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SAMMANFATTNING 

Ambitionen för en mer digitaliserad och effektiviserad bransch är stor hos byggföretagen. Det är av stor 

vikt att anpassningen till nya verktyg och metoder sker för att säkra företagens framtida plats i en modern 

och konkurrenskraftig byggbransch. BIM byggprocess är verktyget som företagen behöver för att nå 

sina ambitioner. 

Veidekke har som mål att använda sig av BIM från start till slut i sina projekt. Rapporten har i samarbete 

med Veidekke Sverige klargjort de hinder som finns för implementeringen av BIM i byggproduktionen 

och även gett förslag på åtgärder till dessa. Studien har utförts främst genom kvalitativ analys av 

halvstyrda intervjuer med nyckelpersoner men även tillgänglig litteraturstudie. 

Resultatet av studien har visat att det handlar om tre större hinder som bromsat implementeringen av 

BIM i byggproduktionen. Dessa hinder är detaljeringsnivån på BIM modellen, tekniska hinder i form 

av mjuk- och hårdvara och även den mänskliga faktorn. 

Lösningarna till dessa hinder har utformats utifrån Veidekkes position och ambitioner i byggbranschen 

när det gäller BIM-frågan och kommer från skribenternas spekulationer utifrån bland annat egna 

erfarenheter och kunskap samlad genom utbildningen gång. 

 

Nyckelord: BIM, byggprocess, byggproduktion, implementering, hinder   



 

  



 

ABSTRACT  

The ambition for a more digitalized and effective line of business is large for building companies. It is 

of great importance, to the companies in the building sector, that the adaption of new tools and methods 

of working happen to secure their place in a modern and competitive line of business. BIM-building 

process is the tool the companies need to reach their ambitions. 

One of Veidekke´s goals is to use BIM throughout the entirety of their projects. This work has with 

cooperation with Veidekke Sverige clarified what obstacles there are for the implementation of BIM in 

the building production an also to give propositions for actions to fix these obstacles. The study has 

mainly been done through half controlled interviews with key individuals and thru available literature 

studies. 

The result of the study has shown that there are three main obstacles that have slowed the 

implementation of BIM in the building process. These obstacles are as follows: the level of detail of the 

BIM model, technical difficulties associated with software and hardware, and the human aspect. 

The solutions to these obstacles have been brought forward regarding the position of Veidekke Sverige, 

in the line of business of building, regarding BIM, and are made up of our own speculations from past 

experiences and knowledge gathered though the course of the education. 

Keywords: BIM, building production, implementation, obstacles  

  



 

  



 

FÖRORD 

Detta examensarbete är den avslutande delen av vår byggtekniska utbildning på Kungliga Tekniska 

Högskolan, KTH. Under utbildningens gång har vi haft många lärdomar om olika ämnen men det som 

väckt störst intresse har varit lärandet om BIM och dess potentiella utveckling.  

Genom gott samarbete med Veidekke Sverige har vi uppfört detta examensarbete igenom både med- 

och motvindar. Det har varit utmanande men främst en lärorik process då vi utvecklats inom ämnet och 

knutit nya kontakter.  

Vi vill rikta ett stort tack till Per Wall hos Veidekke Sverige som givit oss möjligheten samt förtroendet 

att utföra vårt examensarbete i samarbete med dem. Ett speciellt tack går till vår näringslivshandledare 

från Veidekke Sverige, Mathias P Nilsson, som bidragit med viktig information, goda råd och stöttat 

oss på vägen. Samtidigt vill vi tacka vår akademiska handledare Hans Zetterholm och alla andra som 

medverkat och ställt upp för intervjuer vilket möjliggjort uppförandet av detta examensarbete. 
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Vi kommer framöver i rapporten referera till oss själva som ”skribenterna”. 



 

Ordlista 

BIM – Byggnads informations modellering 

BIM modell – 3D modell med information 

4D – 3D modell med tidsperspektiv 

LOD – Level of development 

Produktionen - Byggproduktionen 

AR – Augmented reality 

ÄTA arbete – Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten 

VDC - Virtual design and construction 

AB04 – Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings och installationsentreprenader av år      

2004 

ABK09 – Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 

2009 
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 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företag och byggherrar har under en mycket lång tid använt sig utav visuella hjälpmedel under 

byggprocessen. För det mesta har dessa använt 2D ritningar och ibland nerskalade fysiska modeller av 

önskat slutmål. På senare tid har företag mer och mer använt sig av BIM som ett verktyg för att underlätta 

projektering av byggandet. Det är ett lätt och smidigt sätt att upptäcka fel och kollisioner när det gäller 

t ex rördragningar och installationer, men även inom som t ex konstruktion. Tyvärr har denna teknologi 

stannat i projekteringsskedet och ännu inte använts fullt ut under byggproduktionsskedet.  

Eftersom BIM underlättar projekteringen så pass mycket i form av att exempelvis hitta fel innan de sker, 

är det underförstått att det även underlättar i produktionen bland annat genom att visualisera slut- och 

delmål och att all information ligger i en och samma källa vilket spar både tid och pengar. Detta gör det 

åtråvärt för byggföretag att använda sig utav BIM i byggproduktionsskedet. 

Det verkar som att verktygen i form av teknologi, kompetens och viljan finns för att implementera BIM 

i byggproduktionen hos många byggföretag i Sverige, men att det finns flertalet hinder som bromsat 

denna process.  

1.2 Målformulering  

I samarbete med Veidekke Sverige har skribenterna tagit fram mål att klargöra de hinder som finns för 

implementering av BIM i byggproduktionen. Det är en mycket aktuell fråga, inte bara hos Veidekke 

men i byggbranschen som helhet. Utöver att klargöra de större hindren har skribenterna även som mål 

att ge förslag på åtgärder till hindren för implementering av BIM. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att klargöra vilka hinder det finns för implementeringen av BIM inom 

byggproduktionsskedet och vilka åtgärder som finns för att minska dessa hinder. Detta för att det är 

mycket aktuellt i byggbranschen. 

Frågeställningar: 

Vilka större hinder finns för implementering av BIM i byggproduktionen? 

Hur kan man åtgärda/minska dessa hinder? 

1.4 Avgränsning 

BIM som helhet är ett mycket brett begrepp som har med allt från 3D modeller med information att göra 

ända till fastighetsskötsel (Granroth, 2011a). Rapporten avgränsas till att klargöra de större hindren för 

implementering av BIM i byggproduktionsskedet och eventuellt ge förslag på åtgärder till dessa. 

Eftersom rapporten är väldigt tidsbegränsad kommer den främst undersöka hinder i samband med 

detaljeringsnivå av BIM modellen men även två andra av de större hindren fast då i minde utsträckning. 

 

  



 3 

 Metod 

Huvudsakligen byggs rapporten på kvalitativ analys av långa halvstyrda intervjuer med nyckelpersoner 

som har erfarenhet inom BIM. Andra metoder innefattar även litteraturstudie, egna erfarenheter från 

tidigare praktikperiod, arbetslivserfarenhet inom arbetsledning och även elektroniska källor. För att få 

bredare syn på användningen av BIM i byggproduktionsskedet utförs dessa intervjuer med personer som 

har olika yrkesroller inom byggproduktion.  

2.1 Intervjuer 

Intervjuerna syftar på att införskaffa djupare kunskap, ifrågasätta och undersöka nuläge för BIM-

användning i byggproduktionsskedet. Totalt intervjuades nio personer i befattning som VDC-ingenjörer, 

projektutvecklare, arbetsledare och produktionsledare. Val av respondenter för intervjuer har skett i 

samråd med handledare från Veidekke Sverige. 

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien i denna rapport, syftar till att skribenterna skall bygga upp kunskap om ämnet i fråga 

och kunna fastställa nuläge för BIM inom byggproduktionsskedet.  

Huvudsakligen används böcker, tidigare examensarbete från DiVAs databas och elektroniska källor i 

form av vetenskapliga artiklar. 
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 Nulägesbeskrivning   

Rapporten utförs i samarbete med Veidekke Sverige AB. Veidekke är ett av Skandinaviens största bygg-

, anläggnings, och fastighetsutvecklingsföretag med ca 7400 anställda och en omsättning på ca 30,1 

miljarder (NOK). 

Veidekke Sverige startades våren 1998 i Göteborg med dotterbolaget Veidekke Construction och Vecon. 

År 2000 etablerade Veidekke i Stockholmsregionen och år 2003 framkom Veidekke Skåne (Veidekke, 

2018a). 

Veidekke Sverige har stora ambitioner att använda av nya metoder i byggprocess. Kraven på hållbarhet, 

arbetsmiljö och säkerhet, inom tid och budget i byggbranschen växer. För att kunna nå de hårda kraven 

applicerar Veidekke VDC-koncept i samarbete med Stanford University inom sin verksamhet 

(Veidekke, 2018b)  

I VDC integrerar Veidekke Sverige hela arbetsprocessen från projektering till produktion med 

organisationens arbete där rätt person med rätt kompetens ska vara på rätt plats. BIM-modellen skall 

vara uppdaterad och innehålla rätt information och uppföljning av mätetal som tillåter företaget se hur 

arbetet pågår och vilka möjligheter som finns för förbättring (Veidekke, 2018c). Se figur 3.1.1 

 

Figur 3.1.1 (Taget från Veidekke, 2018d) 

BIM i produktionen är en del av VDC, dock används inte tekniken till fullo på grund av flertalet hinder 

som inte är identifierat till högsta grad (Intervjubilaga 1–8, 2018). 



 5 

 Teoretisk referensram 

4.1 BIM  

 Byggnadsinformationsmodellering. 

Huvudsakligen betyder BIM – Byggnadsinformationsmodellering. Det är en process som bistår för 

skapande av BIM-modellen. En BIM-modell är en objektbaserad 3D-modell som digitalt skall spegla 

ett hus eller ett byggnadsverk som skall byggas eller redan byggts. BIM-modell omfattar de geometriska 

former av BIM-komponenter och information som lagras i dem. (Granroth, 2011b) 

BIM-komponent eller så kallade ”Smart object” beskriver överskådligt i figur 4.1.1. 

   

(Figur 4.1.1 taget från Veidekkes BIM-manual) 

 BIM byggprocess – Ett modernt sätt styra byggprocessen 

BIM – byggprocess bidrar till ökande förståelse och kommunikation mellan olika byggdiscipliner. Detta 

leder till effektivisering av byggandet och medför besparingar i form av pengar, byggmaterial och 

arbetstid (Granroth, 2011c). Figur 4.1.2 illustrerar tydligt BIM-byggprocessen.  
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(Figur 4.1.2 BIM-byggprocess) (Casasolo, 2017) 

 

I boken BIM - Byggnadsinformationsmodellering, uppger författaren några exempel som medför 

besparingar med att använda sig av BIM – byggprocessen:  

” 

• Virtuell miljö och animering  

• Reducering av kvalitetsfelkostnader 

• Reducering av produktionskostnader 

• Samordning och kollisionskontroll 

• 4D-visualisering av tidsplan, montageordning  

• 5D-kostandasestimering  

• Simuleringar 

• Produktionsstyrning av maskiner 

• Förvaltning information – Drift och underhåll  

                                                                               ”  

 

(Granroth, 2011d, s13) 
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  Besparingsmöjligheter  

Väl fungerande BIM-byggprocess ger stora möjligheter för besparingar samtidigt som den leder till mer 

insatser och större kostnader i tidigare skedet jämfört med traditionell byggprocess. Kostnaderna för 

projekteringsskedet med BIM-byggprocess kan bli större med upp till 5%-10% som är ca 0,25% - 0,5% 

av totala projektkostnaden, medans besparingar med BIM-byggprocess i form av kortare byggtid, 

minder kvalitetsfel och god långsiktig underlättad förvaltning kan vara upp till 8%-12% av totala 

projektkostnaderna (Granroth, 2011e). 
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4.2 LOD - Level of Development, färdigställandegrad på 

objektgeometri 

 
”Level of Development” eller LOD är en definition/mått på hur detaljerat elementen är. Måttet tillämpas 

till hela BIM-modellen eller visar delar i den. I nuläget definieras måttet i spektrum från LOD 100 till 

LOD 400.  

 

”LOD 100 - Representerar inte geometriska formen till elementen. Information som bifogas till 

modellelement eller symboler som visar att komponent existerar, dock visas inte dess form, storlek eller 

exakta placering. Information från LOD 100-element måste betraktas som approximativ (BIM forum, 

Level of development, 2017a).” 

”LOD 200 – Ger allmän geometrisk information om elementen. Elementen kan vara igenkännlig som 

den komponent den representerar, eller visar vilken volym den komponenten har. Information från LOD 

200 element måste betraktas som approximativ (BIM forum, Level of development, 2017b, s36).” Se 

figur 4.2.1. 

 

Figur 4.2.1 (Figur taget från: Bimforum, 2017c) 
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”LOD 300 -  Innebär att elementen representerar mängden, storleken, formen, placeringen och 

orienteringen av representerande komponent. Elementets mått kan tas direkt från modellen utan att 

referera till icke-modellerad information, såsom anteckningar eller beskrivningar. Projektet är definierat 

och elementet är placerat exakt med hänsyn till projektets mått (BIM forum, Level of development, 

2017d, s36).” Se figur 4.2.2. 

 

Figur 4.2.2 (Figur taget från: Bimforum, 2017e) 

 

”LOD 350 – Delar som är nödvändiga för samordning av elementet med närliggande eller bifogade 

element är modellerade. Dessa delar kommer att innehålla stöd och anslutningar. Mängden, storleken, 

formen, placeringen och orienteringen av elementet kan tas direkt från modellen utan att referera till 

icke-modellerad information, såsom anteckningar eller beskrivningar (BIM forum, Level of 

development, 2017f, s37).” Se figur 4.2.3. 

  

Figur 4.2.3 (Figur taget från: Bimforum, 2017g) 
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”LOD 400 – Innebär att element modelleras i tillräcklig detaljeringsnivå och noggrannhet för 

tillverkning av den representerade komponenten. Mängden, storleken, formen, placeringen och 

orienteringen av elementet som konstruerat kan tas direkt från modellen utan att referera till icke-

modellerad information, såsom anteckningar eller beskrivningar (BIM forum, Level of development, 

2017h, s37).” Se figur 4.2.4. 

 

Figur 4.2.4 (Figur taget från: Bimforum, 2017i) 
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4.3 Bygghandling  

Enligt AB 04 och ABT 06 är bygghandlingar en del av kontrakthandlingar som redovisas i form av 

bland annat beskrivningar, ritningar och förteckningar. AB 04 redovisar följande rangordning för 

kontraktshandlingar från högsta till lägsta.  

” 

• Kontrakt  

• Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter    

• AB 04  

• Beställning 

• Anbud  

• Särskilda mät- och ersättningsdelar  

• A-prislista eller prissatt mängdförtekning  

• Kompletarande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande 

• Administrativa föreskrifter  

• Ej prissatt mängdförtekning  

• Beskrivningar 

• Ritningar  

• Övriga handlingar 

                                                                                                                                             ” 

(BKK, 2004, s8). 

 

Bygghandlingar utvecklas under detaljutformningsskedet och är en slutprodukt från 

projekteringsskedet och skall användas av byggentreprenörer för att kunna uppföra byggnadsverket 

(Nordstrand, 2008a). Se figur 4.3.1. 
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Figur 4.3.1 

4.4 ÄTA-arbeten: Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten 

Med ÄTA-arbete menas ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete. Ändringsarbete kan ses som 

två delar – avgående arbete och tillkommande. När beställare föreskriver att något arbetsmoment i 

kontraktshandlingar skall ändras efter avtalsslutet men innan aktuellt arbetsmoment påbörjas kallas det 

för ändringsarbete. När beställare föreskriver att arbetsmoment i kontraktshandlingar skall ändras efter 

aktuellt arbetsmoment redan utförts är det tillkommande arbete, eftersom det omfattar att göra om ett 

arbete som redan gjorts. När beställaren efter avtalsslutet föreskriver att något arbetsmoment skall utgå, 

och istället skall ersättas med annat moment är det avgående arbete. Ett avgående arbete är i grund och 

botten att ett arbete inte sker, det avgår alltså. (Andersson, Hedberg, 2012) 

4.5 4D och 5D 

Det som menas med 4D är att 3D-modellen importeras till 4D-modelleringsprogram då det möjliggör 

att se olika byggskeden under olika tider. Detta ger då möjligheten att sammankoppla BIM modellens 

olika aktiviteter med tidsperspektivet vilket på så vis underlättar planering och kommunikation. Utöver 

4D finns en till viktig dimension som heter 5D. Denna demission skall spegla projektets kalkyl ur tids 

perspektiv och baseras på 3D-modellen. (Fredriksson, 2012)  
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4.6 Konsulter 

Stor del av projekterings åtagande ligger på olika specialister, som t ex är arkitekter, projektledare, VVS-

och el konstruktörer. Dessa specialister kallas i byggprocessen för konsulter (Nordstrand, 2008c). 

Begreppet konsulter innebär externa specialister i olika byggdiscipliner som mot ersättning utför olika 

slags uppdrag (Nordstrand, 2008d). Mellan konsult som skall tillhandahålla tjänst till beställare finns  

branschregler som förutsätter bra resultat för samarbete och avtal. För kommunala eller statliga 

beställare gäller LOU (lagen om offentlig upphandling) och för privata beställare gäller ABK96 som 

ersätts nu med ABK09 (Nordstrand, 2008e).  

4.7 Beställare 

Krav på byggnationen kommer från beställaren. Beställaren kan vara privat som t ex fastighetsägare när 

det gäller bostäder eller kontorshus, eller statlig när det gäller t ex skolor eller sjukhus, eller vice versa.  

Beställaren har alltid vissa krav eller riktlinjer på hur projekteringen av byggnationen skall vara. Det 

kan bland annat ha med t ex byggnadsutformning/utseende att göra eller miljöcertifiering (Nordstrand, 

2008f). 
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 Resultat 

Under faktasamlingen till denna rapport har många hinder för implementering av BIM i produktionen 

klargjorts. Det verkar som att det rör sig om tre större hinder och flertalet mindre men att alla dessa är 

sammankopplade och på så vis samverkar med en större effekt som hinder. De största hindren som 

omfattas i resultatdelen är mänskliga faktorn, detaljeringsnivå och tekniska hinder. 

Resultatet som framförs i detta kapitel baseras framförallt på de utförda intervjuerna med 

nyckelpersoner. 

5.1 Mänskliga faktorn 

Den mänskliga faktorn är ett av de större hindren för implementeringen av BIM i byggproduktionen. 

Detta för att det är vi människor i slutändan som använder metoden och verktyget BIM i produktionen. 

Teknologin kan utvecklas mer och mer för att underlätta och maximera byggandet men i slutändan är 

det människor som behöver applicera denna teknologi för att det ska fungera. Det krävs även, med 

utveckling av teknologi, att människans kunskapsnivå hos de som ska använda sig av de nya verktygen 

och metoderna följer med i utvecklingen. 

 Ovilja och kunskapsnivå  

Att byggbranschen är långsamt utvecklande verkar vara en självklarhet och det beror inte på att 

teknologin inte finns, utan oviljan till att adaptera till den (Intervjubilaga 3, 6, 2018). 

Av alla intervjuer denna rapport utfört verkar det finnas något som alla håller med om, och det är 

människans ovilja till förändring (Intervjubilaga 3, 6, 2018). Oviljan verkar finnas hos alla ålders- och 

arbetsgrupper men den verkar vara störst hos den äldre generationen som är vana vid det gamla 

arbetssättet med 2D ritningar (Intervjubilaga 1, 2018). Detta innebär inte att alla sitter fast vid att arbeta 

på det gamla sättet utan det finns även de som följer utvecklingen. 

När en byggarbetare använt sig av en specifik arbetsmetod eller specifika verktyg i majoriteten av sin 

karriär som t ex ritningsläsning på 2D ritningar, så lär denna sig hitta och förstå information riktigt 

snabbt och effektivt. Att be denna byggarbetare ändra sin arbetsmetod efter sån lång erfarenhet kommer 

skapa mycket motstridigheter för denne då inlärningsprocessen är lång för den nya metoden. Arbetaren 

med denna erfarenhet vet dessutom hur allt skall ske och byggas och ser ingen nytta med att ändra 

verktyg till t ex BIM modell vars syfte är att underlätta arbetet. (Intervjubilaga 4, 6, 2018) 

Detta är ett stort problem i byggbranschen då många arbetare är av den så kallade äldre generationen är 

vana med 2D ritningar (Intervjubilaga 3, 2018). 

Ett annat problem är kunskapsnivån om den nya arbetsmetoden med BIM. Många förstår sig inte på 

användningen av BIM modellen, vilka fördelar och nackdelar det har i jämförelse med 2D ritningar ute 

i produktionen vilket medför att oviljan till att använda verktyget ökar (Intervjubilaga 2, 2018). Detta 

gäller inte endast den äldre generationen utan är ett mycket stort hinder i branschen som helhet. När 
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arbetarna inte ser fördelarna hos en metod gentemot en annan är de inte lika benägna att använda sig av 

det. (Intervjubilaga 2, 2018) 

 Riktlinjer och incitament 

Införandet av nya verktyg och arbetsmetoder som ska underlätta arbetet kan verka självklart för de som 

vill införa det, men inte lika mycket för de som ska använda dem. Att ändra ett arbetssätt, och börja 

använda nya verktyg kräver mycket tid, arbete och inlärning för de som ska arbeta efter det. 

(Intervjubilaga 6, 7 och 8, 2018) 

Enligt intervjuerna denna rapport utfört anser respondenterna att ett hinder för implementeringen av 

BIM i byggproduktionen kan bero på lathet hos de som ska bruka det (Intervjubilaga 4, 2018). Det finns 

ingen som driver fram denna utveckling och tar tag i införandet av BIM i produktionen utan det ligger 

fritt för t ex egna arbetsledare att ta tag i det och arbeta på det viset (Intervjubilaga 7, 2018). Detta 

eftersom att det inte kommer klara riktlinjer från företaget inom detta område. Det finns alltså inget 

incitament att arbeta på det viset (Intervjubilaga, 7, 2018). 

 Underentreprenörer och olika arbetsgrupper 

Underentreprenörer handlas upp av huvudentreprenören för att utföra ett visst arbete inom deras 

specialområde, som t ex snickeri eller måleri. Dessa underentreprenörers jobb är att utföra ett visst arbete 

inom en viss tidsram. (Nordstrand, 2008b) 

Enligt intervjuer denna rapport utfört har respondenterna olika åsikter om vilka hinder det finns för att 

implementeringen av BIM i produktionen ska nå underentreprenörerna (Intervjubilaga 1–8).  

I intervju menar respondenten att det är själva huvudentreprenören som är hindret för att BIM i 

byggproduktionen inte når underentreprenörerna då dessa inte blir tillhandahållna de verktyg som 

behövs (Intervjubilaga 5, 2018). Metoderna till hur detta ska ske är respondenterna kluvna över då vissa 

anser att det bör stå skrivet i kontraktet att de ska använda sig av specifika verktyg och metoder såsom 

BIM i produktionen. Andra anser att huvudentreprenören bör tillhandahålla underentreprenörerna med 

BIM modellen, men att ansvaret ska ligga hos dem att använda det utan att ha det skrivet i kontrakt, det 

skall alltså inte vara tvingat. (Intervjubilaga 1–4, 6,7, 2018) 

Förutom att implementera BIM hos underentreprenörer så finns det ett annat mindre problem som har 

med olika arbetsgrupper att göra. Alla arbetsgrupper har inte lika stor användning av samma verktyg 

och metoder. En målare behöver t ex inte en lika detaljerad BIM modell som en armerare då arbetet inte 

kräver det. (Intervjubilaga 1, 2018) 

Att försöka implementera så pass hög teknologi, vilket kostar mycket pengar i form av bland annat 

arbetstimmar i projektering hos en yrkesgrupp som inte har stor användning av det kanske inte blir 

lönsamt alls. (Intervjubilaga 7, 2018) 
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5.2 Detaljeringsnivå 

 
De flesta stora byggarbetsplatser i Sverige använder sig av BIM-modeller i större eller mindre 

utsträckning. Huvudsakligen används BIM-modeller för installationssamordning, kollisionskontroller 

och i minder grad för mängdavtagning. I genomförda intervjuer för denna rapport påstår alla 

respondenterna att BIM-modeller är ett bra visualiseringsverktyg för att visa bland annat de geometriska 

formerna och installationer inom byggproduktion som arbetaren skall utföra. Dock är nuvarande 

modeller inte tillräckligt behandlade med nödvändig information för att användning av 2D-ritningar och 

beskrivningar ska kunna upphöra helt. (Intervjubilaga 1–7, 2018)    

Jämförelse av alla sju intervjuer visar att detaljeringsnivå på de BIM-modeller som respondenterna varit 

i kontakt med i byggproduktion inte är tillräckligt detaljerade och räknas inte som bygghandling 

(Intervjubilaga 6, 7, 2018). Detta medför att BIM-modellen inte är juridiskt bindande. Låg nivå på LOD 

leder till nedanstående problem som är aktuella i byggbranschen idag.  

 

 BIM och LOD 

Projektering av en BIM modell sker efter vissa förbestämda standarder som t ex beställare har på 

projekteringsgruppen. Veidekke har en så kallad ”BIM manual” som ett hjälpmedel att projektera med 

BIM (Intervjubilaga 7). Det är då väsentligt att ställa rätt krav gällande LOD för att företaget ska kunna 

implementera BIM i produktionen. 

Problemet som uppstår med projektering av BIM är att modellerna inte är detaljerade nog att användas 

under byggproduktionsskedet vilket medför att byggarbetare och arbetsledare förlitar sig på mer 

detaljerade 2D ritningar och beskrivningar. Enligt intervjuer menar respondenterna att eftersom 

modellen inte är lika/mer detaljerad än 2D ritningar med beskrivningar så används det inte i 

produktionen för att den tappar förtroende (Intervjubilaga 3, 4, 2018). 

En annan aspekt som har med LOD att göra är att BIM modellen inte är detaljerad nog vilket gör att 

byggarbetare inte kan bygga enbart efter den. Respondenterna till intervjuerna menar är att BIM 

modellen behöver bli så pass detaljerad att det kan ersätta 2D ritningar och beskrivningar. 

(Intervjubilagat 5, 7, 2018) 

Detta kan även ses från ett annat perspektiv. Då menar respondenterna att eftersom BIM modellen inte 

används som primär bygghandling är företaget osäker till att investera i att projektera med högre LOD 

(Intervjubilaga 6, 7, 2018). 

 Konsulter  

Veidekke försöker att få konsultera ta det juridiska ansvaret genom att skriva i kontrakten att alla 2D-

ritningar ska baseras på BIM-modellen, dock är det inte tillräckligt att få konsulterna att ansvara för sina 

BIM-modeller juridiskt. Detta medför att byggentreprenör inte ser vinsten i att betala för högre LOD på 
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BIM-modellen då det inte finns möjlighet att ställa juridiska krav på konsulterar (Intervjubilaga 1, 3, 5, 

6, 2018). 

 

 4D – Nuläge  

Att kunna visualisera slutmål för en byggnation är nyckeln till att nå målet. BIM-modeller, som då är 

3D renderingar av byggnationen med information, har underlättat mycket i form av bland annat 

visualisering och kollisionskontroller. Att då införa ännu en dimension, 4D genom att sammankoppla 

tidsplan och aktiviteter till BIM modellen tros underlätta ytterligare (Intervjubilaga 2, 3, 2018). 

Flera av respondenterna påstår att användning av 4D teknik bromsas på grund av låg detaljeringsgrad 

på dagens BIM-modeller. Effektivitet av planering med 4D-modellering beror delvis på detaljeringsnivå 

på BIM-modellen. Lågt LOD kan leda till att de komponenter som inte är modellerade i BIM-modellen 

faller bort från tidsplanering i 4D, eftersom de inte syns i BIM-modellen. (Intervjubilaga 9, 2018) 

 Beställare 

 Oftast begränsar beställaren projektet ekonomiskt vilket kan medföra att t ex projekteringen på BIM-

modellen inte kan vara hur detaljerad som helst för att istället spara pengar. (Intervjubilaga 8, 2018) 

Enligt intervju menar respondenten att företag i framtiden kan spara upp till 10% rent tidsmässigt med 

användning BIM i produktionen med högt LOD (Intervjubilaga 5, 2018). 

En annan stor faktor som spelar roll här är själva fastighetsskötseln. Det underlättas jättemycket för 

fastighetsägaren om BIM modellen som används för fastighetsskötsel har hög LOD och rätt information. 

Problemet ligger då i att beställaren inte kräver hög detaljeringsnivå på BIM modellen som skall 

användas och att byggentreprenören inte vill lägga ut eget kapital (Intervjubilaga 8, 2018). 

5.3 Tekniska hinder 

Bortsätt från de andra hinder skribenterna gått igenom är de tekniska hindren även en stor del i hela 

problemet. Det kan vara så att detaljeringsnivån på BIM modellen är som önskat och hindren kopplade 

till mänskliga faktorn elimineras men att det ändå inte går att implementera BIM i produktionen. Det 

beror då på de tekniska hindren. 

 

 Mjukvara 

Mjukvara är själva programmet som ska hantera BIM modellen. Detta kan vara i form av en app som 

finns i t ex mobil eller surfplatta, eller programvara som installeras på dator eller liknande. 

(Intervjubilaga 1–7, 2018) 
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Enligt intervjuerna denna rapport utfört visar det sig att flertalet programvaror använts i samband med 

BIM i produktionen. Dessa innefattar bland annat: Solibri, BIM 360 Glue och Tekla (Intervjubilaga 1–

7, 2018).  

Eftersom att BIM modeller innehåller så pass mycket information och även kan vara högt detaljerade 

finns det risk för att den blir ”tung”. Att den blir tung innebär att den har stor filstorlek. Detta är då ett 

problem för programvaran som ska hantera den. (Intervjubilaga 3, 6, 2018) 

Problem som uppstår i samband med programvara och filstorlek är att modellen laggar vid rotation för 

att se den ur en annan vy (Intervjubilaga 3, 2018). Det kan även hända att den kraschar. Dessa problem 

har även med hårdvaran att göra. 

Ett annat problem med programvara är förståelse och användarvänligheten. Enligt intervju menar 

respondenten att denna försökt implementera BIM i produktionen genom att applicera det i en 

programvara vilket även hade 4D perspektiv. (Intervjubilaga 3, 2018) 

Det respondenten menar är att endast denne förstod hur programmet fungerade och även då inte fullt ut. 

När försök gjordes att tillhandahålla andra med denna BIM modell gav det negativt resultat då 

användarvänligheten var dålig och användarna inte förstod sig på programmet. (Intervjubilaga 3, 2018) 

Detta är ett stort problem då det är en viktig faktor, av implementeringen av BIM i produktionen, att 

mjukvaran är fungerande och är användarvänligt för att det ska fungera med förväntat resultat. 

Olika program som används kostar självklart pengar vilket är ett annat hinder (Intervjubilaga 4, 6 och 

7, 2018). Företagen som ska använda programvaran behöver då vara säkra på att den uppnår de 

förväntningar som finns för den (Intervjubilaga 4, 2018). Det gör det då problematiskt när företagen ska 

implementera BIM i produktionen då företagen behöver ha så kallade ”pilotprojekt” där bl. a dessa olika 

programvaror testas för att undersöka vilket som ger optimalt resultat. Detta tar tid vilket är kostsamt 

(Intervjubilaga 8, 2018). 

 Hårdvara 

Hårdvara i form av t ex surfplattor är själva verktyget som används för att lagra och använda modellen 

i (Intervjubilaga 1–7, 2018). Det är ett bra och smidigt verktyg att ha en portabel surfplatta med sig på 

byggarbetsplatsen men det medför vissa problem. Ett av problemen är uppkoppling till internet 

(Intervjubilaga 3, 2018). 

Att verktygen, i form av hårdvara, som t ex surfplattor ska vara uppkopplade till internet är väsentligt 

för att alltid ha den senaste versionen av BIM modellen (Intervjubilaga 3, 2018). Detta går att lösa med 

SIM kort med 4G nät men det uppstår problem om brukaren t ex befinner sig i källaren på en 

betongbyggnad då nätverksuppkopplingen kan ge vika vilket medför att brukaren inte kan använda sig 

av BIM modellen (Intervjubilaga 3, 2018). 

Ett problem som även har med hårdvaran och mjukvaran att göra är att de kanske inte klarar av att 

hantera BIM modellen på ett effektivt sätt på grund av t ex grafiksvårigheter. Det kan t ex handla om att 

BIM modellen laggar under användningen eller att BIM modellen har sånt pass stor filstorlek att 
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hårdvaran inte klarar av det och då kraschar (Intervjubilaga 3, 2018). Detta är då problematiskt ute i 

produktionen och är beroende av denna typ av information. 

Kostnad för hårdvara av t ex surfplattor är ett hinder i sig, då dessa kan gå sönder och då tappa sin 

funktion. Detta kan ske genom att surfplattan tappas eller att den t ex får fuktskador eller blir utsatt för 

solljus och på så vis skadas (Intervjubilaga 6, 7, 2018). 
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 Diskussion: Åtgärder till hinder 

Diskussionsdelen i rapporten beskriver åtgärderna till hinder för implementering av BIM som 

framkommer i resultats delen. Dessa åtgärder byggs på skribenternas egna tankar och spekulationer.  

6.1 Mänskliga faktorn 

 Ovilja och kunskapsnivå  

Kunskapsnivån för själva användandet av BIM i produktionen samt kännedomen kring fördelarna är 

väsentligt för en lyckad implementation och utveckling. Problemet som tidigare nämnts är att 

kunskapsnivån kring användandet samt fördelarna kan vara lågt. 

Lösningen till detta är att lära och visa de med lägre kunskapsnivå själva användandet och fördelarna 

med BIM i produktionen. 

Företaget kan exempelvis erbjuda teoretiska kurser/genomgångar, för egna arbetare och arbetsledare, 

kring fördelarna med BIM i byggproduktionen. Dessa bör vara obligatoriska, för att mottagarna ska bli 

mer mottagliga för förändringen. För att bygga på denna teoretiska kunskap mottagarna fått kring 

fördelarna bör företaget även visa hur användningen sker rent praktiskt ute i produktionen. Då behövs 

självfallet en eller flera personer som förstår sig på användningen för att de i sin tur ska lära ut, alltså 

agera goda ambassadörer. Skribenterna menar att dessa kurser/genomgångar kommer ta tid och kosta 

pengar för företaget då arbetarna kommer bort ifrån sina dagliga arbetsuppgifter en kortare period men 

att i slutändan tjänar på det med en lyckad implementering av BIM i produktionen. Företaget bör se 

dessa kurser som en investering. 

När det gäller den så kallade äldre generationen som är vana vid att arbeta med t ex 2D ritningar är 

lösningen lite svårare. Skribenterna menar att motståndet och oviljan för den nya tekniken kommer 

komma från de som har arbetat i branschen en mycket lång tid och då kan sin metod av arbete mycket 

väl. Hur företaget löser detta har skribenterna tyvärr inte ett konkret svar på. Det företaget kan göra för 

att åtminstone vänja dem med användandet av t ex surfplattor, är att digitalisera användandet av 2D 

ringningar så att de finns i surfplattan. På så vis ser användarna eventuellt fördelarna med själva 

digitaliseringen och då blir mer benägna att vilja använda BIM som verktyg. 

 Riktlinjer och incitament  

Det företaget behöver göra för att lösa detta problem är att komma fram med konkreta riktlinjer och 

bestämmelser för start av användningen av BIM i produktionen. Det kan gälla företaget i helhet eller 

vissa projekt men det måste komma tydliga krav på att det skall arbetas på ett visst sätt. Det säkraste är 

nog att börja med något mindre projekt för att minimera ett negativt utfall om det skulle ske. När kravet 

från företaget kommer fungerar det som ett incitament för att arbeta på det viset. 
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När väl kravet har kommit från företaget är nästa fråga vilka som ska arbeta för att nå kraven. Enligt 

intervjuer (Intervjubilaga 1–3, 7, 2018) menar de att det bör vara personer vars huvudsyssla är att 

implementera BIM i produktionen i större projekt. Detta är även skribenternas åsikt. Dessa personer, 

vars huvudsyssla är att implementera BIM i produktionen, kan som bisyssla arbeta med arbetsledning, 

ekonomiuppföljning och tidplansuppföljning kopplat till BIM-modellen. Själva användandet av BIM 

faller på t ex egna arbetare och arbetsledare enligt tidigare kapitel 6.2.1. 

 

 

 Underentreprenörer och olika arbetsgrupper 

Hindren med implementering av BIM hos underentreprenörer har rapporten behandlat sedan tidigare.  

Det skribenterna anser är huvudlösningen till hindret är att införa något slags ekonomiskt incitament för 

de som ska arbete med BIM i produktionen. På så vis blir de mer benägna till att vilja arbeta på det viset. 

Incitamentet bör komma under upphandling av underentreprenörer i form av något högre anbud eller 

någon form av bonus. Företaget, alltså huvudentreprenören, tros inte av respondenterna tjäna på detta 

omgående men att det är en långsiktig investering med en underentreprenör som lär sig arbeta med BIM 

som verktyg. Detta incitament bör även kompletteras med höjandet av kunskapsnivå för mottagarna som 

tidigare nämnts i kapitel 6.2.1. 

Det är även av stor vikt att företaget förklarar för underentreprenören, redan under upphandlingen, att 

arbetsmetoden med BIM gör underentreprenören mer aktuell och åtråvärd inför framtida projekt och 

arbeten. Inte bara med företaget men i branschen som helhet. Detta bör göra underentreprenören mer 

benägen till att vilja arbeta med BIM i produktionen och på så vis underlätta implementeringen. 

Det respondenterna anser är att företaget till en början bör tillhandahålla underentreprenörernas 

arbetsledare med BIM modellen och även tekniska verktyg för användandet som t ex surfplattor. Det är 

bra att tillhandahållandet av BIM modellen och tekniska verktygen samt eventuellt andra krav kommer 

med redan i kontraktshandlingarna med underentreprenören. 

Det går även att användandet är mer fritt för underentreprenören, alltså inte skrivet i 

kontraktshandlingarna, men då menar skribenterna att det inte är tillräckligt incitament för 

underentreprenörerna att arbeta på det viset.  

När det gäller olika arbetsgrupper och användandet av BIM i produktionen menar skribenterna att olika 

arbetsgrupper har olika stor användning av BIM i produktionen och att implementeringen bör ske hos 

de med störst användning av det. 

Arbetsgrupper såsom bland annat, armerare, snickare, installatörer och egna arbetsledare har stor 

användning av BIM i produktionen men att t ex en målare inte har lika stor användning. Skribenterna 

menar dock att t ex målaren ändå ska få tillgång till BIM modellen för t ex mängdavtagning. 
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6.2 Detaljeringsnivå 

 BIM och LOD  

Att BIM modellens detaljeringsnivå, LOD, är ett stort hinder för implementeringen har sedan tidigare 

klargjorts. Problemet låg i att BIM-modellen inte hade tillräcklig hög nivå på LOD för att den ska ha 

tillit att enbart byggas efter den. 

Lösningen till detta hinder är att projektera med ett högre LOD för att det ska kunna användas som en 

bygghandling. Vem som ska stå för denna extra kostnad, kontra traditionell BIM projektering, är 

diskutabelt.  

Att projektera med LOD 400 kontra t ex LOD 200 kräver mer noggrann projektering och då kosta ca 

20–30% mer i projekteringskostnader (Intervjubilaga 8, 2018). Om kravet på högre LOD inte kommer 

från beställaren behöver byggentreprenören på eget initiativ och med eget kapital uppnå denna LOD 

nivå.  

Varför ska då byggentreprenören investera eget kapital? 

Det skribenterna och respondenterna menar är att det finns stora besparingsmöjligheter i att ha en högre 

detaljerar BIM modell och att det underlättar implementeringen av BIM i byggproduktionen. 

Besparingarna är i form av minskade ÄTA arbeten och mängdavtagningsfel, underlättande av 

kommunikation och samordning men även ren tidsvinst då det tar mindre tid att hitta den information 

som behövs, och tidsbesparingar eftersom att ÄTA arbeten minskar. 

Det byggentreprenören möjligtvis kan göra är att visa beställaren de fördelar som finns med en högt 

detaljerad BIM-modell. Detta gäller inte bara de direkta ekonomiska fördelarna med minskade 

produktionskostnader som kan leda till mindre upphandlingspris men även de fördelar som finns med 

fastighetsskötsel.  

Beställare av kontorshus eller större bostadshus, menar skribenterna, har en stor fördel med att använda 

sig av en högt detaljerad BIM modell vid fastighetsskötsel. Det underlättar då mängdavtagning för bl. a 

byte av armaturer, eller att hitta väsentlig information. 

Ett exempel kan vara armaturer. Efter x antal år måste armaturerna bytas ut. Har fastighetsägaren då en 

BIM modell med lågt LOD kan det bli svårt för fastighetsägaren att t ex göra mängdavtagning på dessa 

armaturer som skall bytas ut eller hitta väsentlig information som t ex leverantörer. 

 Konsulter och bygghandling  

Problemet som tidigare nämnts i kapitel 4.2.2 är att respondenterna upplever att det är väldigt svårt att 

ställa juridiska krav på konsulterna gällande BIM-modellen. BIM-modellen anses inte som 

bygghandling i nuläge, utan endast som en komplettering till 2D-ritningar och beskrivningar.   

Huvudsakligen uppstår problemet vid upphandlingen av konsulterna då AB 04 eller ABT 06 som inte 

omfattar BIM-modellen som bygghandling. 
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En väldigt bra lösning till detta problem kan vara att företaget är tydlig med kontrakten vid upphandling 

av konsulterna. Företaget bör ställa krav på BIM-modellen för få den likställas bygghandling och detta 

skall införas tydligt i kontrakten enligt ABK09 §1 b (Boken om ABK, 2010) 

Likställning av BIM-modellen till bygghandling och juridiska krav på BIM-modellen kommer ställa 

högre krav på konsulterna som i sin tur kommer leda till större noggrannhet i BIM-modellen.  

 

 4D  

 Samtliga respondenter ser en stor vinning med att använda en hög detaljerad BIM-modell av byggnaden 

för planering.  Möjligheten att minska kvalitetsfel med att koppla BIM-modell till aktiviteter är stora. 

BIM-modellen ger mer förståelse för hur byggnaden ska uppföras och det leder till att byggarbetare och 

arbetsledare kan planera aktiviteter och logistik med mer tydlighet och förståelse. Rätt användning av 

4D-modelering medför minskning av kvalitetsfel, materialspill, och ÄTA-arbeten samtidigt som det 

ökar verkningsgrad för värdeskapande tid hos arbetarna.  

Företaget bör bygga upp strategi och riktlinjer för användning av 4D då det finns stora möjligheter för 

besparingar i byggskedet. Investering i högre LOD i projekteringsskedet ger avkastning i byggskedet. 
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6.3 Tekniska lösningar  

Lösningar till de tekniska hindren, både mjukvara och hårdvara har likvärdiga lösningar varför dessa 

kommer beskrivas här nedan och inte i underrubriker. 

Att BIM modellen kan lagga har beskrivits sedan tidigare. Lösningen till detta menar skribenterna kan 

vara att inte höja LOD värdet för hela modellen utan bara de väsentliga delarna så att modellen inte blir 

tung. Att t ex se på modellen hur vägg möter tak är viktig information och bör finnas med i modellen 

medans t ex skruvarna på en gipsvägg inte behöver vara med, menar skribenterna. 

En annan metod kan vara att endast detaljera de delar vilket den arbetsgruppen skall använda sig av. 

Som exempel så kan detaljeringsnivån på BIM modellen vara hög när det gäller installationer när den 

tillhandahålles den installatörerna, men dessa har ingen nytta av en högt detaljerad grundsula med all 

armering projekterad, då dessa arbeten inte är beroende av varandra. Dock är det viktigt att modellen är 

detaljerad nog så att det inte krockar med nästa eller föregående arbeten, som t ex installationer och 

undertak. Då bör modellen för denna arbetsgrupp vara detaljerad gällande båda dessa arbeten. 

Ytterligare en lösning är att ha ”länkar” i modellen. Med detta menar skribenterna att själva detaljerna 

inte finns i modellen utan att det finns en länk inne modellen som sedan tar en vidare till den mer 

detaljerade önskade delen. Låt säga koppling mellan vägg och tak. Modellen behöver inte ha det 

projekterat men att det finns en länk till en separat detalj-modell av kopplingen mellan just den specifika 

väggen och taket.  På så vis blir modellen inte lika tung. Detta kräver dock att företaget hittar en 

programvara som har denna funktion eller att företaget samarbetar med programvaruutvecklare till att 

skapa en sådan produkt. 

6.4 Effektivisering med hjälp av BIM ur tidsperspektiv 

Genom att ha en och samma informationskälla i form av BIM-modell och digitaliserade ritningar på t 

ex surfplatta eller mobil, sjunker informationssökningstiden. Ett exempel på detta är om en arbetare är 

osäker kring hur ett arbetsmoment skall utföras. Det denne då gör är att lämna sitt arbetsmoment för 

att ta sig till etableringen och letar reda på rätt ritningar och vidare rätt information. Ponera då att detta 

tar 30 minuter, vilket då är ren borttappad värdeskapande tid.  

Ses detta ur ett större perspektiv då det kanske gäller en arbetsledare som håller i en grupp på 5 

arbetare så blir effekten av den borttappade värdeskapande tiden 6 gånger så stor, alltså 2,5 timmar för 

arbetarna och 30 minuter för arbetsledaren.  

Det skribenterna menar att denna borttappade tid kan minskas drastiskt med BIM i produktionen då all 

information finns på en och samma plats lättillgängligt. 

Detta är rena spekulationer från skribenterna då det inte finns tillgänglig forskning eller data kring 

frågan. 
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 Slutsatser 

Vilka större hinder finns för implementering av BIM i byggproduktionen? 

Genomförd studie har identifierat och klargjort de tre största hindren som ligger till grund för att BIM 

inte implementeras fullt ut i byggproduktionen. Det har även visat sig att dessa tre hinder är 

samankoppladen i högsta grad och att implementering inte kan ske förens samtliga mer eller mindre är 

åtgärdade. 

Tekniska aspekten är ett av de hindren studien har identifierat. Det har visat sig att mjuk- och hårdvaror 

inte är utvecklade nog för att behandla BIM-modeller effektivt samt att användarvänlighet inte är god. 

Samtidigt finns det en stor ekonomisk aspekt på det hela, då programvaror och hårdvaror är ett hinder i 

sig på grund höga kostnader. 

Låga detaljeringsnivåer på BIM modeller är ett annat hinder som studien påvisat. Att dagens LOD nivåer 

på BIM modeller är låga har medfört att tilliten till de som primär bygghandling inte existerar och på så 

vis försvårar implementeringen. Ett annat problem är att lågt LOD är ett av de hindren som förhindrar 

att BIM modellen utvecklas till en juridiskt bindande bygghandling. 

Det tredje stora hindret som rapporten behandlat är den mänskliga faktorn. Det har visat sig att det finns 

ett stort motstånd till användningen av BIM i produktionen främst då mottagarna till implementeringen 

inte ser nyttan av det och att många är vana med äldre arbetsmetoder så som 2D ritningar med 

beskrivningar. Studien har även påvisat att otydliga riktlinjer från företaget och låg teknisk kunskapsnivå 

hos mottagarna, om användandet av BIM, är ett hinder för implementeringen.   

Hur kan man åtgärda/minska dessa hinder? 

Då hindren som rapporten klargjort är sammankopplade är det viktigt att samtliga åtgärdas samtidigt för 

att implementeringen ska fungera. Som exempel: Om LOD nivån ökas på BIM modeller utan att öka 

kompetensnivån hos arbetarna inom BIM i produktionen kan det inte användas som det skall. Samtidigt 

behövs att rätt verktyg används i form av mjuk- och hårdvara för att kunna använda modellen och dess 

innehåll. 

Gällande lösningarna till de tekniska hindren finns olika metoder. Exempelvis kan de väsentliga delarna 

i modellen ha hög detaljeringsnivå och resterande en lägre för att på så vis förhindra att den blir tung 

och laggar. Veidekke kan även samarbeta med tillverkarna av programvarorna för att införa ”länkar” i 

modellen för att på så vis minska filstorleken. Dessa länkar skall då leda till separata och mer detaljerade 

modeller för det specifika området. 

Studien har även visat att Veidekke bör binda konsulter juridiskt genom att det klart och tydligt finns 

med i kontrakthandlingarna att BIM-modellen skall likställas bygghandling. Detta medför en prisökning 

för konsultuppdraget, men bör ses som en investering då högre LOD leder till minskning av kvalitetsfel 

och ÄTA-arbete, och ger avkastning i byggskedet. 

Det är viktigt att den digitala kunskapen hos arbetarna ökar, detta genom att erbjuda teoretiska kurser 

och även praktiskt genom att visa hur det fungerar med BIM ute i produktionen. För att succesivt vänja 

de som är vana med 2D ritningar och beskrivningar kan dessa användas på surfplattor istället för i 

pappersformat. Denna digitalisering bör göra mottagarna mer mottagliga för användandet av BIM-

modeller i produktionen. 



 26 

 Rekommendationer  

8.1 Till företaget 

Veidekke bör sträva till högre LOD nivå på framtida BIM modeller för att tilliten hos mottagarna till de 

skall öka och på så vis också användandet. Det är även viktigt att parallellt med detta utbilda egna 

arbetsledare inom BIM i produktion för att de skall agera goda ambassadörer till arbetare och 

underentreprenörer så att de förstår fördelarna med det. Detta kommer kräva resurser i form av tid och 

pengar med bör ses som en framtida investering då utvecklingen i byggbranschen visar att BIM i 

produktionen är framtidens arbetssätt. 

Det är även av stor vikt att Veidekke succesivt ökar kraven och kommer med konkreta riktlinjer kring 

användandet av BIM i produktionen, detta inte endast inom företaget men även till underentreprenörer.  

8.2 Till fortsatt arbete 

Eftersom detta ämne är väldigt aktuellt i byggbranschen så hoppas skribenterna att fortsatt arbete görs 

inom detta område. Som råd eller riktlinjer rekommenderar skribenterna att framtida rapporter forskar 

mer utvecklat inom den mänskliga faktorn och de tekniska hinder som finns för implementering av BIM 

i produktionen då dessa är två stora faktorer. 

Övrigt hoppas skribenterna även att den ekonomiska aspekten forskas inom mer utförligt. Exempelvis 

vinsten med implementering och användandet av BIM i produktionen kontra traditionellt byggande. 
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 Bilagor 

  Intervjubilaga 1: Respondent 1, Solna 2018-04-13. 

• Vilka fördelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

 

En av fördelarna med BIM modellen är att olika personer ser samma information från 

modellen, eftersom det med 2D ritningar finns risk att folk uppfattar en och samma ritning 

annorlunda. BIM modellen underlättar för arbetsledare mängdavtagningar. Samtidigt 

underlättar modellen att se detaljer direkt och inte leta efter den i 2D ritningar som hänvisar 

till varandra, d.v.s. sparar mycket tid. 

 

Just nu är modeller inte högdetaljerat, och man skulle ville ha feedback i den dvs att om 

man flyttar väggen 5 cm då skulle man göra det direkt i modellen, men nu istället detta 

görs på pappret skickas till arkitekt och sedan han/hon ändrar det i modellen och 

uppdaterar alt, det tar för lång tid. 

 

• Vilka nackdelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Just nu går vissa processer snabbare på pappret och det baserat på den kompetensnivå hos 

arbetarna, eftersom folk vana att arbeta på gamla sett, och till och med så finns folk som 

inte vill lära sig nya metoder. 

 

Just nu när Veidekke projekterar så modellerar den för att undvika kollisioner, 

projektledare vet inte riktigt vad dem som ska bygga vill ha i modellen i produktion. 

Veidekke måste förändra sättet hur man projekterar på. Om vi jämför alla Veidekke 

modeller, då är de helt olika, eftersom det saknas standard på hur ska en modell ska ser ut. 

Det leder att vanliga arbetarna måste lära sig ny modell och nya förteckningar för varje ny 

bygge, och det tar mer tid. 

 

Veidekke har manual till konsulterna som de ska följa, men det finns ingen manual för 

egna anställda som ska samordna modellen som är ett hinder i sig. 

  

• Vilka verktyg för BIM i produktionen finns eller har ni använt er utav? 

För visualisering och mängd avtagning används paddor (surfplattor), Navis Works och 

Solibri. 

Användning av modellen hos Veidekke väldigt kopplat till lagbas och arbetsledare som i 

sin tur använder datorn för att titta på modellen.  

 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementering av BIM? 
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En av hinder är att folk vana att jobba på gammalt sätt. Bim modeller är inte så detaljerat i 

nuläge som är ett hinder i sig för implementering. T.ex. för installationsmontörer modellen 

är ganska hjälpsam men för folk som sätter gips har den inte bra med den detaljeringsnivå 

som finns nu. Det bli svårt att ta mot och lita på modellen, och då har man inte intresse för 

den tekniken. 

 

• Vilka svårigheter/fel kan uppstå under användning av BIM i produktionen? Ofta 

förekommande/Enstaka? 

Ofta förekommande fel, just nu, är när arbetaren för inte ut från modellen det han/hon vill. 

Det kan bero på okunskap eller att det saknas information i modellen. Detta leder till att om 

man får inte ut det man vill då lägger man det åtsidan.  

Enstaka – är lika dan som i pappersritningar, att det ritat fel. 

• Vad förhindrar att användningen av BIM i produktionen skall nå 

underentreprenörer? 

Det byggs väldigt mycket i Sverige nu, och det leder till lägre konkurrens bland aktörer, då 

finns inget intresse hos UE för att använda sig av nya tekniker om alt funkar ändå.   

 

• Vad ska man göra för att locka UE att använda sig av BIM i produktion? 

Det är lättare att för med sig installatörer, eftersom de har jätte fördel med att använda 

modellen. Veidekke måste visa fördelar med att avvända sig av modellen till UE samtidigt 

måste Veidekke vara hård på att t.ex. plocka bort alla pappersritningar från bygge och 

istället köra helt digitalt. Det borde finnas någon for av incitament för att locka UE att 

använda sig av modellen. 

 

• Hur sker övergången från 2D ritningar till mer avancerade BIM produkter? 

Potentialen för att optimera byggandet i 3D modellen är stort och man måste förklara för 

arbetarna och andra som är involverat att det är en investering. När folk ser detta då 

kommer de använda det nya sett att bygga mer och mer.  

 

• Det saknas regelverk/standard för BIM och hur stort hinder är det i sig? 

Konsulter kan alltid stå för 2D-ritning, men för IFC gör de inte det, eftersom förut när man 

konverterat från Revit till IFC – filen så kunde information försvinna. Man måste få till en 

branschstandard där konsulterna står för outputen av modellen.  

 

Veidekke skriver i sina kontraktera att alla 2D-ritningar ska baseras på 3D-modellen, men 

det är inte tillräckligt för att BIM-modellen blir juridiskt bindande, på samma sätt som 

bygghandling. 

 

När man använder IFC då måste man skriva tydligt i avtalet vilket program som det filen 

ska vara kompatibelt. 

 

• Kan programvara vara hinder i produktion?  
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För produktionspersonalen måste företaget sätta ner foten t.ex. att i produktion så jobbar vi 

bara i Solibri. Alltså Veidekke måste vara tydligare på hur alt för arbete sker och vilka 

medel ska avvändas. 

 

Största hinder som respondenten påträffat i produktion är inte bara svårigheter med BIM-

modellen utan att jobba digitalt i huvud taget var det största utmaning. För att få folk att 

använda sig av paddor på bygge så la de till safari på paddan, underlät att beställa material 

genom SharePoint.  

 

• Vem ska ansvara för BIM-samordningar i byggproduktion? 

Det borde vara egen roll. För stora projekt det är ett heltidsjobb, och för små så skulle man 

hitta nått påbyggnad och det kan det vara att man ansvarar för samordningen i tidplanen, 

eller samordningen i ekonomi. Det är väldigt viktigt att förstå att VDC ska vara 

huvudsyssla och påbyggnader skavarna Bi-syssla, då kan man fokusera sig och ge bättre 

resultat just på den fronten. 

 

• Personliga tankar/åsikter kring BIM i produktionen?  

Jag ser stort potential i användning av BIM-modeller. Det kan spara mycket tid och pengar 

i form av minskning av spill av material och tid. Stora företag måste se detta som 

investering, om de satsar lite mer nu så kommer de att njuta av det senare.    

 

 

  



 

32 

 Intervjubilaga 2: Respondent 2, Stockholm 2018-04-13. 

• Vilka fördelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Uppenbara fördelar. Man ser vad man ska bygga och har alla discipliner samtidigt (A-

ritningar, K-ritningar osv), slipper bläddra i en stor pärm med alla ritningar. Alla ser samma 

sak, underlättar kommunikation. 

 

• Vilka nackdelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Inga större nackdelar. Man kan tappa kunskapen hur man använder 2D ritningar. Kan vara 

svårt att se ändringar/revideringar som sker i modellen, på 2D finns t ex stämpel, PM. 

 

• Vilka verktyg för BIM i produktionen finns eller har ni använt er utav? 

BIM 360 GLUE från AUTODESK, Ipad, BIM-kiosk (Ett paket med skärm, dator och allt som 

behövs för att se modell och ritningar. I princip en skärm som sitter på ett skåp som man rullar 

ut på bygget) 

 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementering av BIM? 

Att övertala folk att det är bättre med BIM i produktionen har varit svårt tidigare. Nu har 

majoriteten insett att det är bättre med BIM i produktionen. Attityd till ny teknik, om det 

gamla sättet fungerar vill man fortsätta använda det. 

Kommer nya program hela tiden. Kan vara svårt hos större företag att bara ”trycka in” ett nytt 

program. Licenser.  

Krävs att någon/några sitter centralt och arbetar med detta.  

 

• Vad förhindrar att användningen av BIM i produktionen skall nå underentreprenörer? 

Tror inte det är bra metod att tvinga underentreprenörer att använda sig utav BIM. Man ska 

försöka väcka intresse. Man får ge de verktygen men steget får vara deras att ta. Om de ser att 

Veidekkes arbetsledare använder det kanske de också vill. Det är bättre att bevisa att det är en 

bättre metod att arbeta med BIM och att ge de möjligheten att arbeta med det. Kan vara svårt 

men incitamentavtal (att de för mer betalt om de använder BIM). 

 

• Hur sker övergången från 2D ritningar till mer avancerade BIM produkter? 

Just nu använder man sig utav både 2D och BIM ute i produktionen. Nästa steg är att bara 

använda sig utav BIM.  

 

• Det saknas regelverk/standard för BIM och hur stort hinder är det i sig? 

Hade varit lätt om det fanns förbestämda detaljnivåer som man ska ha på modellen. 

Innan man fixar regelverk liknande t ex AB04, måste man kunna klargöra vad som är och vad 

som inte är bygghandlingar. 

 

• Vem ska ansvara för BIM-samordningar i byggproduktion? 

VDC-ingenjören gör det hos Veidekke. Det finns en på varje projekt, men dock inte på heltid 

hos varje projekt. 

• Personliga tankar/åsikter kring BIM i produktionen? 

Vi går åt rätt håll. Alla unga som kommer vill jobba på detta vis. Om några projekt bort 

kommer vi nästan bara använda BIM i produktionen. 
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Övrigt 

Första steg är att ha ritningar på padda, senare man använda modell med information.  

Arbetsledarna ute i produktionen ser fördelar med det och hur lätt det är men man vågar inte 

riktigt använda det och förlitar sig på det gamla vanliga sättet istället.  

Steg ett är att Veidekkes egna arbetsledare använder sig utav det och sen kan man utvärdera 

och utveckla till att underentreprenörer använder det. 

 

Bostad verkar ligga lite före när det gäller BIM i produktionen då de bygger på samma sätt om 

och om igen. Kan vara svårt, när man river eller har ombyggnad, att använda sig utav BIM. 

 

Just nu använder man sig utav både 2D och BIM ute i produktionen. Nästa steg är att bara 

använda sig utav BIM.  

 

Tror inte det är bra metod att tvinga underentreprenörer att använda sig utav BIM. Man ska 

försöka väcka intresse. Man får ge de verktygen men steget får vara deras att ta. Om de ser att 

Veidekkes arbetsledare använder det kanske de också vill. Det är bättre att bevisa att det är en 

bättre metod att arbeta med BIM och att ge de möjligheten att arbeta med det. Kan vara svårt 

men incitamentavtal (att de för mer betalt om de använder BIM). 

 

Skulle fungera om man använder 4D (3D med tidsperspektiv) under produktionen så att man 

kan se i vilken ordning man ska bygga/riva. 

Skulle vara bättre om man även i modellen skulle kunna se hur man ska riva, t ex hur man ska 

lägga stämp. 

 

Skulle vara bra om man skulle kunna föra över 3D modell direkt från program (Solibri, Revit 

osv.) till padda. 
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 Intervjubilaga 3: Respondent 3, Solna 2018-04-16.  

 

 

• Vilka fördelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Den största fördelen är att BIM- modellen underlättar att se geometriska formen och 

installationer som är svåra annars att avläsa från 2D ritningar, och det sparar mycket tid. 

3D-modellen är väldigt använd bar för granskning av kollisioner. 

 

• Vilka nackdelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Det finns en viss del skepticism mot BIM modellen på grund av låg detaljerat nivå i vissa 

momentet som leder till oläsbara lösningar från modellen. Man ska ställa hårdare krav på 

projektörer och begära från dem bättre kvalitet på modellen.  

Användning av modell kräver faktiskt en viss nivå av digital kunskap. 

  

• Vilka verktyg för BIM i produktionen finns eller har ni använt er utav? 

Vi använd Solibri och Vico för att ta mängder. 360 GLUE har vi har använd. 

Solibri är bra verktyg, det går lätt att navigera och programmen är tydligt i sina färgsättningar. 

Vico är väldigt starkt i mängdning och line of balance planering. vi kopplade på tidplanen och 

kunde följa stommuppbyggnad.  

 

 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementering av BIM? 

Det var svårt med 4D när man kom till mer komplexa delar av byggnader som t.ex. 

installationer. När 3D-modellen är inte tillräckligt detaljerar då är det nästan omöjligt att 

planera ute från modellen. Det bli bara fel. 

Line of Balance i planering är bra men det är svårt att kommunicera med personer som är inte 

kunniga eller vanna med det sättet att planera. Den gick och konvertera till vanliga tidsplanen 

men det var väldigt svårt att läsa.  

Samtidigt var det generella motståndet med de som är lite äldre. Den yngre generationer var 

mycket mer positiva till den nya tekniken. 

   

• Vilka svårigheter ser ni med BIM i produktionen? 

Det finns ett visst motstånd hos folk och när det är inte rätt, så bli motståndet ännu högre. När 

det finns en BIM modell som ger mer information ska det information ska vara rätt. Man ska 

lägga mer energi och mer tid på projektering. Ju mer information lägger man i modellen desto 

högre risk finns att den informationen kan bli fel. 

 

• Vilka svårigheter/fel kan uppstå under användning av BIM i produktionen? 

- Ofta förekommande? 

Ofta förekommande fel blir när detaljeringsnivå på modellen inte är högt. T.ex. vi hade på 

en av vårt projekt när festerna för armaturer skulle sättas upp mot taket före 

ventilationskanaler trots att själva armaturer sitter under ventilationskanaler, och om 3D-

modellen är inte högt detaljerar då ser man inte de.  

- Enstaka? 
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Den kan nästan vara så, när man mängder i modellen det går fort, men om A har t.ex. har 

nämnt dörrar fel då bli det fel beställd.  

 

• Vad förhindrar att användningen av BIM i produktionen skall nå underentreprenörer? 

För att vi inte krav ställer det, och har inte det i avtalet. 

 

• Vad ska man göra för att locka UE att använda sig av BIM i produktion? 

Det kan vara arbetsplats rutiner som t.ex. basmöte eller arbetsberedningar som man ska göra i 

3D, och då får UE anpassa sig efter vårt behov. Vi ska försöka uppmuntra, men samtidigt ställa 

krav. 

 

• Är det teknisk brister som orsakar hinder för BIM i produktion? 

Så mycket jag vet så finns inte programvara som är perfekt. När jag använd paddan 2016, då 

hade vi problem med att paddan synkade på etableringen, men när man gick ut på bygge då 

tappade paddan kontakt, och hackade när man försökte att zooma nånting. Det var väldigt 

frustrerande och tog tid. 

 

• Hur sker övergången från 2D ritningar till mer avancerade BIM produkter? 

I övergångsfas så borde man kunna använda båda. Vi test körde ett program som vico hade, där 

man kunde lägga 2D ritningar i BIM modellen, så att det blev en kombination mellan de. En 

sånt program kan vara bra för folk att börja tänka 3D och BIM, men vi fick inte ut den eftersom 

den inte funkade online. 30 år framåt tror jag att 2D ritningar kommer var aktuell men 3D 

modellen kommer väldigt viktigt.  

 

• Det saknas regelverk/standard för BIM och hur stort hinder är det i sig? 

Vi måste veta vika krav vill vi ställa på projektörer och konsulter. Den som äger projektering 

ska veta vad produktionspersonalen vill ha och vad ska de använda modellen till. 

Det kunde vara otrolig vinning i att modellen skulle vara juridiskt bindande. Man skulle låsa 

3D-modellen i avtalet mot konsulterna, det skulle sätta ett högre press på dem och då skulle de 

höja upp nivå på modelleringen.  

Jag tycker att det ska vara branschstandard och branschregel, och det skavar tydligt definierad 

vem som äger ansvar för vad.  

 

• Vem ska ansvara för BIM-samordningar i byggproduktion? 

Vid större bygge skulle det vara aktuell, men vid mindre bygge skulle man kunna kombinare 

det med arbetsledning. 

 

• Personliga tankar/åsikter kring BIM i produktionen? 

Vissa program gick för sakta och då fick vi att ta skärmavbild eller fotade man från datorn och 

ha det på paddan. Vi hade inte nätverk på vårt bygge, utan paddan synkade när man var inne på 

etableringen.   

Lag baserna ska vara med vid modellsimulering, då kan de påverka på projekten i tidigare 

skede.  
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Med BIM modellen kan man vinna mycket tid i vissa arbetsmomentet dock inte alla, jag tror 

inte att målare skulle tjäna mycket tid på det, men för installation det är väldigt bra. 

Jag tror att vi kan få väldigt mycket med att avvända 4D och 5D modellering i produktion, om 

det skulle var nåt program som går lätt hantera och kommunicera ut.  
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 Intervjubilaga 4: Respondent 4, Stockholm 2018-04-18. 

 

• Vilka fördelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Med BIM-modellen är det enklare och snabbare att förklara för alla yrkesarbetarna hur den 

eller annan detalj/byggnadsdel ska ser ut. Man får oturligt mycket hjälp av modellen på 

installationssida, eftersom det underlättar och sparra mycket tid för att få uppfattning hur 

installationer ska utföras.   

 

• Vilka nackdelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Just nu är utbildningsnivå hos personal lågt inom BIM-modeller och det kan leda till 

kostsamma fel som kan uppstå om folk gå över för snabbt till BIM. Det finns väldigt många 

analoga gubbar som man måste få på sin sida och hjälpa de med digitalisering. 

 

• Vilka verktyg för BIM i produktionen finns eller har ni använt er utav? 

Tekla, Synchro och Synchro 4D, BIM 360 GLU, 

 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementering av BIM? 

Ett av hinder är kostnad för programmen. Man måste övertyga och visa att det finns ekonomi i 

detta och se på inköp av programvara som investering. 

 

• Vilka svårigheter ser ni med BIM i produktionen? 

Mänskligt faktorn, där folk är tröga för nya tekniken.  

 

• Vilka svårigheter/fel kan uppstå under användning av BIM i produktionen? 

- Ofta förekommande? 

I nu läge är det svårt att lita på BIM modell och ta mått där ifrån, eftersom den är inte så 

detaljerat så att man ska ha förtroende för den.  

 

• Vad ska man göra för att locka UE att använda sig av BIM i produktion? 

Man ska uppmuntra och förklara att det är framtiden och kanske om 5 eller 10 så här ska vi 

jobba. Om de vill vara med i branschen så måste de anpassa sig, men jag tror inte att i nu läge 

man kan tvinga de med avtal att använda sig av BIM, inte med den digital/3D kunskap. 

 

• Är det teknisk brister som orsakar hinder för BIM i produktion? 

Jag har inte upplev det så mycket, men om man ska använda 3D i större utsträckning då finns 

ju risk får det. Man ska använda pålitliga apparater. 

 

• Hur sker övergången från 2D ritningar till mer avancerade BIM produkter? 

Jag tror starkt på en bra integration mellan 2D och BIM. Det kommer bli svårt att hel ta bort 

2D ritningar, eftersom folk är vara med de. Arbetaren skulle kunna ha möjlighet att använda 

båda set att jobba och att det gamla och nya setet ska kunna komplettera varandra för att uppnå 

bästa resultat.  

 

• Det saknas regelverk/standard för BIM och hur stort hinder är det i sig? 
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Just nu så finns ju inte någon branschstandard för BIM, inte som jag känner till. Det bromsar 

implementering av den nya tekniken faktiskt. Personligen tycker jag att det behovs 

branschstandard, då kan alla byggare prata gemensamma språk och förstå varandra även om 

man jobbar i olika program. 

 

 

• Personliga tankar/åsikter kring BIM i produktionen? 

3D modellering är en del av digitalisering av byggande som kan effektivisera den. I nu tiden så 

finns program sam kan bygga upp tidsplan för ett bostadshus på en kvart, basera sig på väldigt 

detaljerat BIM modell. Det spara mycket tid och pengar självklart, men då modellen måste ha 

en sån kvalité som går och lita på. Jag personligen tycker att produktion fastnad i stenåldern, vi 

måste ta fram ny set att bygga. 
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 Intervjubilaga 5: Respondent 5, Stockholm 2018-04-19. 

• Vilka fördelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Det går snabbt och smidigt att hitta den information man behöver, man spar tid. Mycket 

tydligare att se de geometriska formerna jämfört med på 2D ritningar. Underlättar för t ex 

ventilation och rör då man ser vart de krockar eller vilket som ska installeras först. 

 

• Vilka nackdelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Är modellen uppdaterad och rätt gjord så finns det inga nackdelar med det. Nackdel är om den 

felar men det kan 2D ritningar lika väl göra. 

En annan nackdel är detaljeringsnivå på 3D modeller. Om den inte är tillräckligt detaljerad 

kan man inte använda den. Ett exempel är när jag på vår modell försökte se hur armeringen 

skulle sitta så kunde man inte se det eftersom det inte var projekterat i modellen, detta blir då 

inte så användbart för t ex en betongarbetare som ska armera. 

Svårare att upptäcka små fel i BIM modellen då man hanterar mycket information på en och 

samma gång. 

 

• Vilka verktyg för BIM i produktionen finns eller har ni använt er utav? 

AR-glasögon har använts av Skanska, surfplatta, dator, Dalux BIM Viewer, Dalux Field 

 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementering av BIM? 

Vi har inte gjort ett ärligt försökt på att implementera BIM i produktionen så det är svårt att 

svara på. 

 

• Vilka fel kan uppstå under användning av BIM i produktionen? 

- Ofta förekommande? 

- Enstaka? 

Hela modellen kan försvinna ibland när man kollar i den, problematiskt med brogramvara. 

Tekniska fel, krascher, buggar, ej kopplar upp rätt.  

Enstaka svårigheter kan vara att t ex själva surfplattan går sönder. 

 

• Vad förhindrar att användningen av BIM i produktionen skall nå underentreprenörer? 

Vi förhindrar på sätt och vis att det ska nå under entreprenörer. Det är vi som tillhandahåller 

de med modellen om de ska arbeta med den. 

 

• Vad ska man göra för att locka UE att använda sig av BIM i produktion? 

Kan fungera med incitamentavtal eller någon liten bonus ifall de använder sig av t ex 

surfplattor med 3D modellen.  

Man måste tydligt visa vad de kan vinna på om de använder sig utav BIM i produktionen. Om 

deras företag inser att de tjänar tid och pengar på det kommer de vara benägna att vilja arbeta 

på det sättet. 

Kan vara ett sätt för underentreprenörer att ”visa framfötterna”, att de är i framkant med denna 

typ av arbetssätt vilket gör de mer attraktiva på marknaden. 

 

• Hur sker övergången från 2D ritningar till mer avancerade BIM produkter? 
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Övergången måste ske parallellt, det skall alltså fasas över. Man kan t ex ha 2D ritningarna 

integrerade i 3D modellen så man kan använda sig utav båda. På så vis kan man vänja de som 

är motvilliga denna teknologi sakta men säkert. 

 

• Det saknas regelverk/standard för BIM och hur stort hinder är det i sig? 

Det är ett stort hinder. Eftersom BIM modellen inte är juridiskt bindande kan man inte bygga 

efter den. Det måste finnas ett visst regelverk gällande BIM i produktionen, liknande t ex 

AB04, så att man ska kunna bygga efter det. 

 

• Vem ska ansvara för BIM-samordningar i byggproduktion? 

Det är svårt att avgöra om det ska vara en specifik person som ska arbeta endast med detta 

eller om det ska vara en bisyssla. 

 

• Personliga tankar/åsikter kring BIM i produktionen? 

Helt rätt väg att gå, kommer vara mycket användbart. I framtiden, när teknologin och 

kunskapen ökar, kommer ha mycket större nytta av BIM i produktionen. 

 

Övrigt  

Tror inte det finns ett enstaka stort hinder som man kan åtgärda och sen lyckas implementera BIM i 

produktionen. De som på riktigt kommer få ut BIM i produktionen kommer vara ett ungt team med 

ung platschef och unga arbetsledare, kommer inte vara nån som varit i branschen länge och är van med 

t ex papper. 

För att man ska kunna bygga efter modellen måste den i princip vara lika detaljerad som 2D modellen. 

Detaljnivån måste öka.  

I framtiden kan man nog spara 5–10 procent tidsmässigt, speciellt när man t ex ska armera då det 

underlättar jättemycket för armerarna om man t ex använder sig utav AR-glasögon (Augmented 

Reality) 

Dessa steg bör tas för att implementera BIM i produktionen: 

 Steg 1. Lärande om BIM i produktionen. 

Steg 2. Bestämma att endast använda BIM i produktionen. 

Steg 3. Återkoppling/feedback.  
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 Intervjubilaga 6: Respondent 6 & 7, Solna 2018-04-20. 

 

• Vilka fördelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Vanligt viss så har arbetarna A1 ritningar som de uppdaterar då och då. Med Bim kan man 

undvika att skriva ut massa ritningar och har de digital och uppdaterade.  

 

• Vilka nackdelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Just nu går inte att modellera alt i mista detaljer på grund av ekonomiska själ (det bli för dyrt) 

och själva modellen blir för tung och för svår att hantera med dagens teknik.  

 

• Vilka verktyg för BIM i produktionen finns eller har ni använt er utav? 

Solibri, Vico 4D 

 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementering av BIM? 

Mänsklig faktor spelar stor roll när folk tröga för att lära sig nytt. Digital kunskap och digital 

mognad hos arbetarna. Vi tror inte på interna utbildningar, man kanske ska vänta till 

generationsskifte. Det handlar mer om väcka vilja och intresse att lära sig nånting nytt än att 

skicka folk till dyra utbildningar.   

 

• Vilka svårigheter/fel kan uppstå under användning av BIM i produktionen? 

- Ofta förekommande? 

Det bli ofta fel när modellen är inte uppdateras ständigt.  

- Enstaka? 

Det kan vara miss i kollisions kontrollen, då bli det fel. 

 

• Vad förhindrar att användningen av BIM i produktionen skall nå underentreprenörer? 

Det kan vara kostnadsfråga för de att investera i paddor och program.  

 

• Vad ska man göra för att locka UE att använda sig av BIM i produktion? 

Vi tror inte på incitamentavtal just nu, utan vilja att jobba mer digital måste komma från UE 

själva. Våra arbetsledare måste vara goda ambassadörer för nya tekniken och visa till UE alla 

fördelar där ute i produktion. När folk kommer se att man underlättar arbetet och tjänar pengar 

då kommer de villa använda BIM. 

 

• Är det teknisk brister som orsakar hinder för BIM i produktion? 

Utvecklingen av BIM har stannat av lite, eftersom det inte finns riktig bra hårdvara som kan 

klara av den uppgiften just nu på grund av tunga modeller. Det finns kanske någon bra 

hårdvara men den är för dyrt. Balansen mellan investering och det man för ut av det borde 

finnas. Uppkoppling av nätverk saknas på bygget och då måste man gå till etablering och 

synkronisera modellen på paddan och sedan gå ut till bygge, det tar tid. Man ska kanske ha 

bygginternet som man har just ny byggström.  

 

Hårdvaran kan skadas genom att man tappar den, eller blir utsatt för ljus eller fukt. 

• Hur sker övergången från 2D ritningar till mer avancerade BIM produkter? 
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Det finns inte bra system för det just nu. På grund av kostnadsfråga så kan man inte modellera 

allting just nu, dock säger man att alt som byggs ska modelleras. I utopi så villa man ha det, 

men i nu läge så vinner 2D i priset. 

 

• Det saknas regelverk/standard för BIM och hur stort hinder är det i sig? 

Det försvårar byggandet och man tvungen att uppfinna hjulen varje projekt. Det skulle vara 

bättre om modellen skulle var bygghandling och var juridiskt bindande. När mollelen 

likständig bygghandling juridiskt då kommer det användas mer på bygget. Det skulle kunna 

vara bra också om t.ex. om vi hade en standard inom hela Veidekke koncern och all som skulle 

jobba med oss viste så här gäller det när vi jobba ned Veidekke, men det är ganska svårt 

eftersom man har väldigt olika typer av projekt.  

  

• Vilken LOD behövs för att stämpla 3Dmodellen som bygghandling? 

Dagens 3D-modeller ligger på mitt i mellan 200–300 i LOD. Det beror på vem man jobbar 

med. T ex om man jobbar med Locum då har de sina rikt linjen på 30 sidor där står att allt ska 

vara väldigt detaljerat. Vi jobbar inte så eftersom det kostar för mycket att ha högre LOD. Vi 

försöker att identifiera först vilken njuta kan vi få från LOD för projekten. 

 

 

• Vem ska ansvara för BIM-samordningar i byggproduktion? 

VDC- skulle kunna vara med från start av projekten till slutet, men brist på VDC leder till när 

de är klara med projektering så flyttas de till nytt projekt. 

 

• Personliga tankar/åsikter kring BIM i produktionen? 

Med generationsskifte kommer folk vara mer och mer digitaliserat, och detta kommer leda till 

att BIM kommer användas mer och mer. Vi tror starkt att man kan effektivisera byggande med 

hjälp BIM, men vi är inte där just nu.  
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 Intervjubilaga 7: Respondent 8, Solna 2018-04-20. 

 

• Vilka fördelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Man har en virtuell modell som man kan se hur slutprodukten ska se ut. Lättare att visualisera, 

alla ser samma sak. Allt ligger i en källa vilket gör det lättare att hitta det man behöver. 

Uppdateringar och ändringar blir synliga direkt i modellen. 

 

• Vilka nackdelar ser ni med användning av BIM i produktionen? Egna erfarenheter? 

Informationen/detaljnivån på 3D modellen är inte så pass bra som den bör vara.  

 

• Vilka verktyg för BIM i produktionen finns eller har ni använt er utav? 

Solibri, Tekla, BIM 360 Glue  

 

• Vilka svårigheter har ni stött på under implementering av BIM? 

Man får till slut göra allt själv. Folk har ej tid och intresse att sätta sig ner och arbeta med det, 

de hinner inte göra det då de har andra arbetsuppgifter. 

 

• Vilka fel kan uppstå under användning av BIM i produktionen? 

- Ofta förekommande? 

- Enstaka? 

Dålig detaljeringsnivå. Kan vara så att man gjort en typuppställning för samma typ av rum 

men endast har med alla detaljer i ett av rummen. Detta försvårar om man ska mängda i 

modellen då alla detaljer inte finns med i alla rum. 

• Vad förhindrar att användningen av BIM i produktionen skall nå underentreprenörer? 

De har ej kunskap eller intresse av att använda det. De är vana med sina egna metoder. Det har 

även med själva arbetet att göra. Ska man t ex sätta upp gipsväggar har de inte så stor 

användning av 3D modell då arbetet är så pass lätt. 

 

• Vad ska man göra för att locka UE att använda sig av BIM i produktion? 

Kommer nog inte fungera med bonus men man får visa på hur det hjälper deras arbete och 

vilka fördelar det finns med 3D modellen. När det gäller rör och ventilation kan det underlätta 

jättemycket med kommunikation och visualisering så de kan se vem som behöver göra vad 

först. 

 

• Hur sker övergången från 2D ritningar till mer avancerade BIM produkter? 

Man ska köra allt i 3D. Detta ställer då krav på projekteringen av modellen och dess detaljnivå 

för att man ska kunna ha det som en bygghandling som man bygger efter.  

Detaljer av olika kopplingar, i 2D, kan vara kopplade till modellen genom externa referenser. 

 

• Det saknas regelverk/standard för BIM och hur stort hinder är det i sig? 

Regelverket som redan finns idag säger ganska mycket och är användbart till 3D modellen, då 

har Veidekke BIM-manual som man strävar att följa. 

 

• Vem ska ansvara för BIM-samordningar i byggproduktion? 
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Det bör finnas nån som har det som huvudsyssla då det kräver mycket arbete. 

 

 

• Personliga tankar/åsikter kring BIM i produktionen? 

BIM i produktionen kommer troligtvis användas mycket mer i framtiden. 

 

Övrigt  

Ökad detaljnivå medför högre projekteringskostnader men blir ändå ekonomiskt lönsamt då man 

vinner igen det i produktionen i form av t ex kvalitetskontroller  

Kommunikationen mellan projektering och BIM i produktionen måste ske åt båda hållen.  

Ex: Om man har projekterat att använda en viss typ av lysarmatur i projektering men man ändrar sig i 

produktionsstadiet måste det revideras i BIM modellen för att tex underlätta fastighetsskötsel och 

mängdning. 
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 Intervjubilaga 8: Respondent 9, Solna 2018-04-27. 

• Hur mycket kostar att projektera med högre LOD? 

Kostnad för projektering av LOD 400 kontra LOD 200 är cirka 20–30% mer. (spekulation) 

 

• Hur påverkar låg LOD 4D-modellen? 

Lågt detaljerad BIM-modell kan försvåra att använda 4D teknik på grund av att vissa detaljer faller bort 

ur tidsplanen då de inte är modellerade. 

 

• Beställarens roll gällande LOD? 

Beställare kan begränsa projekt ekonomiskt. De kanske inte vill ha högt LOD på BIM-modell vilket kan 

leda till att företaget behöver investera eget kapital för att höja detaljeringsnivå vilket företaget kanske 

inte vill. 

 

• Vad kan företaget göra för implementeringen av olika program? 

Företaget behöver pilotprojekt för att kunna implementera olika programvaror. För att ändra befintliga 

arbetsprocesser med hjälp av ny mjukvara på stora företag som Veidekke krävs mycket tid och pengar  

 


