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Sammanfattning 

 
Att utföra installationer i ett ROT-projekt är mer komplicerat än vid nyproduktion. I ROT-projekt möter 
installatören gamla svårlästa handlingar som oftast inte stämmer med verkligheten. Vanligaste problemet 
är att det kan uppstå krockar mellan installationerna och mellan installationerna och stommen vilket leder 
till kostnader och tidsförluster. 
 
I vår rapport har vi studerat möjligheten att i ett tidigt skede få fram handlingar som stämmer med 
verkligheten vilket skulle underlätta planering och byggande i ett ROT-projekt. Metoden förväntas lösa 
problemet med krockar som kan uppstå vid utförandet av arbetet samt kunna nå installationerna på ett 
smidigt sätt utan något hinder vid tillsyn, skötsel och underhåll. 
 
Resultatet i denna rapport baseras på mätningar som vi har genomfört, i form av inskanning av ett rum 
med hjälp av en handlasermätare och en 3D-laser för att skapa en 3D-modell. För att kunna hitta ett 
lämpligt utrymme i byggnaden och säkerställa installationer utan någon typ av krock krävs noggrann 
projektering. För att komplettera studien intervjuades flera personer med erfarenhet inom detta område. 
Vår slutsats är att genom en kombination av BIM tillsammans med en väl fungerande 
installationssamordning och skanning med 3D-laser kan noggrannheten i projekteringen öka, risken för 
kollisioner minska vilket leder till ökad lönsamhet i ett ROT-projekt. 

Nyckelord: krock, ROT, lasermätare, 3D-laserskanner, BIM, projektering 





Abstract 

 
Performing an installation process under a Renovation, Conversion and Extension (ROT) project is more 
complicated than in a new production. In a ROT projects, the installer meets old and hard-to- read 
documents that usually do not match the reality. The most common problem is that clashes may occur 
between the installations and building elements, which results in costs and time losses. 
 
In our report we have studied the opportunity to produce documents that correspond to reality at an early 
stage, which would facilitate planning and construction in a ROT project. The method is expected to 
solve the collision problem that may arise in the performance of the work, as well as being able to reach 
the installations in a smooth manner without any barriers to supervision and maintenance. 
 
The results of this report are based on the measurements we performed, in particular by using 
measurement methods using a handheld meter and a 3D-laser scanning technique that creates a 3D- 
modeling. In order to be able to find a suitable space in the building and to ensure installations without 
any type of collision, careful design is required. To complete the study, several people were interviewed 
with experience in this area. Our conclusion is that through a combination of BIM, together with a well-
functioning installation coordination and 3D-laser scanning, design accuracy can be increased, the risk of 
collisions reduced, leading to increased profitability in a ROT project. 
 
Keywords: clash, ROT, laser meter, 3D-laserscanner, BIM 
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Inledning 

1. Bakgrund 
Installationer omfattar ventilationskanaler och fläktar, för uppvärmning och luftkonditionering samt 
elstegar och rörledningar. Installationsarbetena i en byggnad är något som måste planeras i ett tidigt 
skede för att uppnå ett bra inomhusklimat och en säker, hälsosam, miljö genom att försörja huset med 
belysning, larmsystem och säkerhet, värme, samt luft och vatten. Dessutom ska kraven på en säker 
arbetsmiljö tillgodoses. 

Att utföra installationer i ett ROT- projekt är något är mer komplext en vid nybyggnad eftersom 
installationerna också ska anpassas till det befintliga huset. Eftersom det ofta finns en stor osäkerhet 
kring hur huset verkligen är byggt ska alla berörda parter förbereda sig och tidigt göra en noggrann 
undersökning för att hindra överraskande situationer som kan orsaka kollisioner, förseningar och 
fördyringar i byggprojektet. 
 

BIM underlättar projekteringen genom 3D-modeller vilket ger en komplett överblick av 
byggnadsverkets beståndsdelar. Trotts detta avancerade verktyg är krockar fortfarande ett problem som 
kvarstår, särskilt i ett ROT-projekt. Anledning till att krockar uppstår är att det saknas ritningar eller att 
ritningarna inte stämmer med verkligheten. Genom att undvika krockar kan man slippa 
omprojekteringen och därigenom spara tid och pengar. 

1.1 Målformulering/syfte 
Syftet med rapporten är att ta fram en metod som undviker krockar som uppstår i projekteringen.  Målet 
är att hitta ett arbetssätt för att kunna projektera ”felfritt” speciellt i ett ROT-projekt och samtidigt 
minska extrakostnader som uppstår på grund av omprojektering och förseningar. 

1.2 Frågeställningar 
För att uppnå målet kommer rapporten att utgå från några frågor som: 
 

• Varför uppstår krockar? 
• Vilken är den mest effektiva projekteringslösningen för att hindra krockar? 
• Är det ekonomiskt försvarbart att utföra en 3D-laserskanning i ett ROT-projekt för att undvika 

eventuell omprojektering? 

1.3 Metod 
Informationssamling både på nätet och fakta från litteraturstudier, bland annat ”Rätt arbetsmiljö för 
VVS-montörer och driftpersonal”, har gett en bred kunskap om ämnet. Platsbesök har skett flera gånger 
under arbetsgången. En lasermätning genomfördes i ett specifikt rum och jämfördes med mätningarna 
som finns i modellritningar. 

Studien kompletterades med en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med nyckelpersoner som är 
inblandade i projektet Lidingö Stadshus och från andra företag som jobbar inom installation som var till 
stor hjälp för att kunna få en helhetsbild av processen. 
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1.4 Avgränsningar 
Studien av Lidingö Stadshuset begränsas till projekteringsfasen. Ett specifikt rum i stadshuset valdes som 
referensobjekt till mätundersökningen. 
 

Företaget Veidekke arbetar med programmet Solibri och därför har författarna valt att endast jämföra 
verkliga mått med mått som är framtagna genom detta program. Undersökningen fokuserar på 
installationskrockar som sker under ombyggnaden av det befintliga huset och möjligheten att undvika 
krockar.
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2. Teoretisk referensram 
 
I rapporten har vi dragit nytta av flera kurser som ingår i utbildningen på KTH. Kurserna har hjälpt oss 
med formulering av frågeställningen, förklaring av resultat och förbättringsförslag. 

AF1717 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 HP: 
 
Kursen gav en grundläggande bild av hur ett byggprojekt drivs från idé till färdig produkt samt 
branschens regler och krav. Den förklarade även olika ritningstyper i byggprocessen och introduktion i 
användning av AutoCAD modellritning. 

HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 HP: 
 
Kursen behandlar teoretisk och praktisk genomgång av installationssystem och komponenter. Den gav 
en helhetssyn på installationsdelar och beräkningar av flöde. I kursen har vi haft ett projektmoment där 
vi fick lära oss om dimensionering av installationssystem för ventilation, värme och vatten. Kursen har 
varit till stort nytta att förstå alla delar av installationerna och deras funktion. 

AF2720 BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 HP: 
 
Kursen behandlar den teoretiska definitionen av BIM med praktiska exempel på projektering och 
problem som uppstår vid projekteringsarbete. Den gav en övergripande förståelse om olika program 
inom projektering såsom MagiCAD, AutoCAD och Revit. Kursen har gett kunskap om användning av 
programmet Navisworks som har en funktion att utföra kollisionskontroller på en 3D-modell. Detta var 
till stort hjälp i rapporten för att kunna identifiera krockar och problemen som orsakar dessa. 

HS1001 Konstruktion och design 7,5 HP: 
 
Kursen gav kunskaper om stomplaner, standardmåttskrav på installationer och planering av ett projekt. 
Den gav även en djup förståelse för BIM och olika lagar och regler som berör projektering av en 
husbyggnad. 

AF1722 Byggprocessen 5,0 HP: 
 
Kursen behandlar olika skeden i ett byggprojekt och olika lagar och bestämmelser i byggprocessen. Den 
visar och analyserar även olika entreprenadformer och har gett en omfattande beskrivning av 
bygghandlingar.
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1 Företagsbeskrivning 

3.1.1 Veidekke 
Veidekke är Skandinaviens fjärde största byggföretag och grundades i Norge år 1936. Företaget har 
omkring 7400 anställda och är det enda byggföretag i Sverige som erbjuder delägande i bolaget. I 
dagsläget ägs ungefär 20 % av företaget av medarbetarna. Huvudkontor ligger i Stockholm på 
Svetsarvägen 15. I Sverige har Veidekke totalt över 1000 medarbetare (Veidekke, 2017). 

3.1.2 Veitech 
Veitech är ett dotterbolag till Veidekke som grundades sommaren 2016. Idag har företaget drygt 10 
anställda. Veitech, i samarbete med Veidekke, tar hand om installationer. Projekteringen av 
installationerna för ett äldreboende i Tyresö samt Lidingö Stadshus är ett par av de projekten som pågår 
just nu för Veitechs del (Stenqvist, 2017). 

3.2 Objektsbeskrivning 
Lidingö Stadshus byggdes för fyra decennier sedan och är ritat av professor Sten Samuelsson 
tillsammans med Fritz Jaenecke (Lidingö Stad, 2017). Huset byggdes klart och togs i bruk år 1974. Det 
är byggd av platsgjuten betong med prefabricerade pelare och fasaden är klädd med aluminiumpanel 
med fasta lameller. År 2002 bedömdes Lidingö Stadshus som ett viktigt kulturminne (Hellers, 2015). 

De gamla anläggningarna från 70-talet uppfyller inte dagens energikrav och är i behov av vissa 
ändringar och förbättringar. Trots att vissa installationsdelar i Lidingö Stadshus kan anses vara i gott 
skick ska en mängd åtgärder vidtas. 

Stadshuset har en total area på 17 490 m2 varav kommunen använder cirka 12 420 m2 (Arkinger, 2015). 
Denna yta används till kontor för ca 380 personer, mötes- och fikarum, en stor restaurang samt garage 
på nedre plan. Huset är uppdelat i fyra delar, hus A, C och D och korridorerna mellan hus A-C samt C-
D kallas för hus B (se figur 3.1). Hus A, C och D har 2,3 respektive 4 plan (Stehag, 2017). 

För att effektivisera användningen av stadshuset fattade kommunen ett beslut om att genomföra 
tekniska förbättringar. Ombyggnaden omfattar ca 15 000 m2. Renoveringen omfattar bland annat 
ändring av det gamla ventilationssystemet och stammarna (Pettersson, 2017). Veidekke har vunnit 
upphandlingen av ombyggnaden och ska styra hela projektet i samarbete med dotterbolaget Veitech 
som är ansvarigt för installationen. Budgeten som överenskommits mellan Veidekke och kommunen, 
för hela huset, hamnade på drygt 300 miljoner kronor. 80 miljoner kronor för installationsombyggnad 
inklusive projektering och utav det har 30 miljoner kronor lagts på ombyggnaden av enbart hus D 
(Stehag, 2017). 

Förändringar kommer ske i alla delar av huset. I hus A ska ett stadsbibliotek byggas samt ett café. Äldre 
cellkontor som finns i C och D och som tar mycket plats i dagsläge trycks ihop och ska placeras i hus D. 
Syftet med ombyggnaden är att kunna utnyttja det totala utrymme som inte används korrekt genom att 
skapa en öppen planlösning som ger tillräckligt med utrymme för alla (Arkinger, 2015). Restaurangen 
ska flyttas till hus C, plan 2, och kommer anslutas direkt till gatan så att den kan vara åtkomlig även för 
allmänheten. De andra planerna i Hus C ska tillgängliggöras för andra hyresgäster (Arkinger, 2015). 
Just nu sitter spärrar vid entrén vilket hindrar obehöriga från att komma in i huset men efter 
ombyggnaden ska spärrarna flyttas till hus D där myndigheterna sitter, besökare kan då röra sig fritt i
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större delen av byggnaden (Stehag, 2017) 
 

Figur 3.1 visar husets olika delar (Arkinger, 2015) 
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Enligt planeringen fördelas arbetstimmarna för installationer i hela huset beroende på svårighetsgrad 
och komplexiteten för varje del vid utförandet. El delen tar mer tid än de andra delar och där 
uppskattningsvis tjugotusen timmars arbeten kommer att krävas, niotusen timmars arbeten till 
ventilationen samt elvatusen timmars arbeten för rör (Stehag, 2017). Alla dessa installationer ska 
rymmas inom ett utrymme om högst 0,4 meter, vilket är avståndet mellan bjälklag och undertaket 
(Stehag, 2017). 

En trekantskanal som anses ta det största utrymmet bland installationerna kommer att installeras i 
korridoren. Trekantskanalen har tre låsta kanter och en övre ända som är öppen och fäst mot taket (se 
figur 3.2). Den försörjer fönster apparater med konstant luftflöde vilket medför att trekantskanalen 
behöver isoleras så att det inte blir kondens på installationen (Stehag, 2017). 
 

Figur 3.2 Trekantskanaler (egen bild) 
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3.2.1 Byggnadens tekniska system 
Arbetena som ska utföras innefattar ombyggnad och renovering av det gamla ventilationssystemet samt 
el, vatten och avlopp. En teknisk besiktning som utfördes år 2010 har uppdaterats av företaget Exengo. 
Exengo är ett teknikkonsultföretag som är specialister inom installationsprojektering. Resultatet av 
undersökningen som genomfördes av Exengo visade vilka installationsdelar som behöver bytas eller 
behållas. Tabellen nedan visar en sammanfattning av resultatet (Arkinger, 2015). 
    

  Behov 
 
 
VVS-System 

Värmesystem Värmesystem ska bytas, fasadapparater ska 
ersättas med radiatorer/konvektorer 

Tappvatten-system Inget krav på omedelbara åtgärder 

Spill-och dagvattensystem   Är i dåligt skick och behöver åtgärdas. 
Kylsystem Nytt kylsystem behövs 
Luftbehandlingssystem Luftbehandlingssystem har trånga fläktrumsytor  

  och behöver förstoras. 
Elsystem  Delar av elsystem har byt ut under de senaste åren 

och övriga har nått sin tekniska livslängd och 
behöver åtgärdas. armaturer ska bytas 

Telesystem  Brandlarmsystem måste utökas. Inbrottslarmet 
måste kompletteras med detektorer. 

Tabell 3.1 resultatet av en undersökning av Exengo (Exengo, 2015) 
 
Val av tekniska system för inneklimat samordnas av beställaren vid ombyggnaden av Lidingö Stadshus. 
Kontor och mötesrum vid fasaden ska uppvärmas och avkylas genom fasadapparater som för in konstant 
luftflöde. Mötesrummen kompletteras även med tilluftsdon för att erhålla ytterligare kyla. Däremot ska 
biblioteket uppvärmas via radiatorer och konvektorer som installeras vid fasaden. Tilluft till biblioteket 
förs in via takmonterade tilluftsdon i genomborrade kanaler (Nilsson, 2016). 
 
Luftbehandling 
De befintliga ingjutna kanalerna mellan korridor och fasadapparat ska rensas. Ett nytt kanalsystem ska 
installeras och utförs som ett CAV-system (Nilsson, 2016). 

 
Vatten och Avlopp 
Byggnadens tappvatten ansluts till befintliga tappvattenledningar som är anslutna till Lidingö Stads 
ledningsnät. I vissa delar av byggnaden produceras varmvatten via lokala elektriska varmvattenberedare. 
Husets spillvatten avleds med självfall och är inkopplat till befintliga spillvattenledningar som i sin tur är 
anslutna till Lidingö Stads ledningsnät. Vid garageinfarten placeras en kombinerad slam- och fatavskiljare 
(Nilsson, 2016). 

 
Värme 
Ett nytt rörsystem som försörjer både fönsterapparater och fläktluftvärmare ska installeras och en ny 
värmeundercentral ska placera på plan 1 (Nilsson, 2016). 

 
Kyla 
Kyla till datahall och serverrum produceras i en befintlig kylmaskinanläggning som ska vara i drift under 
ombyggnadsperioden. Ett nytt rörsystem ska installeras för anslutning av fönsterapparater, takkasetter, 
kylbafflar inom kontorsdelar och biblioteket (Nilsson, 2016).  



9	   

 
4. Litteraturstudie 
 
Begreppet ”krock” kan innebära kollision mellan olika installationsdiscipliner eller mellan installationer 
och byggnadselement, samt montageåtkomlighet där det är svårt att montera eller utföra reparationer. 

Trots att projekteringen har startat står projektet inför stora utmaningar, bland annat hur byggnadens 
befintliga egenskaper ska kunna utnyttjas. Brist på detaljer i bygghandlingarna är ett vanligt problem i 
ROT-projekt. Införandet av nya verktyg och metoder såsom användning av 3D-data program har hjälpt 
till att påskynda projekteringsprocessen, vilket bidragit till att underlätta även installationsprocessen. 
Denna teknik gav emellertid inte full kontroll över installationsarbetena. Det sker fortfarande 
förseningar i tidplanen på grund av okända detaljer som är inbyggda och upptäcks vid montering. 
Exempelvis kan det röra sig om en lutning på ett bjälklag eller en balk som sticker ut. På grund av detta 
kan det förekomma krockar mellan olika installationer och byggnadsdelar. 

4.1 Faktabakgrund 

4.1.1 Historik 
Under 60-70 talet gick byggande över från hantverk till industriellt med att bygga mer snabbare, 
billigare och med mindre arbetskraft. Avsikten med detta byggsätt var att sänka kostnaderna och skapa 
bra miljö. Under 1960-talet presenterades nya byggmaterial såsom betongelement, skivmaterial och 
lättmetallplåt. Parallellt med det nya byggsättet fortsatte byggandet med de traditionella metoderna 
såsom murning av fasadtegel och putsning (Stadsmuseet, 2017). 

4.1.2 Platsgjuten betongstomme 
Det vanligaste stomsystemet som förekommer i större byggnader i Sverige är platsgjuten betong, vilket 
innebär att man gjuter betongen på arbetsplatsen. Systemet består av bärande komponenter i byggnaden 
såsom innerväggar och pelare (Sandgren, 2008). Stödjande och bärande formar är två huvudtyper av 
formsystem som används vid gjutning av vägg inklusive bjälklag och kan byggas på plats (Jound, 
2009). Val av formsystem bestämmer kostnaderna för projektet (Jound, 2009). 

I en platsgjuten byggnad placeras installationerna oftast ingjutna i väggar, korridorer, bjälklag och 
trapphuset (Figur 4.1 och 4.2). Installationerna behöver dok inte gjutas in i stommen utan kan placeras 
utanför denna (Sandgren, 2008). Utanpåliggande installationer tar de stora utrymmen anspråk i huset 
tillskillnad från ingjutna installationer. Ingjutna installationer ger även ett mer estetiskt tilltalande 
uttryck (Sandgren, 2008). 



10	   

 
 

  
 

Figur 4.1  Ingjutna installationer på betong- Figur 4.2 Installationer under betongbjälklag (egen bild) 
bjälklag, (Byggfaktadocu, 2017) 

 
Reparationer och ändringar av installationer på grund av krockar kostar ungefär 10 % av den totala 
installationskostnaden i ett byggprojekt med platsgjuten betongstomme. Procentsatsen ökar ifall det 
finns svårigheter orsakad av att utrymmena är svårtillgängliga. Exempelvis kabelstegar ovanför 
undertaket kräver god tillgänglighet. För bästa åtkomlighet av kabelstegarna ska undertaket kunna 
öppnas helt i stråk utan hindrade profiler eller andra uppfästningsdetaljer. Elektrikerna brukar säga att 
det krävs 10 cm under elstegar inklusive 20 cm över för att elkablarna ska kunna ventileras. VVS och el 
är de installationsdelar som behöver mest utrymme (Kindahl, 2017). 

4.1.3 ROT 
ROT är ett begrepp som används inom byggbranschen i Sverige och omfattar renovering, om- och 
tillbyggnad. Det är en förbättringsprocess för att anpassa en befintlig byggnad till dagens behov. 
Konstruktion och planlösning av en byggnad påverkar renoveringsprocessen. Byggnadskonstruktionen 
påverkar vilka installationer som byggnaden ska ha och hur de olika installationerna placeras. (Norling, 
2006) 

Vid genomförande av ett ROT–projekt krävs en tydlig planering och noggrann undersökning av alla 
delar i byggnaden. Man tar hänsyn till val av material, arbetsmetod och byggnadens planlösning, då allt 
detta kan påverka tidsåtgången (Norling, 2006). 

4.2 Installationsdelar 
Distributions-, korsnings- och elkanalisationszon är de tre zoner som bestämmer utrymmena för rör och 
kanalstråk. En samordning mellan konstruktionerna krävs för att kunna bestämma den nödvändiga ytan 
för de olika zonerna (VVS företagen, 2012). 

Distributionszon är den övre delen, oftast största zonen och innefattar ventilationskanaler samt 
vattenledningsrör. De återstående zonerna används för att ansluta rör och kanaler samt elinstallationer 
(se figur 4.3). 
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Figur 4.3  kanalstråk zoner (VVS Företagen, 2012) 

 
Det behövs isolering av ventilationskanaler och rörledningar för att undvika kondens som kan leda till 
fuktskador. Därför ska man alltid ta hänsyn till det utrymme som behövs vid monteringen av kanaler 
tillsammans med isoleringen och att de ska vara åtkomliga och tillgängliga för driftpersonal som skall 
utföra skötsel, rensning och underhållsarbete. För att säkerställa funktionen och förlänga VVS- 
systemets livslängd ska installationskanaler och ledningar isoleras med minst 100 mm isolering då 
minst en av sidorna av kanalen ska vara tillgänglig till montören. Detta leder till säkerhetsskydd mot 
brandspridning, kondens och buller (VVS företagen, 2012). 

4.3 Systemval för ventilation och inneklimat 
Vid projekteringen tar projektören hänsyn till de krav och villkor som ställts av beställaren, vilket är 
oftast relaterade till byggnadens interna klimat. Önskemålet är att människor ska få en hög luftkvalitet, 
en jämn temperatur med begränsad luftfuktighet, mindre ljudnivån i anläggningen samt termisk komfort 
(Fläkt Woods AB, 2012). 

I en väl utförd projektering ska aggregatstorlek dimensioneras korrekt genom att beräkna luftflödet som 
behövs i byggnaden. Detta görs rums vis därefter kan projektören ta summan av de beräknade 
luftflödena i alla rum och sedan bestämma storleken på aggregaten (Fläkt Woods AB, 2012). 

Kravnivåer kan variera mellan olika rumstyper speciellt i stora byggnaden exempelvis rummen i 
sjukhus har olika kylbehov. I dagsläge finns det oftast ett centralt luftbehandlingsaggregat som klarar av 
de 4 olika rum system (CAV, VAV, Fläktkonvektorer och Kylbafflar) och har en funktion att försörja 
luftkanalerna med konstant tryck samt att den kan även övervaka systemets drift och skötsel. Den typen 
av aggregat är mest användbar inom stora anläggningar såsom sjukhus och kontor. Där krävs det en 
konstant temperatur på tilluften (Fläkt Woods AB, 2012). 
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De fyra grundläggande rumssystem är: 
CAV-system är ett system med konstant luftflöde. Den används för att föra bort förorenad luft samt 
överskotten på värmen (Fläkt Woods AB, 2012). 

VAV-system är ett system med variabelt luftflöde. Luften kan öka och minska beroende på luftflödet 
som behövs i rummet för att föra bort föroreningar (Fläkt Woods AB, 2012). 

Fläktkonvektorer är ett system som värmer och kyler rumsluften med hjälp av ett vattenbatteri som 
cirkulerar luften i rummet. Fläkten kan användas vid olika hastigheter och styrs vid behov (Fläkt Woods 
AB, 2012). 

Kylbafflar är ett effektivt system som används istället för luftdoner för att föra in tilluften i byggnaden. 
Den kan regleras flexibelt genom ett batteri som styrs av styrventil, där rumsluften kyls genom att 
passera batteriet (Fläkt Woods AB, 2012). 
 

Figur 4.4 (Fläkt Woods AB, 2012). 
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Luftkanaler är av två typer: Rektangulära som används för stora flöden i stora system och cirkulära 
luftkanaler som används vid mindre flöden i mindre system. De två olika ventilationsprinciperna är 
omblandade respektive deplacerande ventilation (Fastighetsakademin, 2011). 

Omblandad ventilationen innebär att blåses in i rummet med hög hastighet vilket gör att tilluften 
blandas med rumsluft och resulterar i en jämn temperatur i rummet. Omblandad ventilation fungerar 
bäst när rumsluften är relativt ren (Fastighetsakademin, 2011). 

Deplacerande ventilation utförs genom att blåsa in luft som är lite kallare än rumsluften med låg 
hastighet på golvnivå som sedan blandas och stiger upp mot taket där den sedan ventileras ut via 
frånlutssystemet till en lokal med lägre standard vad gäller inomhusluft (Fastighetsakademin, 2011). 
Tilluftsdonen i detta system bör inte placeras intill en arbetsplats då detta kan uppfattas obehagligt på 
grund av kyla av de i dess närhet (Fastighetsakademin, 2011). 

4.4 Projektering 
Projektering är ett skede i byggprocessen där undersökningar och förberedelser inför ett byggprojekt 
görs. Under projekteringen tas handlingar fram som beskriver hur ett byggnadsverk ska byggas. I 
bygghandlingarna redovisas detaljutformningen i form av tekniska beskrivningar och ritningar som 
tillsammans blir bygghandlingar. Dessa handlingar används som underlag av entreprenören som uppför 
byggnadsverket. Projektörer har ansvaret att se till att de bygghandlingar som tagits fram är korrekta. I 
ett projekt stöter man ofta på ofullständiga ritningar och bristfälliga bygghandlingar som resulterar i 
merkostnader (Byggipedia, 2017). 
 
Projektering av en ny byggnad kan ske på många olika sätt. Vid ett ROT-projekt är möjligheterna 
begränsade eftersom projektören måste förhålla sig till det verkliga objektet. Olika parter samarbetar 
under hela processen i projekteringen. Bland de olika parterna finns arkitekter, konstruktörer, VVS - 
och Elkonsulter som behöver kommunicera kontinuerlig under hela arbetsgången samt kontrollera att 
kollisioner inte uppstår mellan byggnadselement och installationsdelar (Nordstrand, 2011). 

Projektering är ett svårt och komplext arbete och för att underlätta projekteringen brukar arbetet delas 
upp i tre skeden. Dessa är gestaltning, systemutformning och detaljutformning (Nordstrand, 2011). 

Gestaltning 

Systemutformning 
 

 
                                                                 Detaljutformning 

 

 
 
 

Figur 4.5 visar de tre olika skeden i projektering (Nordstrand, 2011) 
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Gestaltning (förslagshandlingsskede) innebär att man föreslår olika alternativ av utformningar som 
sedan granskas för att fastställa ett alternativ. Utformning av en byggnad kan ske på olika sätt med 
hänsyn till byggnadsprogrammets krav. Målet med gestaltning är att skapa en förslagshandling som 
sedan bearbetas och utvecklas mer i detalj. I det här skedet har arkitekten huvudansvaret och 
tillsammans med projektörer görs en kontroll ifall det bärande konstruktionssystem och de tekniska 
installationssystemen överensstämmer med arkitektens förslag till byggnadsutformning. Ett exempel är 
att se till att installationerna har tillräckligt med utrymme (Nordstrand, 2011). 

Systemutformning (Systemskede) innebär att utforma och fastställa byggnadens konstruktion- och 
installationssystem på ett sådant sätt att samtliga krav och bestämmelser i BBR uppfylls. Handlingar 
som tas fram i det här momentet kallas systemhandlingar eller huvudhandlingar. Här bestäms även 
byggnadens huvudmått och våningshöjder samt systemlösningar för ljud- och brandkrav. I 
systemhandlingarna besvaras alla system- och utrymmesfrågor samt annat som påverkar utformningen 
som ligger till grund för detaljutformningen (Nordstrand, 2011). 

Detaljutformning (Bygghandlingsskede) är ett projekteringsskede där dimensionering av konstruktioner 
och installationer utförs. Dessutom bestäms utformning av synliga formytor, ytskikt på väggar, golv och 
tak, fast inredning och färgsättning. Slutgiltiga bygghandlingar framställs i detaljutformning som 
innehåller ritningar, beskrivningar och företeckningar. Bygghandlingarna ska utföras på ett sätt som 
uppfyller byggherrens krav och ska även innehålla omfattning, kvalitet och utförande (Nordstrand, 
2011). 

4.4.1 Handlingar 
För att projektera rätt behövs ett rätt underlag som beskriver byggnadsverks detaljer på rätt sätt. 
Handlingar i byggprocessen består av fyra steg. 

Programhandling är en sammanfattning av förstudie som innehåller verksamhets och tekniska krav 
samt en programskiss som framför förslag till fysisk lösning (Västfastigheter, 2007). 

I programhandlingar redovisas: 
• Objektmodeller 
• Situationsplaner 
• Planer med typ rum, sektioner, fasader, perspektiv m.m. 
• Rumsfunktionsprogram alt. lokal- och åtgärdslista 
• Tekniska program, inkl. utredningar 
• Miljöprogram 

 
Systemhandling innehåller byggnadens konstruktiva utformning och dess tekniska installationssystem 
(Locum, 2015) 

I systemhandlingar redovisas: 
• Planer med samtliga rum, sektioner, fasader, perspektiv m.m. 
• Tekniska utrymmesbehov, installationsstråk och schaktlägen. 
• Standardkrav och materialval 
• Typsnitt vid yttervägg/tak 
• Samordningssnitt, i samband med typ rum 
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Bygghandling innehåller omfattande information om hur byggnaden ska byggas och hur delarna ska 
sättas ihop (Locum, 2015). 
 
I bygghandlingar redovisas: 

• obunden inredning och utrustning 
• tekniska beräkningar för installationer, effekt och energibehov 

 
Relationshandling är en komplettering av byggnadshandling och innehåller ändringar som har utförts 
under byggnadens uppförande (Jönsson, 2017). 

4.4.2 Ritningar 
En ritning kan beskrivas som en vy över en tvådimensionell genomskärning eller ett snitt genom hela 
byggnaden antingen horisontellt eller vertikalt` (Byggipedia, 2017). Ritningar innehåller bygg- och 
konstruktionsdelars läge, form och dimensioner med kortfattad förklarade text och hänvisningar. En 
ritning bör ha ritningsnummer, rubrik och ändringsbeteckning (Nordstrand, 2011) 

Ritningar brukar delas i flera grupper: 
 

- Arkitektritningar (A) 
- Konstruktionsritningar (K) 
- Markbyggnadsritningar (M) 
- VVS- ritningar (V) 
- Elritningar (E) 

 
4.5 Montering 
Trångt arbetsutrymme, tunga och klumpiga lyft och icke flexibla arbetsrörelser kan orsaka 
belastningsskador. Belastningsskador är största orsaken till sjukskrivning som förekommer bland VVS-
montörer och beror ofta på dåliga arbetsställningar. Arbete i trånga utrymmen tar dessutom oftast längre 
tid och är svåra att utföra (VVS företagen, 2012). 

För att undvika sådana problem vid monteringsarbete erfordras: 
 

* Val av material och komponenter med hänsyn till monteringen 
 

* Lämpliga val av metoder 
 
Genom att ge montörerna utrymme kan installationstekniken utföras på ett enkelt och säkert sätt. 
Konstruktionslösningar anger det minsta måttet som behövs för att en montör ska kunna komma åt att 
montera och hantera användningen av material och utrustning. Dessa lösningar bör klargöras på 
ritningar för att entreprenörer ska få dem förklarade på ett tydligt sätt (VVS företagen, 2012). 

Enligt arbetsmiljöverket ska en arbetsyta som standard ha ett vertikalt mått på åtminstone 2,1 m (se 
figur 4.6) räknat från golvytan till fasta installationshinder som ventilationskanaler och elstegar. Här ska 
man ta med i beräkningen skyddsutrustning som hjälmar och skor. Arbetsutrymmet på golvet ska vara 
minst 0,6 x 0,9 m och det fria utrymmet mellan apparater ska vara 0,6 m (VVS företagen, 2012). 
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Figur 4.6  arbetsutrymme (VVS företagen, 2012) 

 
 
Projektören ska tänka på: 
 

* Se till att det finns tillräckligt utrymme för monteringsarbete och reparationer. 
 

* Belastningen vid montering ska vara så liten så möjligt 
 

* Planering av monteringsordning 
 
4.5.1 Arbetsmiljökrav 
Arbetsmiljöverket föreskrifter bestämmer storleken på arbetsplatsen beroende på olika nyckelfaktorer 
som utrustning som används, inredning och arbetsorganisation där vissa villkor följs för att få en 
tillräcklig arbetsplats utrymme, detta beror på typen av verksamheten som bedrivs. Arbetsplatsen ska 
även vara handikappanpassad så att personer med rullstol ska kunna ta sig fram i lokalen (AV, 2016). 
 
Dimensionering av installationerna ska utföras med tillräckligt utrymme för att kunna uppfylla kraven. 
Kraven för rumshöjden på öppna kontor som Lidingö stadshuset ska vara minst 2,70 meter. Syftet med 
detta är att ventilationsstråk med andra förnödenheter såsom elstegar får plats och placeringen av 
belysningsarmaturer ska stå 50 till 70 cm långt från taket (AV, 2016). 

Enligt arbetsmiljöverket har arbetsolyckor ökat med ungefär 6 procent de senaste åren jämfört med 
tidigare år. En undersökning visar antalet arbetsolyckor under monteringsarbete år 2015, 889 arbetare 
varav 690 män och 199 kvinnor har skadat sig både allvarliga och lätt skador på grund av många skäl, 
bland annat fall eller halkolyckor, rörelse med belastning och bristande planeringen som orsakar stress 
(AV, 2015). 
 

VVS-montörer och Elektriker löper störst risk att skada sig på jobbet eftersom det kräver stora fysiska 
ansträngningar. Över 7600 arbetsolyckor inträffade mellan år 2010–2015 i installationsbranschen. 
Dödsfallen var högst bland elektriker detta på grund av elrelaterade skador (Fasth E., 2017).
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4.6 Mjukvaror 

4.6.1 BIM 
Building Information Modeling process bygger på tredimensionella datorprogram med förbestämda 
egenskaper där användaren har möjlighet att avstå från traditionella ritningar och använda en 
modellritning av byggnaden och de omgivande områdena i 3D. Denna typ av modellering möjliggör att 
ta fram olika ritningar för projektet och ökar produktiviteten inom projektering och byggande. 
Projektören kan även välja komponent i program såsom innerväggar och ytterväggar eller andra typer 
av byggnadsdelar samt se kostnader för de olika material som används. Detta är en praktiskt och 
effektivt metod när det gäller kostnadsstyrning i byggprojekt (Autodesk, 2017). 

4.6.1.1 AutoCAD 
AutoCAD är ett ritningsprogram som omfattar alla tekniska områden och används av ingenjörer från 
olika discipliner såsom arkitekter, civilingenjörer och även elektriker. Programmet används för att rita 
två-tredimensionella konstruktionsritningar och är utfärdad av företaget Autodesk på 80-talet. 
AutoCAD skapar en verklig bild av konstruktionen som enkelt kan användas tillsammans med andra 
ritnings program. Idag finns den tillgängligt som en webbapplikation och fungerar på alla smarta 
telefoner och webbläsare (Study, 2017). 

4.6.1.2 MagiCAD 
MagiCAD är en högt effektiviserad, snabb och preciserad programvara för modellering. Med MagiCAD 
kan man skapa en komplett och lätthanterad informationsmodell som är en värdefull källa till 
information under byggnadens hela process, från idékonceptet till byggande och installation av 
byggnadens El- och VVS-system och vidare till fastighetsskötsel och fastighetsunderhåll. I programmet 
har man tillgång till över en miljon verkliga produkter från en av Europas största BIM- databas med 3D-
produkter. I kombination med MagiCADs produktdatabas får man en väl fungerande ritning med all 
information som behövs. Projektören kan även göra noggranna beräkningar av alla funktioner samt 
flödeskontroll och funktionssimulering (MagiCAD, 2016). 

4.6.1.3 Tekla Structures 

Tekla Structures är en finsk programvara som skapades år 1966 och hanterar 3D-modellering av 
byggnadens detaljer med hög noggrannhet. Med hjälp av Tekla kan projektören följa hela processen för 
byggnaden från utformning till monteringen (Isaksson, 2011). 

Tekla Structures är ett modelleringsprogram vilket innebär att den inte används för att rita in olika linjer 
i 2D utan den får färdig ritade modeller som gör att programmet hanterar stora mängder data (Isaksson, 
2011). Programmet erbjuder ett rikt bibliotek som har ett brett utbud med olika komponenter som 
omfattar även de minsta anslutningsdetaljerna som t.ex. typerna av skruvar som används i 
konstruktionen. Denna arbetsmetod gör att Tekla Structures ger en fullständig och komplett 3D-
modellering och att konstruktionsritningar enkelt kan tillverkas (Isaksson, 2011). 

Tekla kan länkas till stora konstruktionslösningar med hjälp av en öppen BIM-lösning som har bättre 
layoutkoordinering och konstruktionsinformation. Programmet ökar förståelse för samband av 
fastställda rutiner som materialbeställning och betalningskrav. Den finns idag på 14 olika språk och 
detta är för att utöka spridningen av programmet i olika länder i världen (Tekla, 2017). 
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5. Lösningsmetoder 
I detta kapitel beskrivs de tre olika metoder som används för att undvika krockar i projektering. 

5.1 Installationssamordning och samgranskning 
En god samordning mellan de olika parterna behövs för att projekteringen ska fungera på ett smidigt 
sätt. Projektledaren har ansvaret för att planera och genomföra samordningen. Det är viktigt att varje 
projektör håller sig informerad om de övriga arbetena och att avvikelser dokumenteras och rapporteras. 
Rutiner för kopiering, distribution, mottagning, hantering och arkivering av ritningar ska även upprättas. 
I samband med upphandling förklaras vilka uppgifter de respektive konsulterna har. Vid start av 
projektering bestäms en gränsdragningslista för projektörer över deras ansvarsområden (Nordstrand, 
2011). 

Installationers täthet och komplexitet samt vikten på ett väl projekterad installationssystem kräver en 
installationssamordnare som underlättar projekteringen. Det finns olika typer av samordning såsom 
utrymmessamordning som tar hand om systemval och funktionssamordning som jämför och samordnar 
olika handlingar. En installationssamordnare ska ha en speciell kompetens inom installationsområdet 
(Nordstrand, 2011). 

Installationssamordnaren har som uppgift att 
 

- hindra fysiska kollisioner mellan installationsdelar 
- utforma drift- och skötselinstruktioner 
- se till att installationszoner blir åtkomliga för reparation och underhåll 
- ordna samordningsmöte och fastställa mötesrutiner 
- göra minnesteckningar vid mindre möte 
- se till att tidplanen följs 
- se till att interna konsulter gör egna kontroller 

 
Det sägs oftast att det är brist på kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna i ett projekt, därför 
används samordnaren för kommunikationen genom att ordna återkommande sammanträden. Innan 
utvecklingen av BIM var samordningen mer komplicerad men i takt med att projekteringen görs i 3D- 
miljö har samordningsarbetet blivit allt lättare(Dolk, 2008). 
 
5.2 Kollisionskontroll 
Krockar har länge varit vanliga och är fortfarande orsaken till tidspress i bl.a. ROT-projekt. I stora 
projekt upptäcks oftast de problem som måste åtgärdas i ett tidigt skede med hjälp av olika dataprogram 
som har funktionen kollisionskontroll. 

Genom kollisionskontroller kan projektörerna kontrollera om 3D-modellerna har rätt information och 
därigenom förhindra krockar mellan olika installationer. De ansvariga projektörerna i projektet samlar 
sina respektive ritningsfiler i samma modellfil för att samgranska. Funktionen kollisionskontroll 
används vid denna granskning för att upptäcka om objekt kolliderar alternativt har hamnat på fel ställe. 
Exempelvis att ventilationskanalen går igenom varmvattenledningen. Genom att utföra 
kollisionskontroller i alla projekt vid samtliga större moment minimeras risken för fel i projekteringen 
och därigenom görs stora ekonomiska besparingar (Holm, 2013).  (Se figur 5.1) för vidare förklaring. 
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Figur 5.1  hur en kollisionskontroll går till (Lindhe, 2015) 

 
3D-programvaror kan automatiskt identifiera kollisioner eller kvalitetsbrister som kan åtgärdas i ett 
tidigt skede. Idag finns det många mjukvaror som är utrustad med möjligheter att upptäcka eventuella 
kollisioner och kan hantera flera BIM-modeller såsom (Lindhe, 2015). 

• Tekla BIMsight 
• Autodesk Navisworks Manage 
• Solibri Model Checker 

 
5.2.1 Tekla BIMsight 

Tekla BIMsight är ett professionellt verktyg som används för att utforma en konstruktionskoordinering. 
Med hjälp av Tekla BIMsight har alla konstruktörer i projektet möjlighet att kombinera olika BIM-
modeller till en och samma modell, kontrollera kollisionerna och dela information genom att 
kommunicera med anteckningar mellan olika parter i projektet (Trimble, 2017). 

Programvaran möjliggör att projektmedlemmar kontrollerar och identifierar olika kollisioner för att 
sedan kunna lösa de innan man börjar med konstruktionen (Tekla, 2017). 

Den lanserades år 2011 och har idag över 100 000 användare inom byggbranschen i mer än 160 länder 
(Trimble, 2017). 
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5.2.2 Autodesk Navisworks Manage 

Programmet är tillverkat av Autodesk och ger en fjärde dimension av byggnaden där man följer tiden 
under hela byggprocessen. Den finns i tre olika versioner: 

• Navisworks Manage 
• Navisworks Simulate 
• Navisworks Freedom 

Vid jämförelse mellan de två första programvaror visar det sig att Navisworks Manage har funktionen 
att kontrollera kollisioner i 3D-modellen och genomförs innan man påbörjar produktionen till skillnad 
från den andra programvara Simulate som saknar denna funktion (Lindén, 2012). Därmed kan man med 
Navisworks Simulate genomföra samordnings åtgärder för hela arbetsmomenten i tidsplanen genom 
funktionen timeliner. Timeliner är ett verktyg som importerar scheman från en mängd olika källor för 
att sedan koppla upp uppgifterna i schemat med objektet i modellen för att skapa en simulering. Detta 
görs för att jämföra den planerade tiden från schemat med det riktiga datumet (Autodesk, 2016). 

Den tredje programvaran Navisworks Freedom är en gratis version som visar kombinerade designdata 
skapad i AutoCAD och Revit mjukvarubaserade produkter. Den skapar komprimerade och säkrare 
DWF och NWD-formatfiler. Navisworks Freedom gör inga ändringar i filer som redan har skapats 
(Autodesk, 2016). 

I Navisworks får man en samlad bild av alla delar som är ritade i olika program av ett projekt. Med 
hjälp av en kamera kan man vandra runt i projektet. Denna process är användbar för att skapa en 
genomgång av modellen eller flytta användaren till en viss punkt i projektet. Detta möjliggör att 
tidigtupptäcka krockar och fel i ritningar mellan byggnadselement och installationsdelar som sedan 
skapas i en rapport som innehåller nyckelbilder på de hittade felen i projektet (AEC, 2017). 

5.2.3 Solibri Model Checker 
Solibri Model Checker är ett mjukvaruverktyg som skapades år 1999 och har idag ett stort 
användningsområde i mer än 70 länder runt om i världen. Programmet används i första hand av 
projektörer för att upptäcka eventuella byggdelskollisioner i en BIM-modell och få färdiga 
kostnadsanalyser, samt av fastighetsägare och förvaltare som genom programmet kan uppnå en bättre 
kontroll på förvaltningsarbete (Solibri, 2016). 

Till skillnad till andra program erbjuder Solibri ett antal regelmallar som kontrollerar modeller från 
olika aspekter. Dessutom kan kunden skapa egna regler som uppfyller de olika byggnormer (Graphisoft, 
2017). Exempelvis kan användaren kontrollera måtten för olika byggnadsdelar såsom dörrar, 
innerväggar och pelare. Man kan även kontrollera säkerheten för ljud och brandklasser i olika 
byggnadsdelar samt vilka informationer de innehåller, och om andra byggnadsdelarna i modellen saknas 
eller är tillagda på fel platser (Graphisoft, 2017). 
 

Programmet ger möjlighet att via kommentarer kommunicera om problem som upptäcks i modellen 
med hjälp av BIM Collaboration File som har en förkortning ”BCF-filer”. Fördelen med dessa filer är 
att alla projektmedlemmar kan underlätta problemen genom skrivande text eller en bild som beskriver 
var problemen ligger i modellen samt åtgärda problemet direkt (Graphisoft, 2017). 
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Idag finns Solibri i tre olika versioner: 
 

Solibri Model Checker bygger på IFC-filformat där alla BIM-modeller kan kommunicera med 
varandra. I Solibri Model Checker kan man även beräkna och verifiera belopp för kostnader 
utifrån en modell. I programmet ingår även ett viktigt inslag i form av utrymningssimulationer 
som kallas för flythrough, och på så sätt kan man visuellt analysera och upptäcka olika lösningar 
och få fram rapporter av olika avvikelser (Johansson, 2013). 

Solibri Model Viewer är en kostnadsfri version som kan visa Solibri Model Checker filer samt 
IFC-filerna. Den används endast för att ta reda på att modellen fungerar på rätt sätt, samt att man 
kan vandra runt i modellen och ta några enkla mätningar såsom höjden, utan att den påverkar de 
befintliga inställningar (Solibri, 2017). 

Solibri IFC Optimizer är den tredje versionen som underlättar bearbetningen av IFC-filer genom 
att minska filerna så att de blir lättare att hantera (Johansson, 2013). 

Företaget Symetri Sweden eller Cad-Q tidigare har utvecklat Solibri Model Checker till ett svensk 
anpassad program vilket innebär att den följer kraven för svenska rekommendationer och system enligt 
BBR och PBL (Symetri, 2013). 

5.3 Lasermätning 

5.3.1 Handmätning 
Lasermätare kallas även för avståndsmätare fungerar med laserstrålning då den träffar den exakta 
pricken på målet genom att trycka på en knapp. Därefter visas mätvärdet på ett litet skärm på 
instrumentet (Figur 5.2). Med hjälp av mätaren kan man räkna area och volym för ett objekt och den 
kan vara ett hjälpmedel för en snabb kontrollmätning på ett mindre platsyta (Proffsmagasinet, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur (5.2) lasermätaren som användes vid handmätningen 
(Proffsmagasinet, 2017 ) 



23	   

5.3.2 3D-laserskanning 
3D-skanning är en ny metod som analyserar modeller med hjälp av ett laserljus som skannar kroppen av 
byggnaden med mycket hög precision och noggrannhet. Den används inom många olika branscher men 
främst inom tillverkningsindustrin för deformationsmätning och kvalitetskontroll i produktionen. Ett 
vanligt tillämpningsområde är inom byggnadsprojekt där ett fysiskt objekt omvandlas till en digital 
ritningsmodell (Leica Geosystem AG, 2012). 
 
3D-skanning fungerar genom att sända mycket snabba kontinuerliga pulser till de punkter som har 
identifierats av den personen som mäter. Skannern snurrar ett halvt varv med öppningar i båda riktningar, 
360 grader teknisk vinkel i plan och 270 grader teknisk vinkel (se figur 5.3) i andra ledden med en spegel 
som reflekterar laserstrålen. Beräkningen av avståndet mellan skannern och ett objekt bestäms av den 
tiden när strålen träffar objektet och sedan reflekteras tillbaka till skannern (Leica Geosystems AG, 
2012). 

 
                                            Figur 5.3 3D-skannings öppningar i båda riktningar (Prweb, 2012) 
 
För varje mätning registreras ytterligare data som innehåller den motsvarande horisontella vinkeln på 
den roterande lasern och den vertikala vinkeln på rörelsespegeln. Skannern kombinerar automatiskt 
dessa data för att beräkna X, Y, Z koordinater samt intensitetsvärde (se figur 5.4) d.v.s. hur mycket av 
laserpulsen har kommit tillbaks energimässigt för varje punkt vilket leder till 3D-koordinatmätning. Det 
kan ibland krävas flera skanningar från olika vinklar för att få fram en komplett modell av objektet 
(Leica Geosystems AG, 2012). 
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Figur 5.4 Laserskanner arbetsprincip (Reshetyuk, 2009) 

 
Vid laser skanning i 3D skapas ett så kallat punktmoln som består av miljontals punkter utifrån det 
skannade objektsytan. Punkterna integreras sedan med ett CAD-system för att skapa 3D-modeller med 
exakta geometrier samt 3D-bilder som kan ses från alla håll. Med skannern kan man generera upp till 30 
000 pulser/sekund och det man får som rådata blir punktmolnsdata. Ett punktmoln kan finnas i flera 
olika filformat som PTS, E57 och PTX filer. De skannade bilderna kan mätas och dokumenteras vilket 
är en stor fördel även i komplexa ROT–Projekt (Håkansson, 2017). 

Genomförandet av 3D-laserskanning görs i tre huvudsakliga delar, skanning (fältmätning och insamling 
av data), registrering och modellering. Skanningsprocessen kan genomföras både med och utan 
måltavlor. Registreringen är beroende på skanningsprocessen, exempelvis om det tar en dag att skanna 
utan måltavlor, så tar det lika lång tid för registrering men om skanningen utförs med måltavlor kan 
både skanningen och registreringen vara färdig samtidigt. Modelleringstid är beroende på vad som ska 
modelleras och vilken detaljeringsnivå kräver beställaren (Lind, 2017). 

Fördelar med denna metod är: 

- enkelt att mäta även när det är svårt att få tillgång till kroppen 
- får alla data med 
- precision och noggrannhet +/- 2 millimeter 
- koordinatsatts 
- bearbetning med CAD och andra program 
- kan ta färgbild 
- lätt att hantera 
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Nackdelar med denna metod är: 

- störs av kraftig nederbörd som snö, regn eller dimma 
- kan bara skanna det som syns (t.ex. skannar icke genom väggar) 
- får stora filer 

För att underlätta inmätningen och vara tidseffektiv ska allt som inte hör till objektet rivas bort innan 
skanningen påbörjas. Det blir mindre uppställningsområde och på det sättet sparas både tid och pengar. 
Tidslängden på skanning beror på hur komplex miljön är i rummen. Det som menas med komplexiteten 
är de små detaljer som byggnaden brukar ha, exempelvis en skola som har mindre detaljer är oftast 
okomplicerad och lätt att mäta. Andra typer av byggnader som äldre kulturminnen och kyrkor är mycket 
svåra då det finns många små vinklar och detaljer. Lidingö Stadshus som har en area på ungefär 15 000 
m2 kan möjligtvis skannas klart inom 10-14 dagar med genomsnitt upptill 120 uppställningar per dag 
(Lind, 2017). 

En skanner ute på uppdrag samlar rådata som sedan överförs till datorer och sedan kan man registrera 
punktmolnet med en upplösning som är anpassad till den upplösning som beställaren önskar. På det 
sättet kan projektören ofta undvika att hantera alltför stora filer som innehåller alltför mycket 
information (Lind, 2017). 
 

I dagsläge finns olika typer av skanner. Instrumentet som användes under genomförandet kallas för 
HDS6200. ”Den är en Leica modell som kännetecknas av hög noggrannhet genom mätning av vinklar 
och avstånd, samt känsligheten på långa sträckor från instrumentet där den har en hög hastighet och 
mindre ljud jämfört med de andra typerna av skanner” (se figur 5.5) (Leica, 2010). Den kan skanna upp 
till 70 meters avstånd med inpassning i verkligheten som kan skilja med 1 cm. Skannern kan nå upp till 
en miljon punkter per sekund vilket är en hög skanningshastighet. Det finns också en möjlighet att 
installera en extern kamera eftersom skannern saknar en inbyggd digitalkamera (Leica, 2010). 
 
 

Figur 5.5 HDS6200 laserskanner som används under uppmätningen (oceanscan, 2017) 
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Skannern avger en laserstråle som snurrar runt på ett hjul i 360 grader. En rotationshastighet bestämmer 
farten på antal varv per sekund sedan kan man bestämma hur många pixlar per varv man vill ha 
beroende på hur stort och tätt rummet är. Alltså ju större det är desto mer pixlar behöver det 
(Sundmalm, 2017). 

Totalstation kombinerar flera olika elektroniska anordningar i en och samma station för att mäta 
horisontella och vertikala vinklar. Den mäter mot en prisma som är placerad ovanför skannern med 
exakta koordinater X, Y och Z och ut av det kan man göra en fil som programmen hanterar. Dessutom 
säkerställer bearbetning av projektet genom en stor inre lagring som kan innehålla tusentals datapunkter 
som är skannade av instrumentet. Man kan även mäta med vanlig laser på olika hörn och får exakta 
värden på höjderna med hjälp av en totalstation (Sundmalm, 2017). 

Totalstationen 16 som används i mätskeden är kopplat till en trådlös Leica CS controller som styr 
totalstationen och har en hög prestation (se figur 5.6). Den anger olika former av mätdata i olika 
dimensioner till det uppmäta objektet på pekskärmen så att man kan läsa av koordinater direkt från 
handkontrollen (Sundmalm, 2017). 
 
 

Figur 5.6 Totalstation 16 med kontrollen som används under uppmätningen (KM, 2017) 
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 6. Genomförande 
 
Detta kapitel innehåller två delar-ett antal intervjuer och en praktisk mätningsinskanning på plats.  
 
6.1 Intervjuer 
Genom intervjuerna har vi kunnat verifiera vilka problem som uppstår i installationsprocessen av ett 
ROT projekt och fördjupat vår kunskap kring lösningsmetoderna (se bilaga 6 för frågor).  Enligt studien 
ligger krockproblemet på mätningar, där måttet på vissa ställen i konstruktionen skiljer sig från 
ritningen. 
I ett projekt ska oftast övervakning och kontroller av krockar utföras. Kollisionskontroller i Solibri görs 
av projektörer och definieras på följande sätt. 

”Krockar definieras i första hand av ”fysiska” krockar mellan olika 3D-objekt. Krockar kan ge 
toleranser som oftast fås i millimeter. Det vill säga hur mycket objekten krockar med varandra och om 
det i så fall är okej eller inte. Inställningar för krockars tolerans kan även ange ett minimimått mellan 
objekt. Alltså att objekten inte krockar fysiskt men det teoretiskt fria utrymmet runt objekten krockar 
med varandra”(Ådnanes, 2017). 

Enligt projektören kan ett bra arbetssätt minska risken för tidsförseningar i projektet, då ska alla 
samarbeta och kommunicera med varandra som i sin tur hanterar problematiken som uppstår. 

”Man ritar först de kritiska punkter och diskuterar dem, sedan gör projektören en princip ritning som 
visar var problemet finns. Ett möte hålls senare för att kunna samla ihop de reviderade ritningar och 
sedan sparas allting i IFC filer. Det är 3D-bildfiler, där projektledaren kan kontrollera och skicka till 
alla i projekteringen” (Ådnanes, 2017) 

En konsult från Bengt Dahlgren tycker att problematiken ligger i dålig samordning mellan olika 
grupper. 

”Det inträffar oftast problem under installationsprocessen bland annat att verkligheten kan skilja sig 
från ritningar, ett exempel på det är taket som kan ha en viss tjocklek ritad på CAD men i själva verket 
kan det uppstå förändringar i mätningar, vilket leder till krockar” (Kindahl, 2017) 

”En annan typ av problem som man står inför är det stora antal grupper på plats, särskilt i trånga 
utrymmen där alla har olika uppdrag att utföra vilket saktar ner arbetena på grund av dålig 
samordning”( Kindahl, 2017). 

Montörer även tillägger: 

”Oftast blir det krock med elinstallationerna eftersom elskomponenter, förutom elstege inte ritas, de 
bara beskrivs”(Hagström och Fransson, 2017). 

Under monteringen förekommer oftast krockar, detta är på grund av att verkligheten inte kan översättas 
exakt till 3D-modellritningar. Några av de frågorna som berör mätningssättet är 3D- laserskanningar har 
ställts till projektören på Veidekke. 

”Handlar mest om hur den skall utnyttjas. Det vill säga ska enl. min mening modellera huset enligt 
befintliga relationshandlingar först.  Därefter läggs den skannade modellen in och så justerar 
projektören där det förekommer stora skillnader. Det blir väldigt mycket fel om man gör tvärtom” 
(Ådnannes, 2017) 
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Samma fråga har ställts till projektör på Symmetri 
 
”Företaget väljer tekniken efter typ av projekt. Vi har både skanners baserade på laser och 
fotogrammetri. Båda teknikerna har sina fördelar och nackdelar. Idag ser jag inga speciella problem 
med skanning” (Jansson, 2017) 

Att lösa problemen på plats har varit ett effektivt sätt för arbete, men man försöker undvika den så 
mycket som möjligt med en bra projektering, metoden utmanar yrkesarbetarna att ta egna beslut och 
ansvar kring utförandet. 

”Vissa projekt är nästan omöjliga att mäta utan skanning. Mäter man traditionellt får man gissa och 
lösa problemen på plats vilket kan leda till kostsamma ÄT: or. Vi vill lösa det i datorn i stället. Men en 
faktor 10 snabbare är inte orimligt” (Lind, 2017) 

För att samla information i den teoretiska delen intervjuades följande personer: 
 
Kari Stenhag, Produktionsansvarig och Projektledare på Veitech, generellt om planering av 
ombyggnationen och installationsprocess 

Adam Ådnanes, VDC ingenjör på Veidekke, generellt om projektering 
 
Jonas Hagström Projektingenjör på montage i Veitech, generellt om monteringsarbete  
 
Thomas Fransson Projektingenjör på montage i Veitech, generellt om monteringsarbete 
 
Patric Kindahl, Konsult på Bengt Dahlgren, generellt om svårigheter och lösningsmetoder inom 
installation 

Jonas Lind Vd och ansvarig på byggnadsinformation avdelning från Projektengagemang(PE), generellt 
om 3D-laserskanning 

Frederick Håkansson, mätningsingenjör från Geo Deal, generellt om 3D-laserskanning  

Anders Jansson från Symmetri AB, generellt om 3D-laserskanning 
 
Olle Sundmalm operatör på Veidekke, om 3D-laserskanning 
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6.2 Inskanning 
Den praktiska delen genomfördes i Lidingö Stadshus med hjälp av Veidekkes personal och deras 
mätinstrument. Under en dag gjordes en undersökning med laserskanning för att se hur processen går 
till. Vi använde 3D-laserinstrument som kallas för HDS6200 Leica och används idag av företaget 
Veidekke för att mäta i tunnlar. Instrumentet beskrivs utförligt i (avsnitt 5.3.2). Skanningen utfördes av 
Veidekkes operatör Olle Sundmalm. 

Ett rum på 57 m2 har valts där renoveringen utförs för att göra lokalen lämplig för dagverksamhet. 
Rummet är på plan 1 vilket är bottenvåningen i Hus D (se bilaga 2 för ritning). Där fanns det inte 
tillräckligt med belysning och rummet var mörkt men trots dålig belysning gav instrumentet bra 
mätresultat. Golvet i rummet var lutande och man kunde se höjdskillnaden mellan hörnen med ögonen. 
Vi insåg att utförandet av mätningen av detta rum kommer att ge annorlunda resultat än värden som 
finns på ritningar. 
 

En skanner, totalstation, prisma som fungerar som en måltavla från skannern och en bärbar dator var allt 
som behövdes för att skapa en 3D-modell av rummet (se figur 6.1). Först ställde vi skannern på ett 
stativ kopplat till en bärbar dator som har ett program som för in de bilder som skannern tar. Hela 
skanningsprocessen tog 1 minut och 45 sekunder. Packningen av instrumentet och dess tillbehör samt 
resan från kontoret till arbetsplatsen var det som tog tid. Sedan fick operatörn ägna en timmes jobb på 
datorn på kontoret för att få fram den färdiga 3D-modellen (se bilaga 3 & 4) som förväntas att vara till 
hjälp för projektörerna. 
 

Figur 6.1 bild på rummet samt mätutrustningar under skanningen (egen bild) 
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Under studien har en handmätning gjorts med en lasermätare för att undersöka hur den metoden 
fungerar jämfört med 3D-laserskanning. Eftersom den bara kan mäta ett begränsat utrymme och inte tar 
detaljer är denna typ av mätare inte användbar i stora projekt. 
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7. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av inmätningen. Som tidigare nämnts kommer referensrummet som 
användes för mätningar att nämnas med verkliga och teoretiska mått. En kalkyl har gjort på ungefärlig 
kostnad för renoveringarna av två skilda objekt, kostnadsuppskattningarna baseras på siffror från 
Veitech. 

7.1 Mätningsjämförelse 
Tabellen nedan visar jämförelse mellan resultaten av de två inmätningsmetoderna 3D-laserskanner och 
Solibri i ett specifikt rum. 
 

Figur 7.1 på det ojämn mark i det skannade rummet(egen bild) 
 
 

Mätmetod Solibri 
(m) 

3D -Laserskanning 
(m) 

Skillnaden 
(m) 

Höjd (H1) 3,0 2,84 0,16 
Höjd (H2) 3,0 3,0 0 

Tabellen 7.1 visar höjdskillnader på modellen i Solibri och 3D-skanning(egen design) 
 
Rummet som valdes visade sig ha ett ojämnt golv (se figur 7.1) och resultatet av skanningen visade en 
höjdskillnad mellan modellens mått och verkligheten på ca 16 cm. Golvet behöver avjämnas vilket 
innebär att man får en takhöjd på cirka 2.8 m längst hela rummet. I modellritningen togs ingen hänsyn till 
avjämning och därför utgick programmet Solibri från den högsta takhöjden i rummet på 3 m (se bilaga 
5). Mätningarna visade att verkligheten inte överensstämmer med modellritningen vilket ledde till 
krockar i projekteringen. Genom användning av Solibri har vi upptäckt en krock mellan två rör i det 
rummet som vi har undersökt (se figur 7.2). 



32	   

 
 

 
Figur 7.2  visar en krock på Solibri i det skannade rummet.(egen bild) 

 

7.2 Prisexempel på installationer 
Följande tabeller visar en kostnadsanalys som är baserad på schablonkostnader framtagna av Veitech. 
Nedan redovisas kostnader för ventilation (Vent), värme och sanitet (VS) och El per m2 vid projektering 
och produktion för renovering av det valda rummet på 57 m2 och ombyggnationsyta på Lidingö 
Stadshuset om 15 000 m2. 

Nedan följer kostnadsberäkning (kr) för projektering (som är 10 procent av produktionskostnaden) av det 
specifika rummet samt för projektet Lidingö Stadshus. 
 

Installationsdelar Vent 
80kr/m2

 

VS 
100kr/m2

 

El 
140kr/m2

 

Summa 

Projektering (57 m2) 4 560 5 700 7 980 18 240 
Projektering(15 000 m2) 1 200 000 1 500 000 2 100 000 4 800 000 
Tabell 7.2  visar projekterings kostnader (egen design) 

 
 

Den beräknade kostnaden för produktionen av respektive renoverings objekt. 
 

Installationsdelar Vent 
800kr/m2

 

VS 
1000kr/m2

 

El 
1400kr/m2

 

Summa 

Produktion (57 m2) 45 600 57 000 79 800 182 400 
Produktion (15 000 m2) 12 000 000 15 000 000 21 000 000 48 000 000 
Tabell 7.3 visar produktionskostnaden som omfattar både material och personal kostnader(egen design) 
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Den beräknade kostnaden för rivning av respektive objekt. 
 

Installationsdelar VS Vent El 
80kr/m2

 

Rivning(57 m2) 4 560 
Rivning (15 000 m2) 1 200 000 
Tabell 7.4  visar rivningskostnader (egen design) 

 

7.3 Prisexempel på skanning 
Priset på inmätningen är olika beroende på typ av projekt. Instrumentets pris varierar mellan 600 000 och 
800 000 kronor och skillnaden beror på kvalité, märke och ålder. Idag är det relativt billigt att hyra 
instrumentet och därför samarbetar de flesta företag med leverantörer för att hyra in skannern. 

Programvaror för hantering av 3D-modeller, behandling av rådata och registreringar av punktmoln är 
idag nästan lika dyrt som själva skanningen ute i fält. Det är möjligt att använda kostnadsfria program 
såsom Trueview, ett värdefullt program som hjälper till att ta enklare mått. Enligt våra respondenter tar 
en operatör cirka 850 kr/timme, det behövs bara en person på plats som mäter. Man ska även ta hänsyn 
till hyran av instrumentet som kan nå upptill 5 000 kronor om dagen. Det innebär att beroende på 
projektets storlek kan den totala kostnaden för en dagsskanning vara mellan 10 000 och 15 000 kronor. 

Enligt leverantörer av 3D-laserskanning kostar mätningen som genomfördes i det valda rummet cirka 10 
000 kr det vill säga uthyrning av instrumentet 5 000 kr och 6 timmar för bearbetning av data och 
skanningen på 850 kr/timme (5 000 + 6*850= 10 100). I kostnaden räknades med att företaget inte har 
tillgång till en skanner och att de hyr instrumentet samt en operatör från andra konsulter. 
 

Det är svårt att uppskatta kostnader för att 3D-skanna ett stort objekt som Lidingö Stadshus på 
referensrummet i projektet. Intervjuerna visar att Veidekke erhållit en offert av företaget 
Projektengagemang (PE). För skanning av hela Lidingö Stadshus vill PE ha ca 300 000 kr för skanning, 
registrering och modellering av projektet. Då hade Veidekke fått färdiga modellfiler där det går att rita in 
installationer direkt vilket sparat tid och pengar vid projekteringen. 
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8. Diskussion och Analys 
 

I detta kapitel diskuteras fyra olika projektutfall. Det kommer att framgå hur stora kostnaden för Lidingö 
Stadshus respektive rummet på 57 m2 blir beroende på problemen, omprojektering och ändring i 
produktion som uppstått. 
 

8.1 Krockar i projekt 
Krock i projekt sker på grund av att fel förutsättningar i ett renoveringsprojekt har projekterats efter. Som 
tidigare nämnts stämmer inte ritningarna överens med verkligheten vilket gör att det uppstår en 
felmarginal som vid installationsprojektering kan leda till fel t e x vid montage då det är för trångt 
utrymme för installation eller att elen krockar med VS. Som tidigare nämnts kostar det pengar att åtgärda 
fel vilket undersöks vidare i avsnittet nedan. 

8.2 Kostnadsanalys 
Nedan redovisas de fyra teoretiska utfallen som räknats fram baserat på de priser för arbete som redovisats 
i kapitel 7. För enkelhetens skull har VS valts som teknik området som fallerar. 

Fall 1. Kostnad (kr) för lyckad projektering och produktion 
För Rummet (57 m2) 

Installationsdelar Vent. VS El Total 
Projektering 4 560 5 700 7 980 18 240 
Produktion 45 600 57 000 79 800 182 400 
Rivning 1 140 1 425 1 995 4 560 
Total 51 300 64 125 89 775 205 200 
Tabell 8.1 (egen design) 

 
För Lidingö Stadshus (15 000 m2) 
 

Installationsdelar Vent. VS El Total 
Projektering 1 200 000 1 500 000 2 100 000 4 800 000 
Produktion 12 000 000 15 000 000 21 000 000 48 000 000 
Rivning 300 000 375 000 525 000 1 200 000 
Total 13 500 000 16 875 000 23 625 000 54 000 000 
Tabell 8.2 (egen design) 

 
Här förutsätts att projektet har flutit på utan problem och att den lägsta budgeterade  kostnaden uppnåtts.
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Fall 2. Kostnad för omprojektering av bara en installationsdel och lyckas med andra delar dvs. att det 
endast blir fel på en installationsdel och de andra delarna klarar sig utan problem. (Som exempel har vi 
tagit VS delen som har medelkostnad enligt tabeller 8.1 och 8.2) 

För Rummet (57 m2) 
 
 Omprojektering av 

VS 
Projektkostnad för 
alla delar 

Total 

Kostnader (kr) 5 700 205 200 210 900 
Tabell 8.3 (egen design) 

 

För Lidingö Stadshus (15 000 m2) 
 
 Omprojektering av 

VS 
Projektkostnad för 
alla delar 

Total 

Kostnader (kr) 1 500 000 54 000 000 55 500 000 
Tabell 8.4 (egen design) 

 
I detta fall har ett problem upptäckt vid projekteringen i teknikområdet VS vilket måste åtgärdas. Med 
omprojekteringen ökar den totala kostnaden av projektet. Lidingö Stadshus blev 1,5 miljoner dyrare på 
grund av fel i projekteringen av VS teknikområdet. Vid fel i elen hade det varit 2,1 miljoner dyrare. 

Fall 3. Krock inträffar i produktionen (vid montering), då beräknas med rivningskostnad. 
För Rummet (57 m2) 

• (Rivningskostnad för hela rummet är 4 560, utifrån det beräknades rivning av VS för 1 425) 
 
 Omprojektering 

av VS 
Om produktion 
av VS 

Om rivning 
av VS 

Projekt kostnad 
för alla delar 

Total 

Kostnader (kr) 5 700 57 000 1 425 205 200 269 325 
Tabell 8.5 (egen design) 

 

För Lidingö Stadshus (15 000 m2) 
• (Rivningskostnad för hela Lidingö är 1200 00, utifrån det beräknades rivning av VS för 375 000) 

 
 Omprojektering 

av VS 
Om produktion 
av VS 

Om rivning 
av VS 

Projekt kostnad 
för alla delar 

Total 

Kostnader (kr) 1 500 000 15 000 000 375 000 54 000 000 70 875 000 
Tabell 8.6 (egen design) 

 
I detta fall har problemet upptäckt vid produktionen i teknikområdet VS vilket måste åtgärdas. På den 
totala kostnaden läggs omprojektering, om produktion och om rivning av VS och kostnaden för Lidingö 
Stadshuset blev ca 17 miljoner dyrare på grund av fel i produktionen. 
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Fall 4. Både lyckad med hjälp av en 3D- skanning 
För Rummet (57 m2) 
 Projektering av 

alla delar 
Produktion av 
alla delar 

Skanning av 
rummet 

Total 

Kostnader (kr) 18 240 182 400 10 100 210 740 
Tabell 8.7(egen design) 

 
För Lidingö Stadshus (15 000 m2) 
 
 Projektering av 

alla delar 
Produktion av 
alla delar 

Skanning av hela 
Lidingö 

Total 

Kostnader (kr) 4 800 000 48 000 000 300 000 53 100 000 
Tabell 8.8 (egen design) 

 
Ur ren kostandssynpunkt är alternativ 1 det bästa, dessvärre är det enligt information hämtat ifrån våra 
intervjuer nästan omöjlig att undvika krockar helt på grund av att förutsättningar mellan verklighet och 
teori varierar. Eftersom att krockar sker väldigt ofta kan alternativ 4 med laserskanning ses som en billig 
”försäkring”. Det värsta alternative är fall 3 där en krockar i produktionen lett till extra rivning, 
omprojektering samt återmontage. 

Lidingö Stadshus blev vid krockar i produktionen ca 17 miljoner dyrare vilket är en förödande extra 
kostnad som borde undvikas till varje pris. Istället för att riskera en sådan smäll är ett smartare alternativ 
att betala 300 000 kr för en laserskanning och få en väl utförd projektering samt en produktion utan 
krockar mellan installationer. 
 

De mätningar som vi utförde på Lidingö Stadshus gav oss förståelse för hur lång tid det tar och hur 
mycket det kostar att utföra en praktisk mätning i ROT-projekt med hjälp av den 3D-laserskannings 
metod. 

Samgranskning och kollisionskontroll är två andra metoder som används i dagsläge av alla byggföretag. 
Metoderna har spelat en stor roll för att hindra krock problemet under projekteringen. Men som tidigare 
nämnt är användningen av de här metoderna inte gett en effektiv lösning speciellt i ett ROT-projekt där 
det är komplicerat och nästan omöjligt att projektera krockfritt. För att få ett så felfritt ROT-projekt som 
möjligt ska 3D-laserskanning implementeras och kombineras med installationssamordning och 
kollisionskontroll för att tidigt upptäcka samt åtgärda de problem som brukar uppstå. Syftet med 
skanning är inte bara att ta fram nya ritningar utan att försöka se dolda detaljer samt rätta till de befintliga 
handlingarna. 
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9. Slutsatser 

 
Trots att stor användning av BIM inom byggprojekt och installationssamordning blivit smidigare än 
någonsin kvarstår krockar vid installationsprocessen. Respondenterna tydliggör att modellen noggrant 
ska överensstämma med verkligheten för att kunna utföra en krockfri installation. En 3D- laserskanning 
kan genomföra inmätning med precision. 

Resultatet visar att problemet i grunden beror på att projektörerna följt gamla ritningar och varit 
omedvetna om de dolda detaljerna. Detta kan orsaka extra arbeten i form av reparationer av ytor som 
redan byggts eller renoverats vilket leder till ödslande av tid vilket i sin tur är en vanlig orsak till att 
återuppbyggnaden kostar pengar. 

Jämförelse av kostnaden på det skannade rum och omprojektering när en krock inträffar endast på VS 
har resulterat till en pris skillnad på cirka 6 000 kr vilket leder till en besparing för företaget. Ifall fel 
upptäckts ännu senare det vill säga vid monteringsskedet innebär metoden med 3D-laserskanning en 
besparing på cirka 65 000 kr. 

Inmätning av en byggnad med hjälp av laser skanner resulterar i ett punktmoln som sparas i 10 år vilket 
gör möjligt att göra kontinuerliga mätningar under projektets gång utan behov av fysiska platsbesök. 
Det är en tidsvinst för projektet, att projektörer kan fokusera mer på projektering istället för att 
genomföra platsbesök. Man kan även få färdiga modeller från 3D-skanning och genom det sparas tid i 
projektering genom att arbetet förkortas då modellen skapas automatiskt i programmet. 

Utifrån undersökningen och resultatet har författarna konstaterat att 3D-laserskannern kan fungera som 
en kompletterande lösningsmetod tillsammans med andra metoder såsom samgranskning och 
kollisionskontroll, då den ger en bättre och noggrannare inmätning. Genom att applicera 
lasermätningsmetoden på alla rum för att mäta verkliga dimensioner kan installationskrockar undvikas. 
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Lidingö Stadshus 
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Ritning på rummet som vi genomförde mätning i 
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Skannings bild på rummet 
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Skannings bild på rummet 
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Mätning i modellen Solibri 



51	   

 
Bilaga 6 

 

Intervju frågor 
 

1. Hur definieras en krock i Solibri? 
2. Hur tycker du ett bra arbetssätt ska vara? 
3. Vilka problem brukar uppstå under monteringen? 
4. Var inträffar krock mest? 
5. Vad är svårigheter (nackdelar) med 3D-laserskanning? 
6. Har ni egen skanningsutrustning? 
7. Vad är fördelar med 3D-laserskanning? 


