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Vad vill man med BIM? 

”BIM är ett kollaborativt (gemensamt) sätt att arbeta. Samtliga 
inblandade har tillgång till samma modell. (iBIM) Det leder till 
bättre kommunikation, samordning, bättre förståelse vid planering 
(kalkyler och tidsplaner) och reducerar risker för fel”  
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Metoder: 

• Vi pratar metadata, vi pratar relationer, vi pratar fem dimensioner 
• 4:e dimensionen är tid 

• 5:e dimensionen kan vara en mängd, en kostnad men mer generellt – en relation till något 
annat. 

• Vi pratar volymer i form av solider. 



Sammanhanget 
 
Graden av detaljeringsnivå skiljer 
mellan disciplinerna 

GIS 
Sett från > 100 m höjd 

CAD 
Sett från 30 - 100 m höjd 
 

BIM 
Sett från 5 – 30 m höjd 
 

PLM 
Sett från < 5 m höjd 

Detaljeringsnivå benämns oftast som  
LOD = Level Of Details 



Detaljnoggrannhet – LOD 1-4 

Detaljnoggrannheten 
måste definieras i 
projektet, för olika faser, 
så att alla vet vad de kan 
förvänta sig vid leverans 
och mottagande av data. 



Sammanhanget 
 
Men kanske skiljer det mindre 
mellan vissa discipliner… 

BIM 

Än vad 
detaljeringsgraden 
säger! 

CAD 

GIS 



Vad är BIM? 

• BIM-modellen kan 
innehålla information om både den 
fysiska och den logiska 
sammansättningen av objekten.  

• BIM-modellen kan beskrivas som en 
virtuell prototyp. En BIM-modell 
består av en objektsbaserad, digital 
representation av de ingående 
komponenterna. 

• BIM-modellen kan även vara en 
objektifierad avbild av verkligheten 
(as-built) som bara väntar på nästa 
steg i processen… att modifieras… 

 



Vad får man ut av BIM? 

• Bättre förståelse för koncept och färdigt objekt 

• Bättre samordning och mindre fel i både 
projekterings- och byggskedet 

• Minskad tidsåtgång i byggskedet 

• Bättre estimering av både kostnad, tid och 
material 

• Högre produktivitet och kvalitet 

 



Vilka arbetar med BIM? 

• Fastighetsbolag, 
projektörer och 
entreprenörer med 
utgångspunkt från 
husbyggande 



Vad skiljer BIM från GIS? 

• När vi pratar BIM pratar vi solider. Det är bara 
solider som alltid har en volym, mängd. 

• BIM i datavärlden är inte punkter, linjer eller ytor 
utan det är solider. 

• Data är i 3+ dimensioner.  

 

 



Samverkan 



Samverkan 
Kräver standarder, manualer och ett gemensamt synsätt på hur data ska arbetas 
fram, bearbetas och lagras. 



BIM-trappan 

Det här är Trafikverkets BIM-
införande trappa.  

Liknande trappa återfinns i 
många organisationer runt om i 
världen.  

 

 



Klassificeringen 

• CoClass, sprunget från 
BSAB 2.0 identifierar 
olika typer av objekt 
inom BIM.  

 

 

https://coclass.byggtjanst.se/


Data 



Data 
Avvikande data från det vi är vana vid. När vi pratar BIM pratar vi solider. Det är 
bara solider som kan bära den typ av data som volym.  



Vad är en solid? 

• Solider är volymer uppbyggda 
av en eller flera av olika 
parametriska former som sfär, 
kub, pyramid, kon, torus, kil 
eller cylinder.  

• Till skillnad från en mesh som 
är uppbyggd av ett antal 
mindre ytor som begränsar en 
volym.  

 

 



Överföringsformat 



Överföringsformatet 

• Överföringsformatet för BIM, idag, är ifc, 
International Foundation Classes. Det är ett 
öppet filformat i ASCII med vedertagna API’n.  

 

 



Överföringsformatet 

• Överföringsformatet för BIM, idag, är ifc, 
International Foundation Classes. Det är ett 
öppet filformat i ASCII med vedertagna API’n. 

• Som innehåller mängder med metadata.  

• Behöver kompletteras med något format för 
annat än solider, ex vis CityGML?  

 

 



Vad är bra med BIM? 
Vad är inte bra med BIM? Eller 
bara svårt? 



Så, vad är då BIM bra för egentligen? 

• BIM är 3-4-5D data med mängder av 
information.  

• Använd rätt så tillför den värden i många 
olika steg i en process. 

• För kontroll av olika tekniker i ett bygge, 
oavsett fas, är det utmärkt. 

• För mängdning ovärderligt. 

• Den kan gärna kombineras med ”vanliga” 
data.  

• Att skapa BIM-data är inte (?) svårare än att 
skapa andra data. 

 

 



Vad BIM inte är och hur det inte ska användas 

• Man har inte BIM framför sig bara för att 
man ser en visualiserad bild av något i 3D. 

• BIM-modellen ersätter inte alla data. Inte 
geometrier som väglinjer, profiler, skevning 
till exempel. Data som inte kvantifieras eller 
utgör grund för byggande – behöver/ska 
inte vara BIM. 

• För utsättning är en BIM-modell åtminstone 
idag rätt kasst. 

• Lagra en BIM-modell i en geodatabas ?!? 

 



Topocad och BIM 



Topocad och BIM 
Topocad är ett CAD-system för mätning, karta, design. När vi nu 
arbetar med BIM (solider) är det för att ta BIM till dessa discipliner.  



Topocad och BIM, solider 

• Topocad skapar, modifierar och 
hanterar solider från olika håll: 
• Rita solider direkt i ritningen 
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Topocad och BIM, solider 

• Topocad skapar, modifierar och 
hanterar solider från olika håll: 
• Rita solider direkt i ritningen 

• Mät in solider med hjälp av 
beräkningsfunktioner 

• Resultat från volymberäkning av 
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• Resultat från volymberäkning av 
sektioner skapar solider 

• Importerar ifc och brep-filer med 
solider, med metadata 

 

 



Topocad och BIM 

Lagring av data 
direkt i en Postgresql 
databas, för 
samverkan och 
publicering. 

 

 



Frågor? 
 
Tomas Sandström 
tomas.sandstrom@adtollo.se  
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