren tycker passar i projektet. Med 

regler menas en specifik undersökning som användaren vill utföra. Det kan innebära 

exempelvis kontroll av modellens struktur, krockar mellan olika modeller eller att det finns 

tillräckligt med mellanrum i vissa utrymmen. Med reglerna följer beskrivningar som 

förklarar innebörden av vald regel. Det finns flertalet regler på engelska och även på 

svenska efter svensk standard. Reglerna som finns att välja mellan utvecklas hela tiden och 

användaren kan själv skapa egna eller modifiera befintliga regler.  

Efter att användaren har valt regel och upptäcker att dessa passar så kan användaren alltid 

stänga av eller ta bort den i ett senare skede. På samma sätt kan användaren välja att lägga 

till regler. Efter att användaren har lagt till lämpliga regler utförs kontrollen först efter att 

användaren klickat på Check. Check kontrollerar om användaren bör fylla i något annat 

utöver reglerna som är valda. Om inget meddelande dyker upp så genomförs kontrollen.  

Programmet sorterar in krockarna efter svårighetsgrad i låg, måttlig och kritisk åtgärd.  
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Under fliken Checking används i huvudsak fyra stycken undermenyer;  

Ruleset, Result Summary, Results samt Info, se figur nedan. 

 

Figur 14: Solibri Model Checker, utseende med engelska regler och kontroller. 

 

Ruleset (Regeluppsättning) - Här syns valda regler vid kontroll, finns tillgång till att lägga 

till, avaktivera och ta bort regler efter användningsområde. Inom varje Regeluppsättning 

finns det uppdelat i flera underregler om 

 

Result Summary (Sammanfattat Resultat) - Denna del visar statistik om undersökningen. 

Antalet fel inom en specifik kontroll eller regel, hur dessa fel fördelar sig beroende på 

svårighetsgrad i krocken, hur tätt felen är placerade med mera. 

 

Results (Resultat) - Här återfinns ett strukturerat träddiagram som visar vilka komponenter 

som ingår i kontrollen som utförts. 

 

Info (Information) - Fliken visar bland annat ytterligare information om vald komponent 

samt detaljerad beskrivning av hur regeln fungerar och vad som har utlöst krocken.  
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6.3 Presentation 

I det här avsnittet har det utforskats hur de olika programvarorna kan presentera olika 

krockar och regler, vad de olika programmen har för funktioner när det kommer till 

presentation, och vilka format som presentationerna och rapporterna kan levereras ut i. 

 

Autodesk Navisworks Manage 

ANM använder sig av ett lätthanterligt och ordningsamt gränssnitt när det kommer till 

exportering av rapporter av olika slag. Det finns olika inställningar som användaren kan 

göra beroende på vad denne anser vara viktigt att ta med i rapporten. Utifall olika krockar 

är funna vid ett tidigare och har grupperats i resultat-menyn så kan dessa presenteras på 

olika sätt. Programmet kan spara ut i 5 olika filformat där HTML (Tabular) kan användas 

för att öppna upp i Microsoft Office Excel från 2007 och framåt.  

 
Figur 15: Autodesk Navisworks Manage, skapa rapport. 
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Figur 16: Autodesk Navisworks Manage, presentation av krockar. 

 

Krockar presenteras detaljerat i en lista för att användaren som läser rapporten lätt ska 

kunna navigera sig till dessa och kunna åtgärda problemet. Det går även att lägga till 

kommentarer till varje krock som presenteras i ytterligare en kolumn till höger. Vid 

kommentering återfinns vem som har kommenterat, vilken tid kommentaren blev till och 

vad som skall åtgärdas. Vid krock kan ritverktyget och kommentering hanteras direkt i 

modellens vy med något utav verktygen, dessa sparas automatiskt till vald krock som 

personen har ritat/skrivit i och presenteras även denna i rapporten som skapas av 

användaren. Figuren nedan visar en förstorad bild på en upptäckt krock med användande av 

ritfunktionen och textfunktionen. 

 

Figur 17: Autodesk Navisworks Manage, rita/skriva i modellen 
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Solibri Model Checker 

Vid skapande av rapport i programvaran Solibri Model Checker används fliken 

Communication i första hand. Däremot går det att skapa en såkallad Checker report redan i 

fliken Checking. Denna rapport visar en överblick över vilka regler som har kontrollerats 

och vad reglerna har för status. För att skapa slides till en rapport görs detta redan under 

Checking då felet upptäcktes. Det går även att lägga till slides från Communication-fliken. 

En rapport kan presenteras i 4 olika filformat. BCF Report är en typ av utsparning av 

rapporten. Denna variant har fördelen att kunna skickas direkt till projektören, genom 

denna fil som kan importeras till programvaran så kan problemet visas direkt i modellen 

och på så sätt slippa leta efter vart felet ligger. 

 

 

Figur 18: Solibri Model Checker, skapa rapport. 
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Krockar presenteras detaljerat i en lista för att problemet ska kunna vara lätt att navigera sig 

till och åtgärda. Användaren som utför kontrollen kan välja att skriva egna kommentarer 

eller använda de färdiga reglerna för att beskriva problemet. I figuren nedan presenteras en 

krock i Microsoft Office Excel format. 

 

 

Figur 19: Solibri Model Checker, presentation av rapport i .xls 

 

Användaren kan innan presentation av vald krock i Communication skapa såkallade slides 

(presentation av flera krockar efter varandra), och fylla på dessa med egen information 

genom ritverktyget som finns tillgängligt i Solibri Model Checker. Figuren nedan visar en 

krock där det har använts en funktion i ritverktyget, Arrow för att påvisa mer detaljerat var 

krocken har inträffat. 

 

 

 

Figur 20: Solibri Model Checker, presentation av krock med ritverktyg. 
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7 ANALYS 

I detta avsnitt har det gjorts en sammanställning och poängsättning av samtliga funktioner 

som framgick och studerades i avsnittet fallstudien.  

 

7.1 Poängsättning 

Poängsättningen har skett på en skala 1-5. Beskrivning av de olika nivåerna vid 

poängsättningen redovisas i tabellen nedan. 

 

Nivå Beskrivning Kommentar 

1 Grundläggande Funktionen täcker det minsta behovet och har grundläggande funktionalitet. 

2 Bra Funktionen fungerar bra, utför det den ska, och det användaren förväntar sig. 

3 Väldigt Bra Funktionen fungerar väldigt bra. 

4 Avancerad Funktionen har avancerad funktionalitet, den uppfyller nivå 3 och har utöver  

  
 

detta perfekt användarvänlighet. 

5 Expert Funktionen täcker nivå 1-4. Användaren upplever i både användarvänlighet  

    och funktionalitet att programvaran utför detta på ett exemplariskt sätt 
Tabell över hur poängsättningen har bedömts. 

 

7.2 Grundläggande funktioner 

Båda programvarorna har bra med grundläggande funktioner. Är man vad vid AutoCAD-

miljön så kommer användandet av Autodesk Navisworks Manage få en användare att 

känna sig som hemma, då grundutförandet är sig likt. Det finns flera olika funktioner och 

ibland frågar man sig varför dessa ligger på så många olika ställen. Det kan ibland upplevas 

som rörigt när de finns på så många olika ställen.  

 

Solibri Model Checker har ett annat tänk i sitt upplägg, de har valt att framhäva de 

funktioner som behövs, lägga dessa på ett ställe och göra det enkelt för användaren, inte 

fler funktioner än vad som behövs och inte för få. Menyn ger ett intryck av att 

programvaran känns föråldrad och känns inte lika professionellt som Autodesk Navisworks 

Manage. 
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Inställningarna i ANM är många och upplevs som bättre än SMC. Användaren kan välja att 

anpassa menyn efter ett mer avancerat utförande eller ett mer grundutförande och flytta 

menyerna helt efter tycke. Det finns gott om språk att välja mellan för användaren. 

Krångligt att byta språk på programmet då detta måste göras via genvägen till 

programvaran. Inställningarna i Solibri Model Checker låter användaren ställa in 

gränssnittet till viss del och lägga till tilläggsprogram precis som i ANM. Bra med Solibri 

Model Checker är att användaren bland annat kan ställa in språket direkt i programmet, 

däremot finns inte lika många språk att välja mellan som i ANM. 

 

Navigeringen i programvarorna fungerar likvärdigt. Mycket beror på vad användaren har 

för preferenser. Det har upplevts att navigeringen är bättre i ANM, detta främst med tanke 

på användbarhet och enkelheten av att ha funktionerna lättillgängliga. 

 

Autodesk Navisworks Manage fungerar ypperligt och har avancerad funktionalitet, 

programvaran uppfyller kravet för en fyra i nivåbedömningen. Solibri Model Checker 

bedöms till en trea vid denna sammanställning. 

 

7.3 Kontroller & Regler 

Båda programmen hanterar kontroller och regler bra. Autodesk Navisworks Manage 

använder sig utav en fri regelsättning redan från början där användaren själv får börja från 

start utifall denna inte har färdiga regler eller tester skapta. Testerna som utförs i ANM är 

enkla att förstå, dock kan den mer avancerade användaren gå in och göra väldigt specifika 

regler för att få fram en kontroll som ger bra resultat. Vid val av nya krockar kan 

användaren på ett enkelt och fördelaktigt sätt välja vilka element som ska vara synliga 

runtom och även på ett enkelt sätt styra mellan de olika krockarna. Däremot upplevs 

funktionen tom då det känns som att det saknas färdiga kontroller, regler och tester för 

användaren. 

 

Solibri Model Checker har upplevts vara det bättre programmet när det kommer till kontroll 

och regelanvändning. Vid användning av fliken checking så får användaren som en guide 

att följa för att misstag ska undvikas. SMC använder sig utav sina färdiga regelsamlingar. 

Detta är bra både för den grundläggande, medel och avancerade användaren. Det finns 

många färdigskapta regler att välja mellan. Både på svenska efter svensk branschstandard 
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samt på engelska. Reglerna har förutom bra funktionalitet även beskrivningar för att 

användaren inte ska kunna missta sig. Dessa regler kan sedermera användas vid 

presentation av krockar om användaren anser att den informationen räcker för att förstå 

problemet. Kontrollerna som utförs ger ett bra resultat där varje krock fördelas in beroende 

på vilken svårighetsgrad denna är. Informationen är detaljerad och visar precis vilka 

element som berör krocken genom träddiagramstruktur där modellen börjar i det stora och 

låter användaren få klicka ner till detaljnivå.  

 

Autodesk Navisworks Manage fungerar väldigt bra vid användning av kontroller och regler 

av olika slag. Det saknas svenskanpassning, färdigskrivna regler. Programmet har ett 

välstrukturerat utförande. Programvaran får vid denna jämförelse en trea i betyg. Solibri 

Model Checker utför kontroller och regler på en nivå som är exemplarisk. Både ur 

funktionalitet och användarvänlighet synpunkt, funktionen får därför en femma vid denna 

sammanställning. 

 

7.4 Presentation 

ANM är bra då användaren enkelt kan välja vad som ska finnas med i rapporten genom 

detaljerade inställningar direkt i menyn. ANM har även en bra struktur om brukaren har 

gjort grupper vid resultatet, utifall flera krockar har inträffat på grund av samma fel. SMC 

använder sig istället utav mallar som du själv kan skapa och modifiera i excel. När en mall 

är skapad så kan denna återanvändas i framtiden. SMC har möjlighet att spara ut direkt i 

excel-format samt kan göra en separat rapport redan i Checking bara över hur resultatet om 

vilka regler som är körda och godkända, och vilka regler som inte är det. 

 

Båda programmen har tillgång till ritverktyg och presenterar krockar på ett bra sätt där 

användaren har möjlighet till att dela med sig nödvändig information. 

 

Solibri Model Checker kan förutom att presentera i vanliga läsformat även leverera en 

såkallad BCF Report. Detta förbättrar flödet och effektiviserar processen då användaren 

inte behöver leta efter problemet, utan istället kan låta programmet hitta det själv. 
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Autodesk Navisworks Manage presenterar materialet på ett snyggt och strukturerat sätt. 

Funktionsmässigt fungerar denna del väldigt bra och får därför en trea i betyg. Solibri 

Model Checker fungerar väldigt bra, funktionen har perfekt användarvänlighet och 

funktionalitet och får fyra i betyg. 
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8 RESULTAT 

Detta avsnitt presenterar en sammanställning av analysen. Noggrannare beskrivning av de 

olika nivåerna finns under avsnitt 7.1 Poängsättning. 

 

8.1 Sammanställning av analys 

Tabellen nedan visar en sammanställning av poängsättningen från analysen med en kort 

beskrivning av varje poängsättning. Resultatet efter sammanställning påvisar att Solibri 

Model Checker (SMC) är den programvara som har fått flest poäng. 

 

Figur 21: Sammanställning av poängsättningen med kommentarer. 
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9 DISKUSSION 

Byggbranschen i Sverige har idag möjlighet till att ta ytterligare ett kliv i utvecklingen, 

använda sig utav BIM som arbetsmetodik och utnyttja de verktyg som finns ute på 

marknaden, framförallt vid BIM-samordning. I dagsläget finns det otroligt många 

hjälpmedel för att effektivisera branschen, däremot spelar detta inte någon roll om 

företagen trots allt inte tar steget, och hängivet ger BIM-användandet en ärlig chans.  

 

Enligt rapportens innehåll syns en tydlig bild som påvisar att det blir mer och mer 

teknologi som utnyttjas inom branschen, där nya arbetsmetoder växer fram. Senaste två 

åren har ett antal Svenska statliga bolag försöka driva på utvecklingen genom att i 

upphandlingen påtvinga aktörer att utnyttja BIM. Förhoppningsvis leder det branschen i 

denna riktning. Det finns flertalet fördelar som BIM och BIM-samordning kan bidra med 

inom yrkesgrenen och genom studerande av verktygen kan respektive företag hitta bästa 

lösningen för deras användningsområde. 

 

Jag anser att okunskapen i vad programvarorna levererar både med tanke på funktionalitet 

och användbarhet kan ha en stor inverkan på vilka programvaror som finns tillgängliga. 

Det är inte alla gånger som företaget tillämpar sig av det bästa alternativet enligt deras 

förutsättningar. Det kan bero på flera saker, exempelvis att företaget har haft en 

programvara en längre tid, och aldrig ifrågasatt eller funderat på vad dessa verkligen 

levererar till kunden, användarna. 

 

BIM är ett uttryck det slängs med alltför mycket. Det är kul att det används men 

definitionerna och tolkningarna kan ofta medföra kommunikationsmissar. Tolkningen av 

vad BIM är skiljer sig mellan varandra. Det uppfattas finnas framtid och besparingar 

genom användandet av BIM som arbetsprocess. Genom att vara konsekvent och ge 

information till fler intressenter kan tolkningsmissar undvikas. Om en beställare sätter krav 

på användandet av BIM eller vill att det ska användas utan att egentligen veta varken vad 

det innebär eller vilken nivå av BIM som ska nyttjas så kan denna okunskap leda till 

missöden. Det är viktigt att de olika parterna är överens och förstår vad som är BIM för 

dem, och vilken nivå av BIM som har bestämts i projektet så att inte allt fallerar.  
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Industry Foundation Classes har använts genom rapportens gång. Exporter mellan 

programmen har skett både via programvaror som ArchiCAD och Autodesk Revit. Det 

som har visat den mest bristande delen i användandet av IFC är inte formatet i sig. 

Problemet är ofta exporteringen, att formatet inte har sparats ut på rätt sätt. En annan viktig 

faktor är att projektering och modellering har skett på korrekt sätt. Ett tydligt exempel kan 

vara när en projektör inte har använt sig utav rätt projektnolla, placering av det som ritas. 

Det är viktigt för båda programvarorna för att uppnå en så bra modell som möjligt. Solibri 

Model Checker hanterar bara .IFC och .SMC filer. Autodesk Navisworks Manage kan ta in 

flertalet andra format utöver .IFC. 

 

Det finns mycket som påverkar resultatet och vad rapporten slutligen kommer fram till. 

Faktorer som har ansetts ha störst påverkan i den här rapporten har varit; val av 

poängsättning, vilka funktioner som ska tas upp och vilket djup rapporten ska täcka. Andra 

delar som författaren anser kan ha betydelse är bland annat utbildning och eget intresse. 

Att ha en bra struktur över rapporten har varit viktigt för att stegvis komma fram till ett 

resultat som besvarar frågeställningen.  

 

Resultatet har även det en tolkning. Beroende på vad som värderas i programvarornas 

funktioner så kommer detta ge poäng på olika sätt. I rapporten klargjordes det tidigt att det 

är företagets intresse som skall utgås ifrån. Det är viktigt att deras åsikter har fått komma 

fram och tolkats på rätt sätt.  

 

Även om programvarorna kan genomföra liknande handlingar så skiljer sig dessa en hel 

del mot varandra. Det ena programmet kan upplevas bättre på något och det andra har 

funktioner som skulle kunna göra detta anses som bättre. Jag själv tycker att 

programvarorna skiljer sig enormt från varandra. Autodesk Navisworks Manage kan ta in 

otroligt många olika filformat, har funktioner som animering och timeliner (en typ av 

simulering av byggnaden). Det har även funktioner såsom navigering på flertalet ställen. 

Användaren kan anpassa menyn efter om han eller hon föredrar att ha ett mer avancerat 

utförande eller ett standardiserat utförande. Beroende på vem som använder programvaran 

så kan detta anses vara både bra och dåligt. Om programvarans primära syfte är BIM-

samordning med fokus på kontroller, kollisioner och regler så kanske inte animering anses 

vara en nödvändig funktion, utan snarare upplevas som ett störmoment.  
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Solibri Model Checker använder sig utav ett annat tänk i utförandet. Den primära fliken 

som ska användas är Checking. Det är uppbyggt efter kronologisk ordning där användaren 

går igenom flik efter flik. Programvaran har lagt stort engagemang och fokus på de bitar 

som anses vara väsentliga för programmet och dessa bitar gör det bra. Det blir inte plottrigt 

i och med att menyn är lättnavigerad när det inte är funktioner som ligger kors och tvärs. 

Även beskrivning vid användning av programmets olika kontroller och regelsättningar för 

att undvika att användaren ska göra misstag eller öka förståendet. Men å andra sidan kan 

det grundläggande utseendet göra att programmet ger ett intryck av att det är tråkigt och 

oprofessionellt. Förutom de flikar och funktioner som finns i grundutförandet så kan SMC 

precis som Autodesk Navisworks Manage också genomföra mängdmätning av material. 

Användaren kan även precis som Autodesk Navisworks Manage välja att lägga till externa 

tillägg. 

 

Med undersökningen av programvarorna finns det fördelar och nackdelar med de flesta 

undersökningarna som finns. Fördelarna är bland annat om företagets intresse förstås och 

tolkas korrekt, och kontrollen av programvarorna har genomförts med ett opartiskt öga. 

Genom detta så kommer förhoppningsvis resultatet täcka företagets största behov och 

intresse. En negativ del med detta är att det inte alltid täcks upp av alla användare. Det 

finns på de flesta företag individer med olika åsikter och ambitioner, där det blir svårt att 

täcka allas behov. Ett alternativ vid undersökning av programvaror hade kunnat vara 

enkätundersökning utav vilka funktioner som företagets användare anser vara viktigast att 

studera, detta medför dock att det krävs högre kunskapsnivå och intresse av varje arbetare. 
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10 SLUTSATS 

Rapportens resultat har visat att Grontmij AB i Eskilstuna bör använda sig utav Solibri 

Model Checker 9.5 i enlighet med deras behov och krav. Företaget bör ha i åtanke att 

införskaffa fler licenser av detta program och utveckla BIM-samordning inom företaget 

med kunskap, material och ett utarbetat arbetssätt. 

 

Hanteringen av IFC sker likvärt i båda programvarorna. Det rapporten påvisar efter vara 

den bidragande faktorn till att formatet ifrågasatts, har varit att modellering eller 

översättning av formatet inte skett på korrekt sätt. 

 

Det finns mycket kvar att studera och kontrollera inom detta område. En intressant fråga 

att undersöka vore exempelvis hur mängdning av material skiljer sig mellan Solibri Model 

Checker och Autodesk Navisworks Manage. 
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BILAGOR 



 

Bilaga 1: Intervju Joakim Granberg, 2015-04-06 
Fas 1: Rubriker att svara på, vilka funktioner, jämförelse och poängsättning 

Fas 2: Fördela in underrubriker 

Vad heter du? 

Joakim Granberg 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Projektledare, projekteringsledare och BIM-samordnare 

 

Funktioner 

Det finns flera olika funktioner i båda programmen. Du som samordnare vet lite om vad 

företaget har för behov av dessa. Vilka funktioner anser du är viktigaste funktionerna att 

studera i programvarorna? 

Det som är högst intressant är hur kontrollerna och reglerna fungerar. Även 

Grundläggande funktioner och presentation är viktigt förstås. 

 

Jämförelse 

Finns det något referensobjekt som kan användas för exjobbet? Gärna något som inte har 

kommit så långt och är BIM-projekterat 

Jag ska fundera på det. Men vi har ju den nya ishallen som ska byggas i Enköping. 

Startmöte drar igång om några veckor. 

 

Poängsättning 

Hur tycker du lättast att poängsättningen ska gå tillväga? 

Lättast är om du använder en skala 1-3, 1-5 och utgår därifrån. 



 

Bilaga 2: Intervju Torbjörn Kjellström, 2015-04-19 

Intervju 
Fas 1: Vilka delar behöver jag svar på? 

Fas 2: Uppdelning av underrubrikerna 

Vem intervjuas? 
o Vad heter du? 

Torbjörn Kjellström 

o Vilka arbetsuppgifter har du?  

Utbildningsansvarig och produktansvarig  

o Guiding och utbildning inom samordning? 

Ja, det stämmer bra. 

o Finns med som support i projekt? 

Ja, jag är med i projektet. 

Du har är med i Enköpings nya ishall som ska byggas.  
o Vilken nivå av BIM skulle du säga att projektet ligger på?  

Första mötet, förklara informera om BIM 

Nivå 1 

BIM-samordning 
Om vi börjar från början, vad innebär samordning?  

Det finns idag flertalet olika titlar runt om i världen. Lite kortfattat hur skiljer de sig? Är det 

samma arbetsuppgift men olika benämningar på det? 
BIM-samordnare, informationssamordnare, BIM-koordinator, BIM-manager, BIM-

coordinator, CAD-samordnare, PIO (Project Information Officer) 

 

Det finns inte idag någon konkret information vad BIM innebär och vem som gör vad. 

Beroende på storleken och beställarens krav så skiljer sig arbetsuppgifterna ”titlarna” 

o Är det ansvaret som skiljer sig? 

Ja, vilket område, ansvarig för information är korrekt osv 

o Vad upplever du är den största utmaningen eller svårigheten med samordning? 

Utbilda användarna hur man modellerar korrekt. 

Det pratas om olika nivåer av BIM-projektering, vad innebär detta? 

Beror på vem du frågar.  

 

 

Samordning som process 
o BIM-samordningsmöten sker i jämna mellanrum, vad går man igenom på dessa? 

Man går igenom frågeställningar i modellerna för de inblandade 

o Vid fel i projektering får en samordnare gå in och editera eller vad är korrekt sätt? 

Nej 

Fram tills idag? 
o Hur har samordning, kontroller etc sett ut fram tills idag? 

Pappersformat, 2D-ritningar ovanpå varandra på fönster/ritbord 

o Kollisionskontroller? Tillgänglighet? Brandsäkerhet?  
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Tidigare har man genomfört samma kontroller men då manuellt. Större felfrekvens geonom 

den mänskliga faktorn 

Vilka verktyg har funnits? 
o Solibri Model Checker har funnits sedan början av 2000-talet. Vad är det som har gjort att det 

har tagit fart nu och inte tidigare? 

Fler program har blivit bättre på att leverera IFC. Samt att många beställare börjar se 

fördelarna men har varit rädda för att ändra sig. 

o Vad har man använt för verktyg för att kontrollera tidigare? Lagt 2D-ritningar ovanpå 

varandra, ljusbord? 

Ljusbord, fönster 

Påverkan, ÄTA-arbeten m.m. 
o Vad finns det för fördelar att använda sig utav BIM-projektering och samordnare? 

Den stora fördelen är att du sparar mycket pengar, projekten blir klara tidigare med mindre 

problem. 

o Hur upplever du att byggbranschen är när det kommer till att använda sig utav nya tekniker 

och utveckling, såsom exempelvis BIM. Vissa länder har det som norm idag, grannländer 

Norge 2010 i statliga projekt, Finland 2007. Varför Sverige så sena? 

Mentaliteten 

o I slutändan brukar kostnaden för projektet vara avgörande faktorn. Det sägs finnas pengar att 

spara vid BIM-projektering. Hur kommer det sig ändå att tekniken inte väljs utav alla? 

Man tror inte på informationen. 

 

 

  

 

 


