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Sammanfattning 
 

Att byta ut en redan fungerande men gammal process kan vara tidskrävande och 
kostsamt. Detta har påvisats speciellt i byggbranschen där digitaliseringen sakta går 
framåt. Denna studie kommer att undersöka vilka aspekter i den traditionella 
mängdavtagnings- och kalkylprocessen på BTH Bygg AB som kommer att påverkas 
vid byte till en process byggd på modellering och BIM.  
 
Syftet med studien är att jämföra den traditionella mängdavtagningen och kalkyle-
ringen med hjälp av Bluebeam och MAP mot en process som genomförs med mo-
dellering i programvaran ArchiCAD och en koppling till Vico Office för mängdav-
tagning och kalkylering. Skillnaden från den traditionella processen kommer vara att 
övergå från 2D-underlag med manuell mängdavtagning till att använda sig av 3D-
modeller, BIM-modeller, och utföra automatiska beräkningar via Vico Office. 
 
Studien är en kvalitativ undersökning med inslag av en kvantitativ enkätundersök-
ning. Där fokuseringen var på att få fram den mest arbetseffektiva och minst kost-
samma lösningen för BTH Bygg.  
 
Jämförelser har gjorts på två olika byggprojekt med liknande storlek och förutsätt-
ningar, och avgränsats till att beräkna golv, innerväggar och undertak.  
 
Underlaget för studien har varit personliga intervjuer med personer från kalkylavdel-
ningen på BTH Bygg för att samla in kunskap om deras process för mängdavtagning 
och kalkylering. Även intervjuer med anställda på företagen för programvarorna 
Bluebeam, ArchiCAD och Vico Office har utförts för att få en objektiv bild av samt-
liga programvaror. 
 
Att implementera informationsrika BIM-modeller i mängdavtagningen och kalkyle-
ring har visat sig vara lönsamt när det kommer till kvalitet genom minskat manuellt 
arbete vid koppling mellan programvarorna. Dessutom finns det stora möjligheter 
till tidsbesparing i övriga skeden genom att arbeta i en integrerad process där samt-
liga delar av byggprocessen är kopplade till varandra. 

 
Nyckelord: BIM, mängdavtagning, kalkyl, Vico Office, ArchiCAD  



 
 

 
 
  



 
 

Abstract 
 

Replacing an already functioning but old process can be time consuming and unprofitable. 
This has been demonstrated especially in the construction industry, where digitization is 
progressing slowly. This study examines what aspects of the traditional process of quantity 
takeoff- as well as calculation process at the company BTH Bygg AB will be affected when 
changing to a process based on modeling and BIM, Building Information Modeling. 
 
The purpose of the study is to compare the traditional quantity takeoff and calculation with 
the aid of Bluebeam and MAP against a process that is carried out with modeling in the 
software ArchiCAD with a connection to Vico Office for quantity takeoff and calculation. 
The difference from the traditional process will be to move from 2D manual quantity take-
off to using 3D models, BIM models, and performing automatic calculations via Vico Of-
fice. 
 
The study is a qualitative study with elements of a quantitative survey where the focus on 
getting the most work-efficient and profitable solution for BTH Bygg. 
 
Comparisons between two different construction projects has been made. The projects 
comprises similar size and conditions as well as limited to calculations of floors, interior 
walls and ceilings. 
 
The basis for the study has been personal interviews with people from the calculation sec-
tion at BTH Bygg to gather knowledge about their process for quantity takeoff and calcu-
lation. Interviews with employees of the companies for the software Bluebeam, ArchiCAD 
and Vico Office have also been carried out to obtain an objective picture of all the software. 
 
The conclusion is that implementing information-rich BIM models in the quantity takeoff 
and calculation has proved to be profitable when it comes to quality through reduced man-
ual work when connecting between software. In addition, there are great opportunities for 
saving time in other stages by working in an integrated process where all parts of the con-
struction process are linked to each other. 
 
Keywords: BIM, quantity takeoff, calculation, Vico Office, ArchiCAD 

   



 
 

 
 
  



 
 

Förkortningar 
 
AMA   - Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 
 
BIM  - Building Information Modeling 
 
BIP  - Building Information Properties  
 
BSAB  - Byggandets Samordning AB 
 
BTA  - Bruttoarea 
 
IFC  - Industry Foundation Classes 
 
2D  - Tvådimensionell (X, Y) 
 
3D  - Tredimensionell (X, Y, Z) 
 
4D  - 3D-modell kopplad till tid och planering 
 
5D  - 3D-modell kopplad till kalkyl och kostnad 
 

 
Begreppsförklaringar 
 
ArchiCAD  - Modelleringsprogram för BIM-modeller 
 
Bluebeam  - Program för PDF-hantering  
 
Kalkyl  - Kvalificerad uppskattning av intäkter och kostnader  
 
Kalkylrecept  - Priser på material, arbete och omkostnader för byggdelar 
 
MAP  - Ekonomistyrningsverktyg 
 
Mängdavtagning - Beräkning av mängden material inför ett projekt 
 
Vico Office  - Samordningsprogram från Nolliplan 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Att teknologin går framåt har inte förbigått någon, men tyvärr har teknologin inom den 
svenska byggbranschen hamnat efter. Vismas Digitaliseringsindex för 2018, redovisar hur 
pass digitaliserade svenska företag och organisationer är i olika branscher, där ligger bygg-
branschen på 48,4%, strax över medianen på 48,2%, medan verksamheter inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik ligger i topp med hela 58,1% (Visma, 2018). Det betyder 
att byggbranschen har en lång väg att gå innan den kan mäta sig med andra branscher inom 
det digitala samhället.  
 
År 2017 gjorde Industrifakta på uppdrag av Svensk Byggtjänst en undersökning där 300 
chefer intervjuades från fastighetsbolag, byggentreprenörer och installatörer och kom fram 
till att utvecklingen rör sig framåt (s.3). Här nedan är ett utdrag från undersökningen där 
det beskrivs hur långt olika företag har kommit i digitaliseringen. 
 

Det positiva i undersökningen är att det finns en hel del insikter om behovet 
av och möjligheterna med en snabbare utvecklingstakt vad gäller digitali-
sering. Idag befinner sig en fjärdedel av de intervjuade företagen i startgro-
pen på sin digitaliseringsresa, medan ungefär 70 procent av företagen tycker 
att de har kommit halvvägs eller längre (Svensk Byggtjänst, 2017 s.4). 

 
Det som kan vara en stor faktor till att byggbranschen digitaliseras kan bero på BIM (bygg-
nadsinformationsmodellering). BIM kan medföra stora resursbesparingar i byggprocessen 
och hela byggets livscykel, från planeringen till förvaltning, och det är ingen nyhet då det 
har pratats om detta i decennier (Granroth, 2017, s.22). Att använda dessa informationsbe-
rikade modeller ännu djupare till fler delar i byggprocessen, speciellt i mängdavtagnings- 
och kalkylprocessen, är vad den här studien kommer att undersöka. 
 
BTH Bygg är ett byggbolag som grundades 1992 och har sedan dess vuxit till ett av reg-
ionens ledande byggbolag. I dag omsätter BTH Bygg drygt en miljard kronor och har för 
närvarande cirka 150 medarbetare (se bilaga 1). Då BTH Bygg vill fortsätta att vara ett av 
regionens ledande byggbolag, innebär det att BTH måste vara ledande i den digitala ut-
vecklingen. I dag använder de en metod inom mängdavtagnings- och kalkylprocessen som 
inte är hållbar i framtiden, och därmed behöver den bytas ut. Det den här studien kommer 
att undersöka är hur det digitala verktyget Vico Office tillsammans med modelleringspro-
grammet ArchiCAD kan bidra till effektivisering av mängdavtagning- och kalkylproces-
sen. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att för BTH Bygg redovisa en mer arbetseffektiv process för mängdavtagning och 
kalkylering än den som används i dag, samt vilket mervärde det kan ge. 
 
- På vilket sätt kan mängdavtagning- och kalkylprocessen effektiviseras med hjälp av 

BIM? 
 
- Vilka konkreta förändringar innebär den nya arbetsmetoden för BTH Bygg, gällande 

kostnader och arbete?  
 
- Hur påverkas kvaliteten på mängdavtagningen med hjälp av nya digitala verktyg och 

blir det någon tidsförändring? 
 
- Vilka påföljder får en ny mängdavtagning- och kalkylprocess på övriga skeden i bygg-

processen? 
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1.3 Målformulering 
Målet är att identifiera var i produktionen det finns möjlighet för kostnadsbesparingar och 
utvecklingsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg. För att nå syftet med rapporten kom-
mer för- och nackdelar tas fram till följd av ändrad mängdavtagning- och kalkylprocess för 
BTH Bygg. 
 
Delmål 1 
Hitta lämpliga projekt att jämföra i studien.  
 
Delmål 2 
Göra en mängdavtagning och en kalkyl på projekten med hjälp av Bluebeam och MAP.  
 
Delmål 3 
Göra en mängdavtagning och en kalkyl på projekten med hjälp av ArchiCAD och Vico 
Office.  
 
Delmål 4 
Jämföra de olika arbetssätten och ta fram skillnader och likheter i tid och kvalitet på 
mängdavtagningen och skapandet av kalkylen. 
 
Delmål 5 
Redovisa för- och nackdelar till följd av ny arbetsprocess med ArchiCAD och Vico Office. 
 

1.4 Avgränsningar 
För att koppla samman mängdavtagningen med kalkylen kommer Vico Office användas 
samt ArchiCAD för modellering. Valet att använda dessa programvaror i studien är att de 
har en förankring till datainsamlingen som kommer utföras på BTH Bygg. Studiens av-
gränsning är att den kommer undersöka två förskolor i Stockholm, med liknande utform-
ning i design. I dessa projekt kommer det göras beräkningar på innerväggar, golv och un-
dertak. Att det inte kommer göras beräkningar på fler byggnader är på grund av en satt 
tidsram som begränsar utsträckningen av studien.  
 
Studien utförs på byggbolaget BTH Bygg och har i syfte att redovisa en mer arbetseffektiv 
mängdavtagning- och kalkylprocess än den som används i skrivande stund. Därför kommer 
intervjuer mestadels utföras med anställda på BTH Bygg. Det sistnämnda kommer att göras 
för att få en tydlig bild av hur processerna ser ut på BTH Bygg och hur just dessa kan 
förändras. 
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2. Metod och material 
I detta kapitel behandlas metoden och materialet för undersökningen. 
 

2.1 Metod 
Rapporten är en kvalitativ undersökning med inslag av en kvantitativ enkätundersökning. 
Beståndsdelarna i undersökningen är litteraturstudier, intervjuer samt en enkätundersök-
ning. 
 
2.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien består delvis av studier från gamla examensarbeten och undersökningar 
gjorda av SBUF som behandlar ämnen så som BIM, mängdavtagning, kalkyl, kommuni-
kations- och informationsflödet i byggprocessen samt effektivisering med hjälp av digitala 
verktyg. Sökning genom webbaserade källor används för att samla relevant information 
angående olika digitala verktyg och processer. 
 
Vid informationsinhämtning från samtliga källor har de granskats enligt följande kriterier: 
 
Äkthet/Auktoritet -  Är källan äkta eller falsk? 
Skribent -  Vem är ansvarig utgivare av källan?  
Tid  -  När publicerades källan? Är informationen aktuell? 
Beroende -  Är källan beroende/bygger på andra källor? 
Tendens -  Är källan subjektiv eller objektiv? 
 
Samtliga källor har granskats och anses vara acceptabla. 
 
Ämnet som undersöks är relativt nytt och det finns inte så många tidigare studier gjorda. 
Detta kan vara både positivt och negativt. Det negativa kan vara att det är svårt att hitta 
relevanta böcker och rapporter som kan bidra med information. Det positiva med att det 
inte är ett stort utforskat ämne ger möjligheten till att hitta nya och innovativa svar. 
 
2.1.2 Intervjuer 
För att utföra en intervju krävs det ett förarbete där ett tydligt ramverk sätts upp för att ge 
en klar och avgränsad ram för intervjun. Intervjuplanen i studien kommer vara semistruk-
turerad vilket innebär att frågorna är vida och ger öppna svar. Med en arbetad struktur till 
intervjun kan mängder av irrelevant information undvikas att samlas in (Ryen, 2004, s.44). 
Tekniken till intervjuplanen kallas för öppen, riktad och används till kvalitativa undersök-
ningar.  
 
I boken Kvalitativ intervju av Anne Ryen (2004) beskrivs att intervjuprocessen inte nöd-
vändigtvis behöver innefatta en stor mängd intervjumaterial inom en kvalitativ undersök-
ning om det visar sig att alla intervjupersoner har gett samma svar (s.85–86). Med detta till 
grund kommer fem personliga intervjuer användas som underlag för analysen. Om alla 
intervjupersoner svarade lika visar det styrkan i att göra intervjuerna, men om svaren skulle 
skilja sig skulle den kunna betraktas som svag. 
 
2.1.3 Enkätundersökning 
Ett ramverk behövs till enkätundersökningen där det har valts en mer strukturerad form 
med färdiga frågor i en given ordning och svarsalternativ. Enkätplanen i studien kallas för 
strukturerad och är en kvantitativ analys. Liksom på intervjuerna kan antalet svar vara be-
tydande därför att ett få antal svar från ett fåtal olika byggbolag skulle motsvara en liten del 
av byggbranschen vilket kan vara en svaghet i denna metod. Visar det sig att svaren i en-
kätundersökningen visar liknande svar från en större mängd respondenter kan det reflektera 
byggbranschen mycket bättre än vid skilda svar. 
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2.2 Material 
 
2.2.1 Intervjuer 
Intervjuerna kommer utföras genom personliga intervjuer med anställda på kalkylavdel-
ning från BTH Bygg och platsen kommer vara deras kontor. Frågorna i intervjuerna kom-
mer behandla kalkyl och mängdavtagning. Intervjuer kommer även utföras med anställda 
på Bluebeam och Nolliplan, de företag som har mjukvarorna som studien kommer under-
söka. 
 
Här visas en tabell över de som skall intervjuas, vad de har för tjänst samt vad intervjuerna 
kommer behandla. Intervjupersonerna är relevanta att intervjua då de har kunskap inom de 
områden som studien kommer undersöka. 
 
Tabell 1 Intervjupersoner 

Intervjuperson Anställning Intervjun behandlade 

Christer Nordlund Kalkylchef, BTH Bygg Kalkyl och mängdavtagning 

Anonym Kalkylator, BTH Bygg Kalkyl och mängdavtagning 

Niklas Jonsson Kalkylator, BTH Bygg Kalkyl och mängdavtagning 

Jovana Vuskovic Kalkylator, BTH Bygg Kalkyl och mängdavtagning 

Elias Geokhaji Marketing & Sales, Nolliplan Vico Office och ArchiCAD 

David Sjöquist Account Executive, Bluebeam Bluebeam 

 

2.2.2 Enkätundersökning 
En enkät kommer skickas ut till olika byggbolag i syfte att få en bild av hur byggbranschen 
använder sig av digitala verktyg i mängdavtagnings- och kalkylskedet. Enkäten kommer 
även skickas ut för att se hur en potentiell utveckling ligger till inom digitala verktyg. Efter 
insamlade svar kommer en jämförelse med intervjuerna att göras. 
 
Till skillnad från intervjuerna är denna enkätundersökning skapad för att så många som 
möjligt ska svara för att få en kvantitativ analys av kalkyl- och mängdavtagningsfrågor. 
 
2.2.3 Fältstudie 
Arbetsprocessen för fältstudien kommer följa den ordningen som visas nedan: 
 
1. Välja projekt att arbeta med. 
2. Ta fram handlingar. 
3. Lägga in handlingarna i Bluebeam och göra en mängdavtagning. 
4. Föra över data från mängdavtagningen manuellt till MAP och skapa en kalkyl. 
5. Göra en modellering på projektet i ArchiCAD. 
6. Föra över IFC-filen från ArchiCAD till Vico och skapa en kalkyl. 
7. Jämföra de olika metoderna mot varandra med fokus på skillnader i tid och kostnad. 
8. Slutsats. 
 
Förutsättningar för att undersökningen ska bli så trovärdig som möjligt, kommer båda sät-
ten att göra processen på att behöva: 
 
- Vara baserade på samma handlingar. 
- Ha samma receptbank för kalkyleringen. 
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3. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel behandlas företaget BTH Bygg och deras process kring mängdavtagning och kal-
kylering.  
 

3.1 BTH Bygg AB 
BTH grundades år 1992 och har sedan dess vuxit till ett av regionens ledande byggbolag. 
År 2018 omsatte BTH Bygg drygt en miljard kronor och har för närvarande cirka 150 med-
arbetare. Huvudkontoret ligger i Solna. BTH Bygg och BTH Bostad ingår i bygg- och fas-
tighetskoncernen Unikaboxen. 
 
Styrkan med BTH Bygg är bredden, från projektutveckling till service, där bolagets affärs-
inriktningar överlappar varandra med sin kompetens. Bolaget arbetar brett och deras pro-
duktmix sträcker sig från byggservice och nyproduktion till ROT- och underhållsprojekt 
av både bostäder och lokaler (se bilaga 1). 
 

3.2 Mängdavtagnings- och kalkylprocessen, BTH Bygg 
När entreprenader ska upphandlas till byggprojekt, måste det först bestämmas vilken typ 
av organisation som byggherren vill ha, det vill säga; om det ska vara en utförandeentre-
prenad eller en totalentreprenad (Nordstrand, 2008, s.60). När valet av entreprenadform har 
bestämts och det har projekterats fram handlingar med hjälp av konsulter, är det dags för 
upphandling. Vanligtvis när det kommer till utförandeentreprenader upphandlas de som 
regel i konkurrens med andra entreprenörer (Nordstrand, 2008, s.61), därför är det viktigt 
att lämna ett bra anbud som entreprenör, för att få entreprenaden. 
 
BTH Bygg jobbar mest med utförandeentreprenader och därför kommer arbetsprocessen 
för BTH Bygg förklaras nedan, från upphandling till mängdavtagning och vidare till kal-
kylering och anbud. 
 
Avdelningarna för kalkyl och anbud ansvarar för kalkylprocessen. Det innebär att välja 
projekt som ska genomföras, ta fram anbudsförfrågan och kalkyl av projekt samt planera 
ett vunnet projekt. Figur 1 beskriver hur BTH Bygg har delat upp processen och arbetsom-
råden internt på bolaget. Byggprocessen består av sju huvudfaser och inbakat i de tre första 
huvudfaserna finns det fyra faser som ingår i projektstyrningsmodellen (se bilaga 2). 
 

 
Figur 1 Mall för processen kring kalkyl och anbud 

Den första fasen heter inlednings- och beslutsfas, där man går igenom den övergripande 
inputen, prioritering av kunder samt affärsstrategier av BTH Bygg. Ett projektråd är det 
första steget, där görs en strategisk prioritering av anbud och beslut om vilka anbud BTH 
Bygg ska räkna på. De som bestämmer vilka anbud som är lämpliga att ta sig an är ägarna, 
VD, affärschef och kalkylchefen. Efter bestämmelser har gjorts om vilka anbud som ska 
räknas på tar man fram en projektpresentation som används på ett operativt marknadsmöte 
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som anbudsansvariga ansvarar för. Resursplanering av kalkylatorer görs för att fördela ut 
arbetet och bestämma vem som ska räkna på vad (se bilaga 3). 
 
Den andra fasen kallas för kalkyl- och anbudsfas. Här är det anbudsansvarig, generellt ar-
betschefen, som är ytterst ansvarig för att leda processen framåt. Nu kopplas kalkylatorerna 
och inköpare in i bilden. Ansvar för de olika delarna i kalkyl- och anbudsprocessen delas 
ut och genomgången av förfrågningsunderlaget börjar. För att hålla koll så att allting flyter 
på som det ska tar man fram en kalkyltidplan se (bilaga 4). 
 
Efter att tidplanen är satt så är det dags för kalkylatorerna att börja med sitt arbete. Kalky-
latorerna sätter sig in i projektet och börjar samla ihop de handlingar som är relevanta för 
rätt yrkesgrupp/disciplin, och efter det börja skicka ut dem till underentreprenörer (se bilaga 
4). På BTH Bygg räknar de enbart på ytterväggar, innerväggar, undertak, socklar samt 
fönster och dörrar, resterande arbete skickas ut till underentreprenörer enligt Niklas Jons-
son (se bilaga 17). 
 
När samtliga delar av förfrågningsunderlaget skickats till underentreprenörer och leveran-
törer är det dags för kalkylatorerna att starta mängdavtagningen (se bilaga 18). BTH Bygg 
är i en övergångsfas mellan den äldre processen, som i rapporten kommer att kallas för 
Process 1, med Bluebeam och Excel för att göra en mängdavtagning och MAP för att göra 
kalkyler. Den nya processen kommer att kallas för Process 2. Den innebär att en modelle-
ring av projektet görs i ArchiCAD för att sedan föra in modellen till Vico Office, och ge-
nom Vico Office ta ut mängder och skapa kalkyler. 
 

3.3 Behovsanalys 
Anledningen till varför denna studie tas fram är, som tidigare sagt under kapitel 1.1, på 
grund av att BTH Bygg vill fortsätta att vara ett av Storstockholms ledande byggbolag. Om 
BTH Bygg även vill ligga i framkanten när de kommer till den digitala utvecklingen inne-
bär det att de kan behöva byta process när det kommer till bland annat mängdavtagning 
och kalkylering. 
 
Andra anledningar till att BTH Bygg är intresserade att byta ut Bluebeam och MAP mot 
ArchiCAD och Vico Office är fördelar som att kvalitetssäkringen blir högre, det vill säga; 
färre misstag i mängdavtagningen kommer att inträffa då exporten går direkt från Ar-
chiCAD till Vico Office och mängdavtagningen görs automatiskt. I och med att det finns 
en fullständig BIM-modell, kan den användas vidare i senare skeden i byggprocessen enligt 
Niklas Jonsson (se bilaga 17). 
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel behandlas viktig teori som behövs för att förstå rapporten i dess helhet. Här finns 
en översikt av den tidigare samlade kunskapen inom området inklusive hur det ser ut på forsk-
ningsfronten. 
 

4.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom mängdavtagning och kalkylering med hjälp av BIM på olika sätt, 
har visat att processer som har använt sig av BIM-modeller har blivit mer lyckade än de 
som har varit utan. Framförallt har aspekter som tid och noggrannhet förbättrats och bidra-
git till ett bättre resultat. I en undersökning gjord av VVS Företagen i samarbete med SBUF 
(2019) har Magnus Everitt, projektledare, kommit fram till följande slutsats. 
 

Mängder från BIM-modeller minskar kalkylarbete till cirka 10 % av manuellt 
arbete. Mängderna är tillförlitliga om projekteringen görs med omsorg. Man 
spar mycket tid genom att ta ut fler mängder från objektsmodeller och impor-
tera dessa i kalkylsystem (SBUF, 2019, s.3). 

 
I projektet, SBUF id 13492, undersöktes tider för mängdavtagningen och kalkylering i olika 
projekt med olika metoder. Resultatet (se figur 2) som de fick fram visar på stora skillnader 
mellan de olika arbetssätten. För övrigt har erfarna personer bekräftat sannolikheten i re-
sultatet. 

I ett examensarbete (Siwani & Tunc, 2015) som utfördes på avdelningen för arkitektur och 
samhällsbyggnad på KTH, gjordes en liknande undersökning som görs i denna studie. Det 
som skiljer rapporterna åt är en av processen kring mängdavtagning. I denna rapport un-
dersöks skillnaden mellan Bluebeam och modellering medan i examensarbetet (Siwani & 
Tunc, 2015) undersökte skillnaden mellan att göra en mängdavtagning med penna och skal-
stock och modellering. Resultatet de fick reflekteras med resultatet från undersökningen 
från VVS företagen.  
 
Nedan är ett citat taget från diskussionen där Siwani och Tunc (2015) utvärderar vad an-
vändningen av BIM-modeller kan leda till. 
 

Resultatet påvisar att en investering i BIM leder till snabbare och noggrann-
nare arbetssätt vid mängdavtagning. 3D-Modell i tidigt skede bidrar till en 
helhetssyn på projekt som därmed underlättar arbetsgången vid exempelvis 
mängdavtagning. (Siwani & Tunc, 2015, s.35) 
 

 

 
Figur 2 Jämförelse mellan alternativa arbetssätt för en kalkyl (SBUF, 2019, s.3) 

Rit-
ningar 
manu-
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mm 
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4.2 Byggprocessen  
För att förstå vilket skede av byggprocessen denna undersökning behandlar kommer en 
övergripande bild av byggprocessen att förklaras. Byggprocessen ser olika ut beroende på 
entreprenadform och egna satta processer i företag men i stort är det samma huvuddelar 
som styr.  
 

 
Figur 3 Övergripande bild av byggprocessen 

Byggprocessen i stora drag börjar med att byggherren beslutar om att inleda ett byggpro-
jekt. Efter beslutet påbörjas produktbestämning av byggprojektet, detta skede kallas även 
projektering. I produktbestämningen görs detaljerade beskrivningar av utformning av pro-
jektet, detta mynnar ut i ritningar och beskrivningar som kallas bygghandlingar. Med fär-
diga bygghandlingar kan produktframställning påbörjas. En mer använd benämning på 
detta skede är produktion. I produktionen utförs själva byggnationen av entreprenörer som 
byggherren anlitat till projektet. Efter färdigställt byggprojekt görs en slutbesiktning och 
det färdiga projektet lämnas över till byggherren som inleder slutskedet, produktanvänd-
ning. Här tas slutligen byggnadsverket i bruk och förvaltas (Nordstrand, 2008, s. 7–8). 
 
Mer ingående kan byggprocessen delas upp i olika skeden där ovanstående delar bryts ner 
och förklaras närmare. Här följer en byggprocess utifrån en utförandeentreprenad, vilket är 
den vanligaste förekommande entreprenadformen för BTH Bygg, där projekteringen utförs 
av beställaren eller konsulter anlitade av beställaren.  
 

 
Figur 4 Byggprocessen vid en utförandeentreprenad (Nordstrand, 2008, s.61) 

4.2.1 Förstudie 
Här kartläggs förutsättningarna för ett projekt, behovet fastställs och preciseras samt de 
ekonomiska aspekterna bedöms. Målet är att besluta om projektet ska genomföras eller inte 
och det är många faktorer som påverkar beslutet. Det som undersöks är bland annat posit-
ion, geotekniska förutsättningar, BTA, bygglov, försörjning av vatten, el och värme, förut-
sättningar för framtida ombyggnation, projektets totalkostnad (investering) samt lönsam-
hetskalkyl (årliga kostnader och investeringar) (Nordstrand, 2008, s.57). 
 
4.2.2 Projektering 
Projekteringen är omfattande och delas in i tre huvuddelar, programskede, projektering och 
upphandling. 
 
I programskedet fastställs byggherrens alla önskemål och krav. Utredningar görs av olika 
slag och förstudien granskas ingående och kompletteringar görs vid behov. Därefter sam-

Beslut om byggprojekt Produktbestämning Produktframställning Produktanvändning
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manställs informationen i ett dokument som kallas program eller byggnadsprogram. Ge-
staltning påbörjas även i detta skede. Här börjar arkitektritningar tas fram som senare ska 
bli programskisser eller förslagsritningar (Nordstrand, 2008, s.65). 
 
I projekteringsdelen färdigställs samtliga ritningar med olika projektörer inom olika disci-
pliner. De ritningarna som tas fram är förslagsritningar, en övergripande gestaltning av 
byggnationen. Därefter tas systemhandlingar fram som beskriver bärande konstruktions- 
och installationssystem. Sist görs detaljutformning av byggnationen som redovisas i bygg-
handlingar (Nordstrand, 2008, s.77). 
 
Upphandlingsdelen börjar med att förfrågningsunderlag skickas ut av beställaren till olika 
entreprenörer som i sin tur granskar och räknar på byggprojektet för att kunna ge ett anbud 
tillbaka till beställaren. I denna beräkning som entreprenören gör ingår bland annat 
mängdavtagning och kalkylering. Kalkylen redovisar kommande produktionskostnader, 
omkostnader och administrativa kostnader som belastar entreprenören vid produktionen 
(Nordstrand, 2008, s.121). 
 
4.2.3 Produktion 
Produktionen ser olika ut beroende på entreprenadform, samordningsansvaret kan ligga hos 
antingen beställaren eller entreprenören. Oavsett är det produktframställning som ligger i 
fokus. Här sker byggnationen av byggprojektet utefter all planering och projektering som 
genomförts i tidigare skeden. Produktionen är väldigt komplex med många rörliga delar i 
samma projekt, till exempel resurs- och aktivitetsplanering, leveransplan, logistik mm. 
Uppföljningar på kalkyl och budget, tidplan och resurser är av stor vikt för att få processen 
att fortlöpa enligt plan (Nordstrand, 2008, s.187). 
 

4.2.4 Förvaltning 
Efter att byggnationen är färdig och slutbesiktningen är godkänd inleds förvaltningsskedet. 
Byggnadsverket tas i bruk och verksamheten startar. Scheman och intervall sätts för att 
underhålla byggnadsverket i syfte att säkerställa kvalitet, funktion och förlänga livslängden 
(Nordstrand, 2008, s.221). 
 

4.3 Mängdavtagning 
Inför kostnadsberäkningar av ett byggprojekt behöver det tas reda på hur mycket material 
och arbete som kommer att krävas i projektet. Även information som är kopplad till bygg-
delar är relevanta vid uträkningen, som till exempel höjden på en vägg och detta är på grund 
av att enhetstiden förändras vid olika förutsättningar vid montering. Med utgångspunkt i 
ritningar och beskrivningar från förfrågningsunderlaget görs en mängdavtagning, för att få 
reda på mängden och sedan en mängdberäkning som kopplar mängderna till priser. Slutli-
gen redovisas resultatet i en mängdförteckning som sedan används som underlag för tids-
planering och kalkylering (Nordstrand, 2008 s.173). 
 

4.4 Kalkylering 
En kalkyl av ett byggprojekt kan ses som en kvalificerad uppskattning av vad projektet 
kommer att kosta. Det finns många olika kalkyler inför och under ett byggprojekt, bland 
annat anbudskalkyl, kontraktskalkyl och produktionskalkyl. Studien kommer endast beröra 
anbudskalkylen och hur den tas fram. Som hjälp vid anbudskalkyl används kalkyldata av 
typen pris per kvadratmeter innervägg eller pris per kubikmeter betong. All data återfinns 
i kalkylprogram med kalkylverk, eller så kallade kalkylrecept, som uppdateras årligen efter 
referensprojekt och dagens marknad. Exempel på kalkylprogram är BidCon, MAP eller 
Calc Net. Beräknade mängder av byggprojekt kopplas till kalkylrecept och på så sätt fås 
både materialpris och arbetsåtgång ut. För att få ut kostnad för arbete sätts en timpenning 
som kopplas till arbetsåtgången (Nordstrand, 2008, s.108-110). 
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4.5 BIM 
BIM är en modell med information och används samt tolkas på olika sätt inom olika före-
tag. B står för Building och I står för Information medan M kan stå för antingen Model, 
Modeling eller Management. Model syftar till digitala byggnadsinformationsmodeller, 3D-
modeller med tillhörande objektsdata, medan Modeling och Management är arbetssätt som 
beskrivs som byggnadsinformationsmodellering samt ledning av projekt med hjälp av in-
formation på ett strukturerat och planerat sätt (BIM Alliance, u.å). 
 
BIM handlar i stort om att skapa intelligenta 3D-modeller för att få bättre informationsflöde 
och kortare beslutsvägar i byggbranschen. Med BIM går det att projektera, visualisera, si-
mulera och samverka för ökad tydlighet i hela projektets livscykel för alla aktörer, vilket 
kan hjälpa till med att uppnå projekt- och affärsmål (Autodesk, 2018). Tanken är att rätt 
information ska finnas tillgänglig vid rätt tillfälle och till rätt personer. I och med det digi-
tala arbetsflödet, blir det även lättare utvärdera och utveckla efter tidigare processer och 
projekt.  
 
Enligt BIM-Alliance (BIM Alliance, 2017) finns det fyra kriterier som måste uppfyllas för 
användningen av begreppet BIM:  
 
 
- Informationshantering sker med en eller flera objektorienterade modeller. 

 
- Egenskaper är kopplade till objekten i modellerna och används. 

 
- Objekten i modellerna har relationer till varandra. 

 
- Olika informationsvyer kan skapas ur en och samma modell  
 

4.6 Programvaror 
 
4.6.1 Bluebeam 
Bluebeam Revu är en programvara för att arbeta med ritningar i PDF-format med funkt-
ioner för allt från kalkyl till ritningsgranskning säger David Sjöquist, Account Executive 
på Bluebeam (se bilaga 20). Bluebeam är från början ett amerikanskt bolag som grundades 
år 2002 och har över 1,3 miljoner Bluebeam Revu-användare världen över. Programvaran 
riktar in sig specifikt på arbetsflöden inom bygg-, arkitekt- och ingenjörsbranschen (AEC) 
och täcker upp i stort sett alla arbetsflöden utom att rita själva modellen (Bluebeam, 2019a). 
 

I programvaran finns det inbyggda mät- och markeringsverktyg som används 
vid bland annat mängdavtagning. Dessa verktyg kan förinställas i profiler vil-
ket ger möjligheten att anpassa programmet efter just det arbetsflöde man 
jobbar med (se bilaga 20).  

 
Från Bluebeam Revu går det att exportera till Excel för sammanställning av data, sparade 
ändringar, markeringar och kommentarer. För ett mer effektivt informationsflöde finns 
Bluebeam Revu som visningsprogram till surfplattor vilket kan vara till nytta i produkt-
ionen vid visualisering av exempelvis ändrade, tilläggs- eller avgående arbeten och doku-
mentation av dessa (Bluebeam, 2019b). 
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4.6.2 MAP 
För anbudshantering och projektstyrning i dag använder sig många byggföretag av MAP 
från Unit4 (se figur 26). MAP är ett helhetskoncept som erbjuder lösningar för kalkylering, 
kostnadsstyrning, tidsplanering och inköp. Dessa lösningar representeras av moduler i pro-
grammet där samtliga är direkt kopplade till varandra i samma projektdatabas. Ändras nå-
got i projektdatabasen påverkas samtliga moduler och håller sig på så sätt uppdaterade 
(Unit4, 2019). 
 
4.6.3 ArchiCAD 
ArchiCAD är ett BIM-verktyg framtaget av Graphisoft. Enligt Elias Geokhaji (se bilaga 
19), försäljning- och marknadsansvarig för produktområdet Vico på Nolliplan AB, står Ar-
chiCAD för 40–50 % av den svenska arkitektmarknaden. I BIM-verktyget finns möjlig-
heten att skapa bygginformationsmodeller med objektklassificeringar som i ett senare 
skede kan användas som underlag för bland annat mängdavtagning och kalkylering. 
 
Det finns en rad olika funktioner i programmet, en som är relevant för modellering inför 
mängdavtagning är “expressions”. Det är en funktion som tillåter egna parametrar för fil-
trering, uppdelning och redovisning av data. Ett exempel är att införa koder som delar upp 
rum beroende på olika golvarea. Rum med golvarea på mindre än fem kvadratmeter kräver 
mer arbetsåtgång, än golv på mer än fem kvadratmeter och kan med hjälp av expressions 
delas upp som olika byggdelar. (D. Peatt, personligt samtal, 2019-05-02) 
 

 
Figur 5 Expressions i ArchiCAD 

4.6.4 Vico Office 
Vico Office är ett program framtaget av Trimble. Det är en plattform som integrerar rit-
ningar och modeller, 2D och 3D, med mängder, kalkyl och tidsplanering. Programmet har 
en bred integration av samtliga delar i byggprocessen. Möjligheten finns att jobba i ett och 
samma gränssnitt istället för många olika program som behandlar information på olika sätt, 
olika filformat, koder, förkortningar och benämningar (Nolliplan, u.å.) 
 
Elias Geokhaji förklarar i sin intervju (se bilaga 19) att de olika blocken samarbetar med 
varandra och ständigt synkroniseras genom alla delar av projektet. Sker det ändringar i 
något av blocken synkroniseras det automatiskt i övriga block så att helheten i projektet 
håller sig uppdaterad (se figur 6). 
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Figur 6 Visualisering av de olika blocken i Vico Office (Vico Office, presentations Power-
Point, 2019) 

Vico Office kräver en komplett BIM-modell med objektsdata och klassificeringar för att 
möjliggöra funktionen med automatisk överföring av mängder till 4D-tidsplanering, 5D-
kalkyler och inköp. Det objektsdata som modellen består av kan vara BIP- och BSAB-
koder. Det är koder som kopplas till byggdelar i en BIM-modell för att sätta relevant in-
formation och egenskaper tillhörande byggdelarna (BIPkoder, u.å.) BIM-modellen kan im-
porteras via IFC-fil, väl inne i programmet är modellen låst och kan inte redigeras (D. Peatt, 
personlig kommunikation, 2019-04-24). 
 
För mängdavtagning i Vico Office finns möjligheten att använda 2D-underlag, 3D-un-
derlag eller en hybrid av dem båda. 2D mängdavtagning kan göras på liknande sätt som i 
Bluebeam, med PDF-underlag av ritningar.  
 
Vid 3D mängdavtagning används en importerad BIM-modell med rätt klassificeringar och 
benämning på objektsdata. Stämmer informationen i modellen möjliggör den att med ett 
knapptryck automatiskt få fram alla mängder tillhörande modellen. Som komplement blir 
det en visuell kontroll av mängdavtagningen genom upplysta byggdelar vid markering i 
mängdlistan samt färgmarkerade varningar för det som inte är inräknat.  
 
En funktion till både 2D- och 3D mängdavtagning i Vico Office är plats- och lägesindel-
ning. Det innebär att det går att dela upp utrymmen av modellen för att i detalj redovisa 
avgränsade mängder (D. Peatt, personlig kommunikation, 2019-04-24). 
 
För kalkylering har Vico Office med hjälp av Bygganalys tagit fram en databas för kalkyl-
recept. För sammanställning och redovisning av kalkyl finns färdiga rapportmallar i Vico 
Office. Rapporterna kan redigeras och formateras för att bli företagsanpassade utefter be-
hov. De är även dynamiska vilket möjliggör redovisning på olika önskade detaljnivåer. Om 
plats- och lägesindelning gjorts i projektet sorteras dessa automatiskt och redovisas separat. 
(Nolliplan, u.å.b) 

 

4.7 Projekten som undersöks 
Projekten som kommer att undersökas är två pågående projekt hos BTH Bygg. Efter dis-
kussion med Derek Peatt, Senior Process Manager, bestämdes det att just dessa två projekt 
är bra att undersöka därför att de är relativt lika varandra vilket ger bra förutsättningar för 
jämförelse av processerna. 
 
Allt underlag för projekten är taget från förfrågningsunderlaget från SISAB där arkitektrit-
ningar, rumsbeskrivningar och byggnadsbeskrivningar har använts. 
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4.7.1 Blågull 
Förskolan “Blågull” är det första byggprojektet som undersöks i studien. Det är en nybygg-
nation som ska byggas i Hässelby Villastad. Byggnaden kommer att bestå av två plan med 
en BTA på ungefär 750 m2 per plan.  
 
Husgrunden kommer vara en platta på mark med ytterväggar och tak beståendes av träre-
gelstommar, pelare och balkar av stål och mellanbjälklag samt hisschakt av betong. Bestäl-
lare av projektet är fastighetsägaren SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB. 
 

 
Bild 1 Förskolan Blågull i Hässelby villastad. Illustration: Aperto/Niras Jonatan Blomberg 
 
4.7.2 Församlingshuset 
Det andra byggprojektet som kommer undersökas är förskolan “Församlingshuset”. Det är 
också en nybyggnation fast den ska byggas i Bromma. Byggnaden kommer att bestå av två 
plan med en ungefärlig BTA på 565 m2 per plan.  
 
Grunden kommer bestå av en platsgjuten platta på mark, ytterväggarna byggas med stålre-
gelstomme samt balkar, pelare, bjälklag och hisschaktet i betong. Beställaren av projektet 
är SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB.  
 

 
Bild 2 Förskolan Församlingshuset i Bromma. Illustration: Niras Arkitekter för Sisab. 
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5. Genomförandet 
I detta kapitel redovisas genomförandet av hela studien, samtliga delar förklaras ingående i syfte 
att genomföra liknande studier i ett senare skede. Det som redovisas är intervjuer, enkätunder-
sökningen och fältstudien med Process 1 och Process 2. 
 

5.1 Intervjuer 
Studien inleds med en planeringsfas där olika sätt av informationsinhämtning fastläggs. 
Målet är att få en tydlig bild för hur processen på BTH Bygg fungerar med mängdavtagning 
och kalkylering, samt vilka mål och förväntningar det finns för att byta till en ny process. 
För att samla in denna information behövs intervjuer med anställda på kalkylavdelningen 
genomföras. 
 
En semistrukturerad intervjuplan sätts upp för att få ett tydligt ramverk. Målet med inter-
vjuerna med kalkylavdelningen är att få fram intervjupersonernas egna uppfattningar av 
processerna och därför kommer intervjuerna att utföras med öppna frågor och med en per-
son i taget på BTH Byggs kontor.  
 
För att få en objektiv bild av mjukvarorna som omfattas i processerna är intervjuer med 
anställda på Bluebeam och Nolliplan nödvändiga. Målet med dessa intervjuer är att få en 
övergriplig bild med för- och nackdelar med de olika mjukvarorna. 
 

5.2 Enkätundersökning 
Förutom att ta reda på hur arbetet ser ut på BTH Bygg är det bra att veta hur processerna 
ser ut och vilka mjukvaror som används inom mängdavtagning och kalkylering i byggbran-
schen. Målet med enkätundersökningen är att kunna jämföra BTH Bygg med de byggbolag 
som svarar på enkäten. 
 
Enkätundersökningen kommer att skapas för att få så många och tydliga svar som möjligt 
och därför kommer enkätundersökningen vara strukturerad med likadana frågor för alla 
samt med svarsalternativ.  
 
För att nå ut till byggbolagen kommer enkätundersökningen skickas ut via mail. Det viktiga 
när mailet skickas ut är att fånga respondentens intresse kring ämnet. Är syftet otydligt 
och/eller frågorna är svåra att förstå och svara på kan respondenterna välja att inte delta. 
Därför är målet att enkätundersökningen inte ska vara för lång och att den ska vara enkel 
att förstå (Statistiska Centralbyrån [SCB], u.å.). 
 

5.3 Fältstudie 
Här beskrivs tillvägagångssättet för undersökningen i de två projekten samt övergripliga 
bilder från programmens arbetsmiljö. Process 1 innebär den traditionella mängdavtagning- 
och kalkylprocessen där Bluebeam och MAP används medan Process 2 innefattar den nya 
processen med modellering i ArchiCAD och mängdavtagning och kalkyl i Vico Office. 
 

5.3.1 Process 1 
Exemplet visar mängdavtagnings- och kalkylprocessen för en innervägg från förskolan 
“Församlingshuset”. 
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1. Importera PDF-ritningarna till Bluebeam och kalibrera skalan. Påbörja därefter 
identifieringen av väggar från 2D-ritningen och fastställning av väggtyper, se in-
ringat exempel IV23:3 (se figur 7 och figur 8). 

 
Figur 7 Översiktsbild Bluebeam 

 

 
Figur 8 Byggdelstyp IV23:3 

 
2. Sätt rätt lager på innerväggen som ritas. Detta görs genom att kopiera ett befint-

ligt lager i Bluebeam och döpa om det till den önskade väggtypen, i detta exem-
pel finns innerväggen “63-innervägg” och den döps om till IV23:3. (Se figur 9 
och figur 10) 
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Figur 10 Lager för byggdelstyper 

 
3. Rita därefter IV23:3-lagret över samtliga IV23:3 väggarna på ritningen och på så 

sätt får man ut längderna. Färgen kan ändras så att skillnader på originalrit-
ningen och det som ritas i Bluebeam blir tydliga. Efter att man har namngett och 
ritat in alla valda innerväggar som finns på ritningen får man fram totala löpme-
ter och totala area med hjälp av listan under ritningens vy. Vägghöjden skrivs in 
för hand. (Se figur 11). 

 

 
Figur 11 Inritat IV23:3-lager(grönt) och redovisade mängder av olika väggar  

Figur 9 Kopiering av lager 
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4. Bluebeam är som tidigare nämnt länkat till Excel och för att aktivera denna 

funktion väljs CSV-sammanfattning. Detta exporterar resultatet med samtliga 
mängder till Excel (Se figur 12) 

 

 
Figur 12 CSV-sammanfattningen och exporterad lista i Excel 

 
Figur 13 Resultat av mängder från Bluebeam i Excel 

 
5. Från den exporterade listan i Excel förs mängderna över manuellt till MAP. Varje 

mängd kopplas till en kalkylpost med kalkylrecept, tillhörande priser för just det materi-
alet och dess arbetsåtgång. Kalkylposten för IV23:3 justeras för att stämma överens 
med dess specifika priser och förutsättningar (Se figur 13 och figur 14). 
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Figur 14 Översiktsbild MAP med kalkyl till vänster och recept till höger 

 
6. Denna process genomför för samtliga byggdelar i projektet och när alla mängder 

är inne i kalkylen redovisas kostnaderna på en slutsida som MAP exporterar till 
Excel. 

 
 
5.3.2 Process 2    

  
 

 
1. Börja med att skapa en BIM-modell i ArchiCAD utifrån 2D-ritningarna. Innan 

modellering påbörjas så ska byggdelarna anpassas i ArchiCAD efter vad pro-
jektet ska innehålla. När BTH Bygg modellerar används egna framtagna stan-
dardmallar på byggdelar. Till exempel olika typer av väggar som kan anpassas 
ytterligare efter varje enskilt projekt. IV23:3 är en icke bärande innervägg en-
ligt bygghandlingarna och i studien redigeras den och benämns “BTH std in-
nervägg, ej bärande”. Här sätts även grundläggande information in i väggen 
som BSAB-koder och BIP-koder (se figur 15). 
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Figur 15 BTH Byggs standardmallar för väggtyper 

 
2. Den information som sätts på väggtypen utgår från BTH Byggs BIM-manual. 

Här väljs vilken byggdel som innerväggen ska vara. Detta görs med hjälp av 
BSAB-koder och referenser i AMA, i detta fall får innerväggen TypeID: 
IV23:3 och BSAB-koden “43.CB/41”. Även BIP-koder på expressions införs 
här. Expressions används i ArchiCAD för att sätta egna regler på byggdelarna. 
Exemplet för IV23:3 är att väggen delas upp i två olika byggdelar vid olika 
höjder, en byggdel för under fyra meter och en annan för över fyra meter (se 
figur 16). 

 

 
Figur 16 Grundläggande information i byggdelar 

 
3. På rubriken ID skriver man in namnet på väggen, som i detta fall är IV23:3 för 

att spara egenskaperna under rätt benämning och kunna använda väggtypen 
genom hela modelleringen. Nu är all relevant information satt och innerväg-
gen är sparad som en byggdel i ArchiCAD. Modelleringen av innerväggen kan 
nu påbörjas. På samma sätt redigeras, benämns och sparas samtliga byggdelar 
enligt varje enskild egenskap och förutsättning för att sedan användas till mo-
dellering av projektet. Som hjälpmedel läggs 2D-ritningen in som underlag i 
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modellen och fungerar då som en mall att rita efter. Detta för att få en så exakt 
modell av projektet som möjligt genom att rita direkt ovanpå originalritningen 
(se figur 17). 

 

 
Figur 17 Slutresultatet av BIM-modellen, församlingshuset. 

 
4. Färdig modell exporteras via IFC-export till Vico Office. Skulle någon in-

formation saknas efter exporten går det att kontrollera i ArchiCAD under fli-
ken IFC Properties för att se exakt vilken information som följer med exporten 
(se figur 18). 

 

 
Figur 18 IFC Properties för innervägg IV23:3 
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5. I Vico Office startas ett nytt projekt och IFC-modellen importeras. Modellen 
aktiveras i programmet och mängdposter för alla byggdelar listas automatiskt i 
mängdlistan. Parametrarna i mängdposterna listas efter en specifik ordning 
som utgår från BTH Byggs BIM-manual, där typ av handling kommer först, 
sedan BSAB-koder osv. För att beräkna mängderna använder man funktionen 
“beräkna allt”. Vico Office redovisar då exakta mängder på samtliga mängd-
poster. För visuell kontroll markeras mängdposterna i listan och 3D-modellen 
visar då vilka byggdelar som ingår i mängdberäkningen. På (figur 19) nedan är 
fönster NSC.1113 markerade i mängdlistan och lyser då gula i 3D-vyn. 

 

 
Figur 19 Mängdpostlista, 3D-vy och parameterlista i Vico Office 

 
6. Innan mängdposterna kopplas till kalkylen görs platsindelning av projektet ef-

ter behov. I studien görs indelning per våningsplan. Indelningen kan göras för 
hand men i studien tas förinställda plan från BIM-modellen och används i 
Vico Office. (se figur 20) 

 

 
Figur 20 Indelningsfunktion per våningsplan i Vico Office 

 
7. Kalkylen i Vico Office fungerar för BTH Bygg idag på samma sätt som i 

MAP - manuellt drag and drop mellan mängd- och kalkylposter. Kalkylrecep-
ten är förinställda i programmet men kalkylstrukturen utgår från BTH Byggs 
BIM-manual. Strukturen är förinställd vid denna studie. Varje mängd kopplas 
samman med tillhörande kalkylpost med tillhörande priser för just det materi-
alet och dess arbetsåtgång. I mängdlistan finns en kolumn som antingen visar 



 

23 
 

“Ja” eller “Nej” beroende på om mängdposten är inräknad i kalkylen eller inte 
(se figur 21). 

 

 
Figur 21 Mängdlista (till vänster), 3D-vy och kalkyl (till höger) 

 
8. Då samtliga mängdposter är kopplade till kalkylen redovisas de på en slutsida. 

Det finns en mängd olika rapportmallar inlagda i Vico Office men då BTH 
Bygg utgår från en egen kalkylstruktur behövs en redigering och anpassning 
av rapportmallen för att få med samtliga kalkylposter till slutsidan. 
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6. Resultat 
I detta kapitel behandlas ett sammanställt resultat från intervjuerna, svar från enkätundersök-
ningen och resultat från fältstudien med tabeller som visar tid, kostnad och skillnader i kvadrat-
meter för mängdavtagningen. 
 

6.1 Intervjuer 
Här sammanställs de gemensamma frågorna från intervjuerna med kalkylatorer och kalkyl-
chef på BTH Bygg för att få en helhetsbild av hur processerna utförs idag. Sammanställ-
ningen visar mål och förväntningar som de intervjuade har gällande en ny process kring 
mängdavtagning och kalkylering. Fullständiga intervjuer finns transkriberade under ka-
pitlet “Bilagor”. 
 
Hur ser processen ut vid mängdavtagning och kalkylering idag? 
Idag är det fyra stycken på BTH Bygg som jobbar med mängdavtagning och kalkyl och det 
är en konsult som hjälper till varannan vecka. Det är lite uppdelat med vad alla jobbar med. 
Två stycken har börjat arbeta med Vico Office sen ett par projekt tillbaka. Sedan är det två 
personer som modellerar upp i ArchiCAD. Samtidigt jobbar de flesta fortfarande i Blue-
beam och MAP.  
 
Dagens mängdavtagningsprocess på BTH Bygg börjar med att kalkylatorn får alla hand-
lingar och börjar läsa igenom dem. När samtliga handlingar är granskade, delas de upp för 
respektive disciplin som ska utföra arbetet. Kalkylatorerna kontaktar nu underentreprenörer 
och kontrollerar om de vill räkna på jobben och efter det så skickas handlingarna ut och 
offerterna inväntas. Ungefär 80 % av alla handlingar skickas iväg vilket lämnar 20 % kvar 
för kalkylatorerna själva att räkna på. I dessa 20 % ingår väggar, socklar, undertak och 
sakvaror. 
 
När kalkylatorerna ska göra en mängdavtagning, använder de sig av programmet Blue-
beam. Där förs handlingarna in och i programmet tar de fram mängder på de byggdelar 
som de vill räkna på. När alla byggdelar har en mängd, exporteras mängderna till Excel 
och är nu redo för att föras över till kalkylen. 
 
Mängderna tas från Excel och börjar matas in i MAP. Inne i MAP skapas så kallade mängd-
poster som finns för varje enskild byggdelstyp. Dessa mängdposter ska sedan kopplas ihop 
med kalkylrecept som finns i MAP. Där finns priser och arbetsåtgång för olika byggdelar 
och när de kopplas ihop får mängdposten ett pris.  
 
När mängderna är kopplade till en mängdpost och ett kalkylrecept, kontrolleras kalkylen 
så att allt är med. Under hela anbudstiden görs det avstämningar med anbudsansvarig för 
att se om det har uppkommit några ändringar eller tillägg. Om det dyker upp någon föränd-
ring är det kalkylatorerna som ändrar och prissätter kalkylen. 
 
Successiv kontakt med arbetschefen under anbudstiden genomförs för att kunna bistå med 
hjälp från produktionen. 
  
Vilka utmaningar finns med dagens process kring mängdavtagning och kalkylering? 
Bristfällande kvalitet på säkerheten är en negativ sida med dagens process. Det är för lätt 
att göra manuella misstag som gör att mängderna och kalkylen i slutändan blir fel. En risk-
faktor är framförallt användningen av tre olika program och den långa vägen för att få en 
komplett kalkyl. 
 
En annan faktor som gör arbetet svårare är att det inte går att visualisera byggnaden för att 
se att alla mängder är med, det saknas alltså varningsflaggor för om något inte tas med i 
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mängdavtagningen. Det finns enligt de intervjuade många andra delar som saknas och 
dessa ska finnas tillgängliga i programmet Vico Office. 
 
Vilka styrkor finns med dagens process kring mängdavtagning och kalkylering? 
Den största styrkan är att programmen fungerar smidigt och att det är en inlärd process. I 
den här processen sker det mesta av arbetet manuellt och det ger personen som jobbar med 
att ta fram mängdavtagningen och kalkyler en bra förståelse för hela projektet. 
  
Skulle ni kunna tänka er att byta mängdavtagningsprogram eller ändra processen? 
Ja, svarade alla intervjuade. 
 
Hur skulle en ny process kring mängdavtagningen kunna gå till? 
Mycket av arbetet kommer att fungera på samma sätt. Skillnaden blir i stort att det är andra 
program som används istället. Efter ett par projekt kommer den nya processen gå lika 
snabbt som den föregående säger flera av de intervjuade. 
 
När kalkylatorerna har lärt sig Vico Office och använder det, är det tänkt att andra avdel-
ningar på BTH Bygg också ska lära sig programmet. Detta för att personer på flera olika 
avdelningar ska förstå hur alla jobbar och kunna slippa använda många olika program.  
 
Hur lång tid tar det att göra en mängdavtagning för ett projekt i storlek med det som 
vi ska undersöka med den gamla respektive den nya processen? 
Det skulle ungefär ta mellan 1–3 arbetsdagar att göra en mängdavtagning av den storleken 
med den gamla metoden. Den nya metoden är inte ordentligt beprövad ännu av BTH Bygg 
och därför är det svårt att estimera en tid. Förhoppningarna är att processerna ska ta ungefär 
lika lång tid att utföra när kalkylatorerna har använt programmet i ett par projekt. 
 
Räcker en mängdavtagning eller brukar det göras flera gånger för att säkerhetsställa 
kvalitet? 
Det brukas bara göra en gång på grund av tidsbrist. Men om alla handlingar läses igenom 
ordentligt från början och personen som gör mängdavtagningen har ett strukturerat arbets-
sätt så ska det räcka att göra beräkningen en gång för att kvaliteten ska vara bra. 
 

6.2 Enkätundersökning 
I enkätundersökning kom det in 38 svar från åtta olika kalkylering- och byggbolag. Som 
diagrammet visar, är Bluebeam det mest använda när det kommer till mängdavtagning (se 
figur 22) och MAP och BidCon är vanligast när det kommer till kalkylering (se figur 24). 
För både mängdavtagningen och kalkyleringen anser merparten av de som svarat på enkät-
undersökningen att deras metod är effektiv (se figur 23 och figur 25). 
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Figur 22 

Figur 23 
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Figur 24 

 
Figur 25 
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6.3 Fältstudie 
Här visas tabeller för tid och kostnad för båda projekten. 
 
Tabell 2 Tid för Blågull 

Blågull 

Byggdel Process 1 (h) Process 2 (h) Skillnad (h) 

Förarbete 2,5 1 – 1,5 

Golv 2 1,5 – 0,5 

Undertak 4 1,5 – 2,5 

Innervägg 3 3,25 0,25 

Platsindelning 2,5 1,5 – 1 

Kalkylering 1 1 0 

Totalt 15 9,75 – 5,25 h 

 
 
Tabell 3 Tid för Församlingshuset 

Församlingshuset 

Byggdel Process 1 (h) Process 2 (h) Skillnad (h) 

Förarbete 2,5 0,5 – 2 

Golv 2 1,5 – 0,5 

Undertak 4 1,5 – 2,5 

Innervägg 3 2,75 – 0,25 

Platsindelning 2,5 1,5 – 1 

Kalkylering 1 1 0 

Totalt 15 8,75 – 6,25 h 

 
 
Tabell 4 Kostnad för Blågull 

Blågull Process 1 (m2) Process 1 (m2) Skillnad (m2) Skillnad 
(SEK) 

Golv 1355 1231 124 43 400,00 kr 

Undertak 1297 1266 31 6 200,00 kr 

Innervägg 1921 1921 0 127,27 kr 

Totalt 4573 4418 155 49 727,27 kr 

 
Kostnad 1 406 127,27 kr 1 356 400,00 kr  3,54 % 
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Tabell 5 Kostnad för Församlingshuset 

Församlings- 
huset 

Process 1 (m2) Process 1 (m2) Skillnad (m2) Skillnad 
(SEK) 

Golv 968 996 – 28 – 9 800,00 kr 

Undertak 936 949 – 13 – 2 600,00 kr 

Innervägg 1442 1415 27 9 513,00 kr 

Totalt 3346 3360 – 14 – 2 887,00 kr 

 
Kostnad 1 030 763,00 kr 1 033 650,00 kr  – 0,28 % 
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet med utgångspunkt i frågeställningen i kapitel 1.2. Delarna som 
berörs är effektivisering med hjälp av BIM, vilka förändringar för BTH Bygg innebär Process 2, 
hur påverkas kvaliteten och tidsåtgången samt vilka fördelar innebär Process 2 i övriga skeden av 
byggprocessen.  
 

7.1 Intervjuer 
Från intervjuerna med de anställda på BTH Bygg blev svaren liknande varandra. De inter-
vjuade var alla överens om att deras process de använder idag fungerar bra, men att det 
finns fördelar med att byta till Process 2. 

 

7.2 Enkätundersökning 
En mindre begränsning är att det har kommit in 38 svar från åtta olika byggbolag vilket 
inte representerar hela byggbranschen. Dock gick alla svaren åt samma håll vilket kan tyda 
på att resultatet inte skulle ändras om fler svar hade kommit in (Ryen, 2004, s.85–86). 
 
Majoriteten, 31 stycken, av de som svarade jobbar som kalkylatorer (se figur 26), och är 
utbildade till högskoleingenjörer (60,5%) (se figur 27). Liksom på BTH Bygg använder de 
flesta av företagen som svarat sig av Bluebeam när det kommer till mängdavtagning. Dock 
har ett par personer börjat gå över till modellering men inte släppt greppet om Bluebeam 
helt och hållet. Fem personer från undersökning jobbar idag heltid med modellering när det 
kommer till mängdavtagning (se figur 22). Av de som jobbar både med Bluebeam och 
modellering samtidigt och de som bara jobbar med modellering är det (91,7%) som tycker 
att deras metod fungerar effektivt. 
 

 
Figur 26 
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Figur 27 

Som skrivet i Svensk Byggtjänst digitaliseringsundersökning i citatet nedan, var det en 
övervägande majoritet av företagen som arbetade aktivt med att implementera digitali-
seringen kopplat till sin verksamhet. 
 

Totalt arbetar en övervägande majoritet av företagen aktivt med att imple-
mentera digitaliseringsfrågor kopplat till sin verksamhet. Det är en tydlig 
skillnad mellan företagsstorlekar i hur aktiva företagen är, där de mycket 
stora företagen har störst aktivitet, vilket med all sannolikhet är kopplat till 
hur stora resurser de kan allokera (Svensk Byggtjänst, 2017 s.37). 

 
I denna undersökning har även licens- och utbildningskostnader för de olika programmen 
tagits fram (se bilaga 5). Där kan man se en tydlig skillnad mellan Process 1 och Process 
2, och det besvarar citatet ovan. Process 2 kostar för BTH Bygg 192 165,00 kr första året 
och efter det går kostnaden ner betydligt och kan då jämställas med Process 1 som ligger 
på 22 871,00 kr per person och år. Licens- och utbildningskostnader är inte enbart det som 
kommer kosta för ett företag att byta process. Som alla vet är tid lika med pengar, och tiden 
det tar för en person att lära sig ett nytt program eller en ny process kan vara lång.  
 
Att implementera mer digitalisering i ett företag är både en möjlighet till utveckling men 
även en risk, speciellt för många mindre företag som inte har stora investeringsmöjligheter 
när det kommer till dyra licenskostnader. Detta kan vara en orsak till att många företag 
fortfarande jobbar med Bluebeam idag och inte med ett BIM-anpassat program. 
 

7.3 Fältstudie 
Tidsmässigt skilde sig Process 1 mot Process 2 relativt mycket i båda projekten (se tabell 
2 och tabell 3). I Process 1 stod förarbetet för (16,7 %) av tiden från start till färdig kalkyl 
i båda projekten och i Process 2 tog förarbetet kortare tid och motsvarade 10,3 % för ”Blå-
gull” och 5,7 % för ”Församlingshuset”. Detta bevisar att Process 1 med manuell inmatning 
tar längre tid än för Process 2 i förarbetet. 
 
 
Mängdavtagningen tog generellt längre tid i Process 1, förutom när det kom till beräk-
ningen av innerväggar på projektet ”Blågull”, det tog då 15 minuter längre tid (se tabell 2). 
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Kalkyleringen visade sig vara exakt lika snabb i båda processerna. Då MAP och kalkylde-
len Cost Planner i Vico Office fungerar på liknande sätt så förklarar det varför det tog lika 
lång tid. Detta hade Niklas Jonsson (se bilaga 17) redan berättat i sin intervju. 
 
Då projekten som har undersökts inte är färdiga än, har det inte gått att jämföra med en 
slutprodukt. Därför går det inte att veta vilken av processerna som har varit närmast eller 
mest korrekt när det kommer till kvaliteten. För projektet ”Blågull” skilde sig kostnaden 
för golv och undertak i processerna men inte för innerväggar (se tabell 4). Totalt skilde det 
sig 124 m2 för golven och 31 m2 för undertaket. Detta gjorde att kostnaden för projekten 
skilde sig med 49 727 kr, vilket motsvarar 3,54 % av totalkostnaden (se tabell 4). 
 
För projektet ”Församlingshuset” var skillnaden betydligt mindre (se tabell 5). Varför skill-
naden bara vara (0,28 %) är svårt att avgöra men det visar att Process 1 kan ge samma utfall 
som Process 2 vid mängdavtagningen. Dessa två projekt som har undersökts har varit av 
en relativt enkel design, då det har varit lätt att få med allting från handlingarna och 2D-
ritningarna. Skulle ett projekt istället ha en mer komplicerad design skulle nog skillnaden 
mellan processerna vara betydligt större. 

 
I Process 1 visade det sig att en vägghöjd på våningsplan två i Blågull hade blivit fel och 
detta påverkade resultat en hel del. Felet upptäcktes innan resultatet lämnades in och kunde 
redigeras snabbt. Hade tidskravet varit strängare under mängdavtagningen hade risken varit 
betydligt högre att felet inte upptäckts innan kalkylen sammanställts. Detta bekräftar påstå-
endet att den mänskliga faktorn ökar risken för fel och missar då allt genomförs manuellt. 
Det finns inga varningar eller indikationer på missade byggdelar eller fel information på 
lager i Bluebeam. Allt måste genomföras väldigt noga och strukturerat för att inte missa 
något (bilaga 16). Här finns möjligheten till att använda en BIM-modell där information 
finns i varje byggdel och allt kommer i beräkningen via automatiska funktioner. Detta mi-
nimerar risken för att byggdelar uteblir och ökar då kvaliteten på mängdavtagningen. Vägg-
höjden på våningsplan två hade då blivit exakt som det var modellerat och ingen risk för 
felberäkningar hade förekommit. 

 
Automatiseringen av mängavtagningen i Process 2 lyckades. Några fåtal byggdelar beräk-
nades inte men det kunde lätt redigeras. Det manuella arbetet med mängdavtagningen ute-
blev näst intill helt och hållet i Vico Office. Därmed ökade kvaliteten på mängdavtagningen 
i och med de automatiserade beräkningarna av exakta mängder, förutsatt att BIM-modellen 
var korrekt modellerad. 

 
Automatiseringen av kalkylen från mängdlistan fungerade däremot inte och detta berodde 
på den stora variationen av benämningar. Tanken med ett gemensamt språk i byggbran-
schen är god men det är fortfarande en lång väg kvar innan BIP- och BSAB(CoClass)-
systemet kan användas fullt ut på det sätt som det är tänkt. Därmed fick kopplingen mellan 
mängdposter och kalkylposter utföras på samma sätt som i Process 1. Skillnaden mellan 
processerna är att Vico Office listar alla mängdposter som ingår i kalkylen vilket minskade 
risken för missade kopplingar mellan mängdavtagningen och kalkylen. 

 
När samtliga mängder var kopplade till kalkylen fungerade funktionen med ett länkat ar-
betsflöde, ändringar uppdaterades automatiskt, genom både mängdposter och kalkyl. Till 
följd av detta kan mycket tid sparas vid ändringar och tillägg i kommande kalkyler. I denna 
studie gjordes inga större ändringar men kopplingen funktionkontrollerades. 
 
Platsindelningen var en mycket användbar funktion och användes på båda byggprojekten i 
form av våningsindelning. När kalkylen var färdigställd kunde platsindelningen användas 
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för att redovisa enskilda våningsplan på rapporterna. Platsindelning som är en del av förar-
betet gjordes även i Process 1 men tog längre tid (se tabell 2 och tabell 3) och var inte lika 
överskådligt utan 3D-modell.  
  
Gällande rapporterna i Vico Office så var det tidskrävande att ta fram egna rapporter utefter 
företagsanpassad kalkylstruktur. Förhoppningarna på mer automatiserade rapportmallar 
var höga men blev istället en belastning i tid och energi.  
 

7.4 Ny mängdavtagnings- och kalkylprocess 
Utmaningar med ändrad mängdavtagnings- och kalkylprocess är främst ändringen i sig. Att 
gå ifrån en inarbetad arbetsprocess med många års erfarenhet och produktivitet till något 
nytt och oprövat kan vara tidskrävande och kostsamt. Inlärningsfasen kommer ta tid och 
det kommer dröja innan personerna som ska använda programmen behärskar dem fullt ut.  
 
Kompetens är en väldigt viktig del av den nya processen, oavsett hur avancerade och ban-
brytande programvaror som används kommer personerna som hanterar dem, påverka re-
sultatet mest. Vico Office erbjuder implementeringsstöd för att bistå företag i övergångs-
fasen men BTH Bygg har redan stor kompetens hos vissa anställda och kommer därför 
utbilda internt efter egna strukturer och arbetssätt utifrån egen BIM-manual (se bilaga 15). 

 
Det finns många utmaningar och risker med en ändrad mängdavtagning- och kalkylprocess 
i anbudsskedet men fördelarna och de potentiella vinsterna bör överväga för att genomföra 
ändringen. Fördelarna är bland annat möjligheten att utvecklas och expandera samt att ta 
ett steg mot att ligga i framkant när det gäller digital utveckling i en bransch som ännu inte 
helt lärt sig utnyttja dess potential. En annan fördel är att få möjligheten till en mer effektiv 
och produktiv arbetsprocess kan ge en mer konkurrenskraftig position på marknaden.  
 

7.5 BIM 
Under studiens gång har de uppmärksammats en mängd olika fördelar med BIM och an-
vändandet av BIM-modeller. Med en ny mängdavtagning- och kalkyleringsprocess baserad 
på en BIM-modell kommer inte bara förutsättningar förbättras för mängdavtagning och 
kalkyl utan även för övriga skeden i byggprocessen. Inte minst för planering av tid, resur-
ser, inköp, leverans och logistik under produktionen. Genom att utgå från en gemensam 
BIM-modell som tydligt delar upp etapper, områden och lägen ökar förståelsen och tydlig-
heten av arbete för olika discipliner och underentreprenörer. Informationen kan göras lät-
tillgänglig via läsplattor där det även går att direkt på plats dokumentera och förmedla lö-
pande åtgärder. Det kan motverka missförstånd och kostsamma väntetider på grund av 
svåråtkomlig information.  
 
Med användandet av en BIM-modeller i Vico Office kan olika avdelningar på BTH Bygg 
kommunicera och hålla sig uppdaterade på ett mer effektivt sätt. Ändringar och tillägg av 
byggprojekt sker ofta under produktionens gång (D. Peatt, personligt samtal, 2019-05-02) 
och genom ett integrerat system av modell, mängder, kalkyl och planering uppdateras all 
information direkt när ändringar sker och finns tillgänglig för alla involverade. Det kommer 
minska dubbelarbete som bland annat nya mängdavtagningar vid ändrade underlag och på 
nytt införa beräkningar i kalkylen. Tidsåtgången vid ändringar i projekten kan då minska 
markant. 
 
BIM ger även ett mervärde för övriga aktörer i byggbranschen. Samtliga discipliner får en 
bättre uppfattning och orientering av projektet med hjälp av en 3D-modell och tillhörande 
information på varje bygg- och installationsdel. Alla kan arbeta efter en gemensam målbild 
av slutprodukten.  
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Genom att använda BIM-modeller i ett integrerat system av samtliga delar i byggprocessen 
kan även löpande betalningar effektiviseras. Vid prestationsbunden betalningsplan sker ut-
betalningarna efter inbyggda delar, men det är ofta svårt för beställaren att veta exakt hur 
mycket som faktiskt är inbyggt vid utbetalningar. Med hjälp av en BIM-modell kan entre-
prenören redovisa exakt vilka etapper och delar som är inbyggda utan dröjsmål. Då blir 
utbetalningarna mer anpassade till verkligheten och slipper bli, som ofta sker, framtunga.  
 
BIM ger även en stor möjlighet att effektivisera förvaltningen av ett färdigt byggprojekt. I 
och med all tillhörande information på byggdelar kan service och/eller utbyte ske mer ef-
fektivt. Med en tillhörande BIM-modell kan installationer och komponenter lokaliseras 
utan att behöva undersöka och leta på plats, till exempel lyfta på innertak eller riva inner-
väggar.   
 
Att arbeta med BIM och utnyttja alla fördelar ställer stora krav på BIM-modellen. Att ar-
beta med en ofullständig BIM-modell i byggprojekt kan leda till mer kostsamma projekt 
än om traditionellt arbetssätt skulle användas. Kompetens inom modellering och tillhö-
rande data är extremt viktigt för att lyckas tillgodose sig alla fördelar som BIM kan ge. I 
boken BIM - den pågående revolutionen (Granroth, 2017, s.28) redovisades en analys av 
en ekonomisk jämförelse mellan traditionell- och objektbaserad projektering samt konse-
kvenserna av en ofullständig BIM-process. Jämförelsen var en ekonomisk kalkyl för hus 
på 10 000 kvadratmeter och totala kostnader samt kostnader på grund av fel. Där blev re-
sultatet av en ofullständig BIM-byggprocess en ökad totalkostnad på 3 % vilket i under-
sökningen var 24,5 miljoner kronor jämfört med en fullständig BIM-byggprocess. Jämfört 
med en traditionell byggprocess ökade kostnaden med 5,2 miljoner kronor vilket motsvarar 
1 %. 
 
Modelleringen av BIM-modeller kräver mycket tid och energi för att den skall bli fullstän-
dig. Den extra tid- och arbetsåtgången blir däremot lönsam i ett helhetsperspektiv över 
byggprocessen enligt undersökningar från SBUF (2019, s.7) 
 

Om det läggs ner cirka 20 % mer arbete i projekteringen av en objektmodell 
blir produktionskostnaden 5% lägre.  
 
Om projekteringen är cirka 10 % av totala kostnaden blir besparingen minst 
3 % av totala kostnaden (SBUF, 2019, s.7).  
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8. Slutsatser 
Målet med studien var att identifiera var i produktionen det finns möjlighet för kostnads-
besparingar och utvecklingsmöjligheter med hjälp av digitala verktyg. Genom att införa 
Process 2 i BTH Bygg anser vi att det finns goda utvecklingsmöjligheter för att förbättra 
kvaliteten och trovärdigheten på kalkylerna. Att arbeta i en integrerad miljö där informat-
ionsflödet effektiviseras både internt och externt kommer medföra både tidsbesparingar 
och mindre missförstånd vilket i sin tur minskar kostnader. Om dessa kostnadsbesparingar 
överväger den ökade licenskostnaden för Vico Office och ArchiCAD kan vi inte säga, det 
kräver undersökningar i större utsträckning för att konstatera. Däremot är en stark hypotes 
att Process 2 kommer bli lönsamt ur ett helhetsperspektiv för BTH Bygg. Även om kost-
nadsbesparingarna inte blir stora i kalkylskedet finns stora möjligheter till besparingar i 
byggprocessen som helhet.  
 
På vilket sätt kan mängdavtagning- och kalkylprocessen effektiviseras med hjälp av BIM?  
 
Det finns många fördelar med att använda sig av en BIM-modell i mängdavtagning- och 
kalkylprocessen. Den främsta fördelen som den här studien behandlat är de automatiska 
funktionerna av beräkningar på mängder och kalkyl, vilket ökar kvaliteten på resultatet och 
minskar tidsåtgången av beräkningarna. Med hjälp av en BIM-modell i Vico Office finns 
möjligheten att jobba i ett länkat arbetsflöde vilket minskar dubbelarbete vid ändringar av 
handlingar. Möjligheten med visualisering ökar orientering av projekt samt mängders po-
sition och dess ingående komponenter och anslutningar. Ytterligare fördelar är plats- och 
lägesindelning för bättre struktur genom uppdelning av mängder, mer kontroll på upphand-
lingar då underentreprenörer utgår från givna mängder och mer lättillgänglig information 
genom hela processen.   
 
Vilka konkreta förändringar innebär den nya arbetsmetoden för BTH Bygg, gällande kost-
nader och arbete?  
 
Den nya arbetsprocessen kommer innebära dyrare licenskostnader för ArchiCAD och Vico 
Office (se bilaga 5). Införandet av programmen innebär även en tids- och energikrävande 
inlärningsprocess vilket kan bli kostsamt för BTH Bygg. Modellering utefter BTH Byggs 
BIM-manual kommer införas i ArchiCAD och till skillnad från Process 1 kommer mycket 
arbete ligga i början av Processen 2 vid framtagande av BIM-modellen. I Vico Office kom-
mer automatiska mängdavtagningar ske vilket minskar arbetet med mängdavtagningen 
markant. Kommunikationen kommer öka både internt och externt i och med ett integrerat 
arbetsflöde i Vico Office som bidrar till ett bättre informationsflöde mellan alla avdelningar 
på företaget. 
 
Hur påverkas kvaliteten på mängdavtagningen med hjälp av nya digitala verktyg och blir 
det någon tidsförändring? 
 
Kvaliteten anses öka med automatiska beräkningar av exakta mängder, förutsatt att BIM-
modellen är korrekt modellerad. Då automatiska beräkningar tar över manuell hantering av 
data minskar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn vilket ökar trovärdigheten 
av resultatet. Bättre kvalitet bidrar till mer exakta mängder och därför mindre spill och lägre 
kostnader. Att poängtera är, som tidigare sagt under kapitel 7.5, att kompetens spelar en 
stor roll för att säkerställa kvaliteten vid användandet av digitala verktyg, i detta fall en 
BIM-modell. Om inte rätt kompetens finns för hanterandet av verktygen riskerar det att 
kvaliteten blir sämre.  
 
Gällande tidsåtgången för mängdavtagningen så minskar den markant i och med den auto-
matiska funktionen för mängdavtagning i Vico Office, vilket visade sig i denna studie. Den 
tid som tjänas in i Vico Office läggs däremot på vid modelleringen av BIM-modellen vilket 
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innebär att tidsåtgången kan bli längre vid Process 2 om stora och avancerade projekt skall 
modelleras.   
 
Vilka påföljder får en ny mängdavtagning- och kalkylprocess på övriga skeden i byggpro-
cessen? 
 
Efter genomförd studie anser vi att en av de största fördelarna med införandet av Process 2 
för BTH Bygg är mervärdet för övriga skeden i byggprocessen. Att tidigt införa en BIM-
modell i byggprocessen kan medföra stora tidsbesparingar och underlätta kommunikat-
ionen mellan olika discipliner. I Vico Office finns som sagt möjligheten att koppla samman 
3D, 4D och resurs- och inköpsplanering vilket kan vara mycket användbart i produktions-
skedet. Leveransplanering och logistik kan också effektiviseras genom kopplingen av plats- 
och lägesindelade mängder i olika etapper. Med en integrerad arbetsprocess uppdateras 
ändringar genom produktionen istället för att i flera led redigeras för hand. Detta bidrar till 
mindre dubbelarbete i form av exempelvis nya mängdavtagningar och till följd av det på 
nytt införa beräkningar i kalkylen vid ändrade underlag.  
 
I och med användandet av en BIM-modell kan kvaliteten öka i modellen med hjälp av 
funktioner som kollisionskontroller och samordning, även visualiseringar och simuleringar 
kommer bidra till bättre orientering och förståelse av projektet. Med Process 2 kommer 
information finnas mer lättillgänglig via 3D-modellen och kan då bidra till en mer gemen-
sam bild av slutprodukten. Snabbare dokumentation och uppföljning kan bli möjlig med ett 
bättre informationsflöde i Vico Office. Slutligen finns det möjlighet att göra förvaltningen 
mer effektiv genom att utnyttja relevant och lättillgänglig information på byggdelar för 
bättre orientering och uppföljning. 
 

8.1 Vidare studier 
Vidare studier kring implementering av Vico Office i byggprocessen kan vara att göra lik-
nande undersökningar som denna fast på andra skeden i byggprocessen. Till exempel för-
delarna för tidsplanering och logistik genom funktionen platsindelning i Vico Office. Det 
finns ytterligare möjligheter till att utveckla programmet efter analyser i denna rapport. Vi 
anser att det skulle vara värt att undersöka funktionen med automatiska fakturor till Vico 
Office. Fakturor som kan gå direkt in i programmets kalkylfunktion skulle vara mycket 
användbart.  
 
Övriga diskussioner kring problematiken av variationen på objektklassificering har väckt 
tanken om att ta fram en branschgemensam lista över rekommenderade byggdelstyper. 
Framtagna byggdelar som uppfyller lag- och miljökrav samt bästa möjliga tekniska lös-
ningar. Syftet och förhoppningarna kring detta skulle vara att arbeta i BIM-modeller med 
gemensamma byggdelar med samma objektklassificering för olika aktörer genom bygg-
processen. 

 
Ytterligare en iakttagelse under studiens gång har varit den digitala implementeringen och 
dess påverkan på det juridiska systemet. En fördel med det traditionella arbetssätt man an-
vänt sig av sedan 1980-talet, är att hela det juridiska systemet, bland annat Allmänna Be-
stämmelser, är uppbyggt på just det sättet att arbeta. Problematik, konflikter och tvister som 
uppkommit i branschen under alla år har format ett juridiskt system för att reglera just detta 
utefter ett visst arbetssätt. Skulle en markant förändring i byggbranschen ske till följd av 
digital implementering skulle det kunna rubba denna struktur och nya lagar och regler 
måste sättas för att skapa ordning i den nya digitala byggprocessen. Detta är en spekulation 
och kan vara ett intressant ämne att behandla inför framtida projekt.   
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9. Rekommendationer 

 
Det vi vill rekommendera efter denna studie är att BTH Bygg skall fortsätta enligt den plan 
som idag är satt i rörelse, det vill säga införa den nya mängdavtagnings- och kalkylproces-
sen med modellering i ArchiCAD och integrerad arbetsprocess i Vico Office. Genom att 
implementera programmen i kalkylskedet och lära sig behärska dem innan det införs i öv-
riga skeden ser vi som en förutsättning för att lyckas med den nya processen. Att bilda en 
stabil grund i början av produktionen för att sedan successivt införa Vico Office och BIM-
modellen i hela byggprocessen. 
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Bilaga 4 

 
 

  



 

V 
 

Bilaga 5 
 Excel Vico Office 

Engångssumma - 95 600,00 kr 

Per år 1 086,00 kr 4 560,00 kr 

   

 Bluebeam ArchiCAD 

Engångssumma - 78 625,00 kr 

Per år 7 608,00 kr 13 380,00 kr 

   

 MAP - 

Engångssumma - - 

Per år 14 177,00 kr - 

   

År 1 22 871,00 kr 192 165,00 kr 

År 2 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 3 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 4 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 5 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 6 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 7 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 8 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 9 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

År 10 22 871,00 kr 17 940,00 kr 

Summa 228 710,00 kr 353 625,00 kr 

 
 

  



 

VI 
 

Bilaga 6 

GOLVTYPER Process 1 (kvm) Process 2 (kvm) Skillnad (kvm) Skillnad (SEK) 

G1 295 313 −18 −6 300,00 kr 

G2 563 564 −1 −350,00 kr 

G3 76 79 −3 −1 050,00 kr 

G4 162 100 62 21 700,00 kr 

G5 75 66 9 3 150,00 kr 

G6 99 96 3 1 050,00 kr 

G7 0 0 0 0,00 kr 

G8 13 13 0 0,00 kr 

G9 72 0 72 25 200,00 kr 

Totalt 1355 1231 124 43 400,00 kr 

    9,15 % 

 
  



 

VII 
 

Bilaga 7 

UNDERTAK Process 1 (kvm) Process 2 (kvm) Skillnad (kvm) Skillnad (SEK) 

UT2 546 514 32 6 400,00 kr 

UT3 521 518 3 600,00 kr 

UT4 53 52 1 200,00 kr 

UT5 55 55 0 0,00 kr 

UT6 51 31 20 4 000,00 kr 

UT7 64 89 −25 −5 000,00 kr 

UT8 7 7 0 0,00 kr 

Totalt 1297 1266 31 6 200,00 kr 

    2,39 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

VIII 
 

Bilaga 8 

VÄGGTYPER Process 1 (kvm) Process 2 (kvm) Skillnad (kvm) Skillnad (SEK) 

IV 10 54 18 36 12 600,00 kr 

IV 10-F 138 195 −57 −20 045,45 kr 

IV 11 89 100 −11 −3 850,00 kr 

IV 11-F 132 143 −11 −3 754,55 kr 

IV 12 40 65 −25 −8 909,09 kr 

IV 13 83 98 −15 −5 186,36 kr 

IV 14 72 72 0 95,45 kr 

IV 20-F 33 42 −9 −3 245,45 kr 

IV 21 33 31 2 604,55 kr 

IV 22 61 46 15 5 377,27 kr 

IV 22-F 8 0 8 2 863,64 kr 

IV 30 80 66 14 5 059,09 kr 

IV 30-F 19 10 9 3 181,82 kr 

IV 31 113 113 0 0,00 kr 

IV 31-F 8 12 −4 −1 336,36 kr 

IV 32 253 217 36 12 504,55 kr 

IV 33 16 16 0 0,00 kr 

IV 40 101 95 6 2 100,00 kr 

IV 40-F 23 14 9 3 213,64 kr 

IV 41-F 10 12 −2 −859,09 kr 

IV 42 154 138 16 5 600,00 kr 

IV 43 23 34 −11 −3 850,00 kr 

IV 44 113 128 −15 −5 186,36 kr 

IV 50 75 76 −1 −350,00 kr 

IV 52 79 96 −17 −5 950,00 kr 

IV 60 93 66 27 9 450,00 kr 

IV 61 18 18 0 0,00 kr 

Totalt 1921 1921 0 127,27 kr 

    0,02 % 

 

 
 
 
 
 



 

IX 
 

Bilaga 9 

GOLVTYPER Process 1 (kvm) Process 2 (kvm) Skillnad (kvm) Skillnad (SEK) 

G1 463 461 2 700,00 kr 

G2 238 260 −22 −7 700,00 kr 

G3 0 0 0 0,00 kr 

G4 64 66 −2 −700,00 kr 

G5 65 65 0 0,00 kr 

G6 57 57 0 0,00 kr 

G7 0 0 0 0,00 kr 

G8 11 16 −5 −1 750,00 kr 

G9 70 71 −1 −350,00 kr 

Totalt 968 996 −28 −9 800,00 kr 

    −2,89 % 

 
  



 

X 
 

Bilaga 10 

UNDERTAK Process 1 (kvm) Process 2 (kvm) Skillnad (kvm) Skillnad (SEK) 

UT2 251 257 −6 −1 200,00 kr 

UT3 477 489 −12 −2 400,00 kr 

UT4 49 49 0 0,00 kr 

UT5 47 42 5 1 000,00 kr 

UT6 52 52 0 0,00 kr 

UT7 60 60 0 0,00 kr 

UT8 0 0 0 0,00 kr 

Totalt 936 949 −13 −2 600,00 kr 

    −1,39% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

XI 
 

Bilaga 11 

VÄGGTYPER Process 1 (kvm) Process 2 (kvm) Skillnad (kvm) Skillnad (SEK) 

IV 11 33 12 21 7 364,00 kr 

IV 12 4 6 −2 −861,00 kr 

IV 13 46 41 5 1 757,00 kr 

IV 21 27 29 −2 −742,00 kr 

IV 23-1 86 121 −35 −12 201,00 kr 

IV 23-2 33 25 8 2 814,00 kr 

IV 23-3 30 31 −2 −525,00 kr 

IV 24 52 43 9 3 122,00 kr 

IV 24-2 184 109 75 26 278,00 kr 

IV 25 127 115 12 4 354,00 kr 

IV 27-4 124 129 −5 −1 785,00 kr 

IV 28-2 42 16 26 9 023,00 kr 

IV 29 8 6 2 791,00 kr 

IV 33-1 92 161 −69 −24 136,00 kr 

IV 33-2 100 94 6 2 205,00 kr 

IV 33-3 26 38 −12 −4 214,00 kr 

IV 34 32 44 −12 −4 249,00 kr 

IV 34-2 72 57 15 5 243,00 kr 

IV 34-3 26 17 9 3 136,00 kr 

IV 35-2 109 144 −35 −12 404,00 kr 

IV 36-4 58 25 33 11 487,00 kr 

IV 54 14 13 1 406,00 kr 

IV 54-2 40 80 −40 −13 958,00 kr 

IV 54-3 60 44 16 5 663,00 kr 

IV 6-2 18 15 3 945,00 kr 

Totalt 1442 1415 27 9 513,00 kr 

    1,88 % 
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Bilaga 15 
 
Bakgrund 
Namn: Christer Nordlund 
Tjänst: Kalkylchef 
Utbildning: Byggteknisk linje gymnasium, Peabs arbetsledarprogram och kalkylutbildning 
Anställd på BTH Bygg i: Två år 
 
Hur ser processen ut vid mängdavtagning och kalkylering idag? 
Idag så jobbar kalkylingenjörerna med Bluebeam i princip hela tiden. Därifrån exporteras 
de till Excel och in i Pivot-tabeller och sedan in till MAP. Niklas Jonsson använder bara 
Vico Office sen några projekt tillbaka och gör detta tillsammans med Derek Peatt. 
 
Vad använder ni er av för verktyg vid mängdavtagning och kalkylering? 
Båda Bluebeam och Vico Office används. Är det Bluebeam som används för mängdavtag-
ningen så förs det över till MAP för kalkylering. 
 
Vilka svagheter finns med dagens process kring mängdavtagning och kalkylering? 
Jag ser inte att det finns så mycket svagheter med att använda Bluebeam och MAP. Däre-
mot finns det många starka sidor med det nya sättet vi (BTH Bygg) kommer att jobba på. 
 
Vilka styrkor finns med dagens metod på mängdavtagning och kalkylering? 
Mängderna finns redan på 2D-ritningarna. 
 
Finns de något som saknas? 
Ja, det finns en hel del som skulle vara bra att ha. Men det som saknas finns däremot i Vico 
Office. 
 
Skulle ni kunna tänka er att byta mängdavtagningsprogram eller ändra processen?  
Ja, helt klart. Framöver är det bara Vico Office som gäller. 
 
Hur skulle en ny process kring mängdavtagningen kunna gå till? 
Alla ska kunna göra samma jobb när vi byter till det nya sättet. När alla kommer in i pro-
grammen bör den nya processen ta lika lång tid som den föregående. 
 
Hur många är det som genomför mängdavtagning hos er?  
Vi är fyra stycken som jobbar med mängdavtagning och kalkyl och så har vi en konsult 
som är här varannan vecka. 
 
Gör alla samma jobb? Hur fungerar uppdelningen på BTH? 
Just nu är det Jovana som kan ArchiCAD bäst tillsammans med Derek, och Niklas jobbar 
i Vico Office. Som sagt så ska alla lära sig Vico Office och ArchiCAD och då kommer alla 
kunna göra samma arbete. 
 
Skulle ni kunna tänka er utbilda era anställda inom mängdavtagningsprogram så som 
Vico Office? 
Ja, alla ska lära sig Vico Office.  
 
Hur lång tid tar det att mängda ett projekt i storlek med det som vi ska undersöka? 
Jag skulle säga att det tar allt från en till tre dagar att utföra, beroende på storleken på 
projekten. 
Räcker en mängdavtagning eller brukar det göras flera gånger för att säkerhetsställa kvali-
teten? 
Det finns inte tid för att hinna med att göra en extra beräkning tyvärr. Idag känns det som 
att vi räknar rätt då vid åtta av tio fall hamnar vi bland medelgruppen av anbud. 
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Vilka kunskaper och meriter måste en person ha för att kunna vara lämpad för ar-
betet? 
Hyfsat god kunskap i byggprocessen. Om man ska sätta sig och ska prissätta och inte kan 
se vad som ska ingå är det svårt att sitta som kalkylator. 
 
Vad brukar vara svårast att mängda? 
Installationer är svårast att mängda samt specialfall så som sjukhus och säkerhetsprojekt på 
grund av alla speciella krav som finns för de projekten. 
 
Vad brukar vara enklast att mängda? 
Kontor, lägenheter som har ett genomgående liknande utseende. 
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Bilaga 16 
 
Bakgrund 
Namn: Anonym 
Tjänst: Kalkylator 
Utbildning: - 
Anställd på BTH Bygg i: - 
 
Hur ser processen ut vid mängdavtagning och kalkylering idag? 
Det första jag gör är att läsa igenom alla handlingar och dela upp dem inför utskicket till 
underentreprenörer. När alla handlingar är uppdelade skickar jag iväg dem till rätt disciplin 
och inväntar offerter. När det kommer till själva mängdavtagningen så arbetar jag i Blue-
beam, där jag för in ritningarna och börja räkna på materialet. När man gör en mängdav-
tagning i Bluebeam är det mycket som kan hamna mellan stolarna om man inte är struktu-
rerad. 
 
Vad använder ni er av för verktyg vid mängdavtagning och kalkylering? 
Bluebeam och ArchiCAD tillsammans med Vico Office. 
  
Vilka svagheter finns med dagens process kring mängdavtagning och kalkylering? 
Bristfällande kvalitet är negativ sida med dagens process. Man måste vara alert och hålla 
koll på saker som skalor, höjder på väggar med mera för att inte missa något.  
 
Det är negativt att det inte går att se hur hela projektet ser ut i 3D om det inte levereras en 
sådan modell. Vanligtvis får vi handlingar med 2D-ritningar och det blir svårt i början att 
visualisera hur byggnaden ska se ut.  
 
Vilka styrkor finns med dagens metod på mängdavtagning och kalkylering? 
Jag ser inte några styrkor med det sättet som vi jobbar med idag. 
 
Finns de något som saknas? 
Ja det finns en del som saknas, och det som saknas finns i Vico Office. 
 
Skulle ni kunna tänka er att byta mängdavtagningsprogram eller ändra processen?  
Ja, definitivt. 
 
Hur skulle en ny process kring mängdavtagningen kunna gå till? 
Processen kommer bli ungefär likadan tror jag. Vi jobbar på liknande sätt som vi gör idag 
i gruppen fast vi använder andra program. En sak som kanske kan ändras är att vi kommer 
ta an oss anbud som har längre anbudstid, då modelleringen kan dra ut på tiden.  
 
Hur många är det som genomför mängdavtagning hos er?  
Vi är fyra stycken som jobbar med mängdavtagning och kalkyl och så har vi en konsult 
som är här varannan vecka. 
 
Gör alla samma jobb? Hur fungerar uppdelningen på BTH? 
Idag gör alla samma jobb. Niklas har börjat med Vico Office och Jovana har börjat model-
lera i ArchiCAD. 
 
Hur lång tid tar det att mängda ett projekt i storlek med det som vi ska undersöka?  
Jag skulle säga att det tar ungefär två till tre dagar. 
 
Räcker en mängdavtagning eller brukar det göras flera gånger för att säkerhetsställa 
kvaliteten? 
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Om det är någon annan som har gjort mängdavtagningen och jag ska föra in det i kalkylen 
så vill jag gärna dubbelkolla det med ett par stickprov. Annars räcker det med en gång. 
 
Vilka kunskaper och meriter måste en person ha för att kunna vara lämpad för ar-
betet? 
Erfarenhet från produktion bör man ha. Det blir lättare och säkerhetskvaliteten bör bli 
högre. 
 
Vad brukar vara svårast att mängda? 
Det som är svårast att mängda är mark. 
 
Vad brukar vara enklast att mängda? 
Det som är lättast att mängda är BTA och stora ytor. 
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Bilaga 17 
 
Bakgrund 
Namn: Niklas Jonsson 
Tjänst: Kalkylingenjör 
Utbildning: Nackademin 
Anställd på BTH Bygg i: 6 år 
 
Hur ser processen ut vid mängdavtagning och kalkylering idag? 
Idag använder vi framförallt Bluebeam när vi gör mängdavtagningar. Vi tar mängder på 
innerväggar, ytterväggar, undertak, socklar och sakvaror själva och resterande delar beräk-
nas av underentreprenörer. När vi får alla handlingar så sorteras de upp och skickas ut till 
respektive underentreprenör. 
 
Vad använder ni er av för verktyg vid mängdavtagning och kalkylering? 
Bluebeam och jag har börjat göra mängdavtagningar Vico Office där mängderna kommer 
från en BIM-modell. 
 
Vilka svagheter finns med dagens process kring mängdavtagning och kalkylering? 
Det kan ta längre tid att arbeta i Bluebeam, jämfört med att lägga in en modell och få fram 
mängderna automatiskt. 
 
Vilka styrkor finns med dagens metod på mängdavtagning och kalkylering? 
Ett mervärde är att man kan få bättre koll på projektet då man gräver ner sig djupare i det 
och så vet man själv att mängderna ska stämma då man har räknat allt själv istället för att 
det har gjorts automatiskt från modellen. 
 
Finns de något som saknas? 
Svår fråga. Jag har inte varit i branschen tillräckligt länge för att ha märkt om något saknas 
i programmen. 
 
Skulle ni kunna tänka er att byta mängdavtagningsprogram eller ändra processen?  
Ja. 
 
Hur skulle en ny process kring mängdavtagningen kunna gå till? 
Det beror helt på förutsättningarna om hur det är tänkt att i processen när alla ska lära sig 
Vico. Mycket kommer att vara liknande med mycket manuellt arbete. Sen ska inköp och 
andra delar i produktionen förhoppningsvist lära sig delar i Vico för att binda ihop alla 
program till ett. 
 
Hur många är det som genomför mängdavtagning hos er?  
Vi är fyra stycken som jobbar med mängdavtagning och kalkyl och så har vi en konsult 
som är här varannan vecka. 
 
Gör alla samma jobb? Hur fungerar uppdelningen på BTH? 
I dag är det lite uppdelat med vem som gör vad. Jag har börjat använda Vico Office i viss 
grad och Jovana har börjat modellera i ArchiCAD tillsammans med Derek.  
  
Hur lång tid tar det att mängda ett projekt i storlek med det som vi ska undersöka? 
Det skulle ta ungefär två dagar skulle jag tro. 
 
Räcker en mängdavtagning eller brukar det göras flera gånger för att säkerhetsställa 
kvaliteten? 
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Det räcker med en gång, men då gäller det att man får lite på sig själv. För att få klart 
mängdavtagningen i stort så gör jag de basala sakerna först och går senare in mer på detal-
jerna.  
 
Vilka kunskaper och meriter måste en person ha för att kunna vara lämpad för ar-
betet?  
Det krävs att man har ett strukturerat arbetssätt om man ska klara av av ta mängder och 
göra kalkyler.  
 
Vad brukar vara svårast att mängda? 
Det som är svårast att mängda är när det är olika höjder på ett hus, alltså olika sektioner 
som försvårar arbetet. Annorlunda design kan försvåra arbetet också. 
 
Vad brukar vara enklast att mängda? 
Det som är enklast att mängda är plana ytor så som arean på ett rum. 
 
Ser ni några fördelar att använda sig av det nya sättet för att göra en mängdavtag-
ning? 
En fördel är att man kan få ut mängder snabbare om man har BIM-modeller. Vico Office 
har ett eget kalkylprogram men det går inte snabbare i det, om man jämför med andra lik-
nande program. En till fördel är att man kan använda sig att informationen i BIM-modellen 
och funktioner i Vico Office i senare skeden i byggprocessen.  
 
Ser ni några nackdelar att använda sig av det nya sättet för att göra en mängdavtag-
ning? 
En nackdel med Vico Office kan vara att det krävs ett stort serverutrymme och en bra da-
torkapacitet om det ska fungera smidigt. En annan nackdel är att licenskostnaden är högre. 
 
Hur går hela kalkylprocessen till idag? 
Vi tar mängderna från Excel som har förts över från Bluebeam och börjar mata in datan i 
MAP. Inne i MAP skapas mängdposter för varje enskild byggdelstyp. Kalkylrecept finns 
inne i MAP med priser och arbetsåtgång för olika byggdelar. Recepten kopplas sedan till 
mängdposterna för att få fram priser. När det är klart kontrolleras det så att allting är med. 
Under hela anbudstiden så görs det avstämningar med den som är anbudsansvarig, om det 
skulle dyka upp några kompletteringar eller justeringar så prissätter vi kalkylingenjörer det.  
 
Jag själv har mycket kommunikation med arbetschefen, som kan bistå med hjälp med vissa 
delar i produktionen som jag inte är helt säker på.  
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Bilaga 18 
 
Bakgrund 
Namn: Jovana Vuskovic 
Tjänst: Kalkylingenjör 
Utbildning: Civilingenjör 
Anställd på BTH Bygg i: 2 år 
 
Hur ser processen ut vid mängdavtagning och kalkylering idag? 
Det börjar med att jag läser igenom alla handlingar noggrant. Efter det så delar jag upp dem 
och börjar kontakta underentreprenörer om de vill räkna på jobben och efter det så skickar 
jag ut handlingarna. 
 
Nästa steg är att prissätta omkostnaderna samt nettokalkyl (allt byggarbete utom installat-
ioner). Det jätteviktig att utvärdera offerter och det är endast möjligt om man skapar sina 
egna poster och har något att jämföra med. 
 
Vad använder ni er av för verktyg vid mängdavtagning och kalkylering? 
För mängdavtagning använder vi Bluebeam och för över det till kalkyleringsprogrammet 
MAP eller Wikells. 
 
Vilka svagheter finns med dagens process kring mängdavtagning och kalkylering? 
Den metod som vi använder idag som innefattar Bluebeam och MAP är bättre när det kom-
mer till ROT-projekt, då tar det för lång tid att rita upp hela byggnaden när det bara är en 
del som ska göras om eller läggas till.  
 
Att använda Vico Office och modellering är bättre för nyproduktion därför att all inform-
ation finns med genom hela processen. 
 
Vilka styrkor finns med dagens metod på mängdavtagning och kalkylering? 
Det fungerar smidigt och är enkelt. Ett system som är inlärt och många vet hur det fungerar. 
 
Finns de något som saknas? 
Det finns inte direkt något som saknas. Är man bara noggrann så ska det inte bli fel. 
 
Skulle ni kunna tänka er att byta mängdavtagningsprogram eller ändra processen?  
Ja. 
 
Hur skulle en ny process kring mängdavtagningen kunna gå till? 
Efter sommaren är det tänkt att alla ska lära sig Vico Office samt lära sig modellera och 
sluta direkt med den gamla processen. Jag tror det kommer att fungera bra, men känner att 
Revit skulle vara bra att använda då det mer känns som ett program för ingenjörer än vad 
ArchiCAD gör. 
 
Hur många är det som genomför mängdavtagning hos er?  
Vi är fyra stycken som jobbar med mängdavtagning och kalkyl och så har vi en konsult 
som är här varannan vecka. 
 
Gör alla samma jobb? Hur fungerar uppdelningen på BTH? 
Just nu är det lite uppdelat men som jag sa tidigare är det tänkt att alla ska lära sig Vico 
Office efter sommaren och då är det tänkt att alla ska göra samma jobb.  
 
Hur lång tid tar det att mängda ett projekt i storlek med det som vi ska undersöka? 
Det beror på storlek och vad det är för typ av projekt. Men ungefär två till tre dagar. 
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Räcker en mängdavtagning eller brukar det göras flera gånger för att säkerhetsställa 
kvaliteten? 
Om man gör det ordentligt och noggrant från början så behöver man bara göra det en gång. 
 
Vilka kunskaper och meriter måste en person ha för att kunna vara lämpad för ar-
betet? 
Det är bra om man har erfarenhet från byggproduktion för då förstår man arbetet lättare 
och kan ställa rätt frågor till beställaren. Struktur och noggrannhet räcker långt. 
 
Vad brukar vara svårast att mängda? 
Mark och efterlagningar (efter rivna installationer) är det som är svårast att mängda.  
 
Vad brukar vara enklast att mängda? 
Det som är enklast att mängda är väggar, undertak, tak, socklar mm. Dörrar och fönster i 
90 % av projekten finns i en uppställningsritning med all information man behöver (antal  
 och typ) - vi brukar inte mängda dem så ofta. 
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Bilaga 19 
 
Bakgrund 
Namn: Elias Geokhaji 
Tjänst: Försäljning- och marknadsansvarig för produktområdet Vico 
Utbildning: Kandidatexamen i Företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Luleå tek-
niska universitet. 
 
Vilka är Nolliplan? 
Nolliplan AB är en sammanslagning av tidigare bolagen Graphisoft Sverige och VICO 
Sweden. Bolaget tillhandahåller produkterna ARCHICAD, SOLIBRI och VICO till 
svenska byggindustrin för att digitalisera processen från första skiss till färdigt byggprojekt. 
 
Vad är Vico Office?  
VICO är en plattform som återanvänder 3D-modeller och ritningar för att arbeta med mäng-
der, kalkyl, tidsplanering och inköp i en integrerad miljö. 
 
Vad är ArchiCAD? 
ARCHICAD är ett projekteringsverktyg som används av ungefär 40-50% av Sveriges ar-
kitektkår. Ett av världens första BIM-verktyg, där den första versionen lanserades år 1987. 
 
Varför ska man använda just dessa två program? Skillnader mot andra liknande pro-
gram? Konkurrenter? 
Den största styrkan med VICO är den integrerade arbetsmiljön, som traditionellt omfattar 
6-8 olika verktyg. Detta möjliggör visuell spårbarhet genom hela processen, där föränd-
ringar i t.ex. modellen automatiskt uppdaterar de övriga skedena. Detta sparar enormt 
mycket administrativ tid, där man istället använder tiden till värdeskapande uppgifter, 
såsom analys och optimering. 
 
Vilka krav bör man följa för att få en väl fungerande modell i VICO? 
Lokal projektorigo behövs för att säkerställa att modellerna alltid ligger i en lokal projekt-
origo så att alla discipliner kan vara samordnade. 
 
Ett förslag är att det ska vara öppna format och därför använda IFC. Men det går även att 
direktpublicera från exempelvis ARCHICAD, Revit m.fl. 
 
Det är viktigt att modellen är det som driver ritningarna. Detta innebär att alla ändringar 
sker i modellen för att därefter eventuellt projicera ut ritningar. Detta så att man säkerställa 
att alla ändringarna sker på samma plats och att man alltid utgår från rätt information 
 
Man behöver inte modellera ut alla skikt på objekten. Det som är prioriterat är att geometrin 
är korrekt då man via kalkylrecept beräknar detaljerna.  
 
Korrekta geometrier är avgörande. Då exempelvis väggarean blir underlag för kalkylering 
och tidsplan är det oerhört viktigt att geometrin är korrekt modellerad. 
 
Namngivning av geometrierna är viktig. Detta för att säkerställa en konsekvent och logisk 
mängdlista i VICO. Exempelvis kan man utgå från BIP-koder.  
 
I vilken storleksgrad av projekt ger Vico Office en bättre lönsamhet? 
I slutändan är det alltid lönt att använda Vico Office i och med all den information och 
smidighet som det innebär. All information finns på samma ställe. 
 
Hur stort är intresset på marknaden? 
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Nolliplan utbildar ungefär 1200 personer per år, alltså finns ett stort intresse på marknaden. 
Detta gäller för Nolliplans samtliga produkter. 
 
Hur sker utvecklingen av programmen, och vad finns det för utvecklingsmöjligheter? 
Det släpps 1-2 uppdateringar per år för att säkerställa att kundernas behov möts. För 
VICO´s del är produkten i princip komplett inom sina stora områden. Största delen av kon-
ceptutvecklingen sker på “quality of life” och integration med andra mjukvaror, exempelvis 
BM (Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg) för miljökalkyler. 
 
Vad finns det för utmaningar med Vico Office? 
Den största utmaningen är att övergå från en traditionell arbetsprocess till en digital i VICO. 
Det är en bred plattform som integrerar stora delar av processen, vilket innebär att man ser 
informationen på ett nytt sätt och nya arbetsprocesser kring det. 
 
Om det finns utmaningar med Vico Office, hur kan man lösa dem? 
Nolliplan investerar mycket tid för att stötta kunderna i implementeringsskedet, via imple-
menteringsstöd. Detta innebär rent praktiskt kontinuerliga avstämningar med användarna, 
hitta en optimal process och säkerställa att kunden får det som behövs för att de ska lyckas. 
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Bilaga 20 
 

Bakgrund 
Namn: David Sjöquist 
Tjänst: Account Executive på Bluebeam 
 
Vad är Bluebeam? 
Bluebeam Revu är en programvara för att jobba med ritningar i PDF-format med funktioner 
för allt från kalkyl till ritningsgranskning. Vi inriktar oss specifikt på arbetsflöden inom 
AEC (Architecture Engineering Construction) och täcker upp i stort sett alla arbetsflöden 
utom att rita själva modellen då det görs i CAD. Bluebeam Revu har blivit en lösning som 
många större bolag i Sverige och världen har satt som standard i organisationerna, det har 
av Ulf Larsson på NCC kallats för ”byggbranschens Excel”. Ulf Larsson är idag chef för 
operativt stöd på NCC och även ordförande i Branschorganisationen BEAst som jobbar 
med digitalisering. 
  
Varför ska man använda just Bluebeam? Skillnader mot andra liknande program? 
Konkurrenter?  
De största skillnaderna som vi har är möjligheten att anpassa programmet efter just det 
arbetsflöde man jobbar i med hjälp av profiler. Man kan spara ner olika förinställda verktyg 
för att mängda/mäta som parkettgolv, specifika schaktmassor, byggbodar osv som sedan 
enkelt kan delas inom organisationen. Med vårt inbyggda samarbetsverktyg Bluebeam Stu-
dio som följer med i programmet kan man enkelt och säkert samarbeta med ritningsgransk-
ning oavsett var man befinner sig eller om man har en ”full” version av Revu eller inte. 
Våra licenser är inte hyreslicenser och bär därför ingen påtvingad kostnad men möjligheten 
att betala en årskostnad för maintenance så man får tillgång till alla nya versioner samt 
teknisk support ligger i dagsläget på 790 SEK exkl. moms per licens och år. Vi har i dags-
läget inga konkurrenter som gör allt som Revu kan, naturligtvis finns det program som gör 
delar av det vi gör men vill man ha ett och samma program för alla tjänster så är vi ganska 
ensamma på marknaden. Det är som du förstår otroligt svårt att göra Revu rättvisa med en 
skriven text, det är lite som att beskriva en filmscen i ett mail, och det bästa sättet är att se 
vad programmet har att erbjuda. 
 
Hur sker utvecklingen av programmen ut, vad finns det för utvecklingsmöjligheter?  
All utveckling sker baserat på användarnas förfrågningar och vi har en inbyggd funktion 
för våra kunder att efterfråga nya saker. 
  
Vad finns det för negativa sidor med Bluebeam? Finns det något underlag som inte 
går att konvertera till PDF? 
Det är klart det finns underlag som inte kan konverteras rakt av till PDF men i dagsläget så 
är PDF en så pass standardiserad lösning i många branscher så de flesta mjukvaruleveran-
törer ser det som en nödvändighet att kunna exportera till PDF. 
  
Om det finns negativa sidor med Bluebeam, hur kan man lösa dem problemen?  
Ingen produkt är perfekt och vi jobbar stenhårt för att ge branschen så stora möjligheter att 
jobba standardiserat som möjligt i Revu. Vi sitter bland annat med i PDF-koalition som 
beslutar hur formatet PDF ska utvecklas framöver samt jobbar tätt ihop med flera bransch-
organisationer för att skapa standarder kring olika arbetsflöden. Vi har även ett flertal forum 
där våra kunder kan framföra önskemål och be om hjälp för hur, och varför, man ska jobba 
för att nå bästa resultat. Till exempel har Skanska den 24/5en Bluebeam User Group (BUG) 
där bland annat Hedström & Taube Projektledning AB delar med sig av sina erfarenheter 
kring att jobba med projektledning i Revu. Denna BUG är inte ihopsatt av oss men vi med-
verkar för att kunna svara på frågor och liknande, det är Skanska själva som bjuder in till 
den. Våra kunder driver själva utvecklingen av standarder som ska/kan användas bäst i 

https://www.beast.se/
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branschen och vi kan bara erbjuda hjälp där vi kan, sen är det upp till var och en om dem 
vill blanda in oss. 
 
Går det att göra platsindelning i Bluebeam?  
Ja, det går att lägga ut utrymmen som man själv definierar plats och namn på. Dessa kan 
sedan användas för att sortera, eller filtrera, efter i sammanfattningslistan. 
  
Går det att lägga in extra kolumner i Bluebeam där BIP-koder kan tilläggas?  
Ja, detta kan göras via funktionen med anpassade kolumner i sammafattningslistan. 
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