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Sammanfattning 

Byggbranschens effektivitet beror på många faktorer, en av dem är logistik. Välplanerad logistik kan 

bland annat minska slöseri av tid och kostnader. Studier har tidigare visat att ineffektiv tidshantering i 

byggbranschen förekommer oftare än i branscher. 

Examensarbetet har skrivits för att undersöka vilka problem kan förekomma i logistikprocessen och hur 

digitalisering kan förebygga problem i logistikflödet. Digitalisering som återspeglas i Building 

Information Modeling (BIM) skapar möjligheter för att uppnå ett effektivt logistikflöde. 

Rapporten innehåller två huvuddelar: Faktainsamlingen omfattar begreppet logistik och olika strategier 

relaterade till ämnet som Lean och Just In Time och tillämpningen av dem i byggbranschen. Jämförelser 

mellan olika standarder kopplade till förbättrad hantering och klassifikation av material tas upp, bland 

dessa BEAst och Coclass. Även BIM-projekteringens inverkan på logistik har teoretiskt undersökts med 

programvaran Vico Office och dess 4D samt 5D-funktioner. 

Den andra delen fokuserar på enkätundersökningar på byggarbetsplats och intervjuer med BIM-

specialist, logistikchef, forskare med utvalda intervjufrågor. Frågorna är utformade efter respektive 

arbetsroll och alla svar finns transkriberade i slutet av rapporten som bilagor. 

All samlad information från enkätresultat och intervjuer redovisas i resultat och analys för att slutligen 

diskutera fördelar och nackdelar med BIM-projektering för logistiska ändamål. Rapporten föreslår mer 

användning av BIM-projektering i projekteringsstadiet för att effektivisera logistik i byggbranschen. 
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Abstract 

The efficiency of the construction industry depends on many factors, one of which is logistics. Well-

planned logistics can, among other things, reduce waste of time and costs. Studies have previously 

shown that inefficient time management in the construction industry occurs more often than in other 

industries. 

This report has been written to investigate which problems can occur in the logistics process and how 

digitization can prevent problems in the logistics flow. Digitization reflected in Building Information 

Modeling (BIM) creates opportunities for achieving an efficient logistics flow. 

The report contains two main parts: The collection of facts covers the concept of logistics and various 

strategies related to the topic such as Lean and Just In Time and their application in the construction 

industry. Comparisons between different standards related to improved handling and classification of 

materials are addressed, among them BEAst and Coclass. The impact of the BIM design on logistics 

has also been theoretically investigated with the software Vico Office and its 4D and 5D functions. 

The second part focuses on surveys about construction workplaces and interviews with BIM specialists, 

logistics managers, researchers using selected interview questions. The questions are designed 

according to each work role and all answers are transcribed at the end of the report as appendices. 

All collected information from the survey results and interviews are presented in results and analysis to 

finally discuss the advantages and disadvantages of BIM design for logistics purposes. The report 

proposes more use of BIM design in the design stage to streamline logistics in the construction industry. 
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Förord 

Detta arbete är ett examensarbete på 15 hp inom högskoleingenjörsutbildning i byggteknik och design 

på KTH. Arbetet som gick på ungefär 10 veckor handlar om förbättrad logistik med hjälp av BIM-

projektering. Detta arbete kan utnyttjas inom alla företag och organisationer som jobbar i byggbranschen 

och intresserar sig för logistiska frågor. 

Vi skulle vilja tacka alla de personer som var involverade på något sätt i detta projekt. Stort tack riktas 

till Ahmad Reza Roozbeh som akademisk handledare från KTH och vår handledare på SISAB samt alla 

intervjupersoner och respondenter från olika företag och på skolan. Tack till nära och kära för 

uppmuntran och support. 

 
Stockholm juni 2019 

Farzaneh Mobasheri och Najma Mohamed  
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SISAB: Skolfastigheter i Stockholm AB 
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MA: Materialadministration 
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SCOR: Supply chain operation referents 

BEAst: Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard 

ArchiCAD: ett CAD-program och räknas till gruppen BIM-applikationer 

CoClass: ett webbaserat klassifikationssystem 

Al: Artificiell Intelligens 

Autodesk Revit: informationsmodelleringsprogram 

IFC: ett filformat som skapar möjlighet att fritt byta information mellan CAD-program och andra 

mjukvaror 

Vico Office: ett program som erbjuder 4D samt 5D BIM-miljöer 

VVS: värme, ventilation och sanitet 

Big Data: stora datamängder 
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1. Inledning 

Arbetet kommer att belysa delar av problem som föreligger i byggbranschen. Det gäller frågor om 

logistik vilket är av stor vikt från början till slut av byggprocessen.  

Logistikproblem i byggbranschen är vanligt förekommande, enligt en studie om slöseri gjord 2005 av 

Josephson och Saukkoriipi har det visats att 23 procent av byggarbetarens dag spenderas till väntetider 

och slöseri medan 17 procent är effektivt arbete. Faktorer som material som inte kommer i tid, onödiga 

förflyttningar eller icke kvalitetssäkrade produkter påverkar lönsamheten och leder till förseningar i 

byggprojekt. För att effektivisera projektflödet och bevara informationsflödet igenom hela processen 

behövs det en helhetssyn över projektet, detta kan uppnås med BIM-projektering. 

 

1.2 Bakgrund 

Byggprocessen kräver en välplanerad logistik för att processen ska fungera optimalt. Logistiken är en 

stor del av byggprocessen som med hantering av den kan minska tids. En effektivare byggarbetsplats 

kan uppnås med bra planering.  

Genom att utnyttja digitalisering och programvaror kan uppnå välfungerande planering samt förbättrad 

logistik. Bakgrunden till detta arbete är att ge förslag till förbättrande logistiken med hjälp av 

digitalisering och programvaror. BIM som står för Building Information Modeling är oumbärligt och 

effektfull för processen av byggproduktion, visualisering av projekt samt förvaltning av den information 

som krävs för konstruktionen. (Skanska) 

Ett återkommande problem i byggbranschen och för SISAB har varit att det inte finns någon definition 

på vad digitalisering är och vad man ska kunna uppnå med metoden. SISAB jobbar som tidigare nämnt 

med förvaltning så deras fokus ligger på att kunna utnyttja den information som fanns under 

projekteringsstadiet till sin befogenhet. Därför är det viktigt att relevant information för deras efterarbete 

finns i byggmodellerna och att de kan få tillgång till det och på det sättet frigöra mer tid efter 

projektöverlämningen.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilka problem som kan förekomma i logistikprocessen och 

hur digitalisering kan förebygga dessa problem i logistikflödet. 

 

1.3 Frågeställning 

De två frågeställningar som valts som underlag för denna rapport är: 

- Hur kan man effektivisera olika processer på en byggarbetsplats? 

- Hur kan BIM-projektering påverka logistikflödet?  
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1.4 Målformulering 

Ett av målen med detta examensarbete är att analysera de logistikproblem som ofta uppkommer i 

projekt. Ett annat mål är att studera hur BIM-projektering kan förbättra dessa förhållanden. Genom att 

undersöka samt presentera hur BIM bidrar till mer effektiv logistikhantering kan man få fram förslag på 

vilka metoder som kan förbättra logistikflödet jämfört med traditionell logistikhantering: Resultatet kan 

man sedan använda som utgångspunkt för andra kommande projekt. 

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsningarna i arbetet är att varken lönsamhetsaspekter, specifika material eller produktionsdata 

kommer analyseras då fokus ligger på projekteringsfasen och vad för fördelar samt nackdelar som finns 

med att välja BIM-projektering för logistikplanering. Detta examensarbete är utfört med hjälp av 

intervjuer, enkäter samt informationsinsamling som grund och inga faktiska mätningar är gjorda än så 

länge. 
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2. Nulägesbeskrivning 

SISAB är en av Sveriges största fastighetsägare som förvaltar ett flertal projekt i Stockholmsområdet. 

Stora delar av deras arbete är att hantera drift, underhåll samt till- och ombyggnader av skolmiljöer. 

(sisab.se). Det är en av företagets affärsidéer att kostnadsmedvetna och därför är det viktigt att logistiken 

håller en god nivå för att förbättra flödet i projekten. På uppdrag av SISAB undersöks hur logistiken kan 

förbättras med hjälp av BIM-projektering.  

SISAB arbetar med många stora byggföretag och började använda BIM inom nyproduktioner samt 

större om- och tillbyggnader. BIM används i deras företag för att främja en effektiv, samordnad och 

högkvalitativ byggprocess. Enligt Bew Richards diagram framför SISAB på mognadsnivån 2 som 

beskriver filbaserat samarbete och databashantering. “Mer detaljerade kravspecifikationer skall 

bestämmas i samråd med projektledare och BIM-samordnare för varje projekt med hänsyn till projektets 

art, omfattning och speciella förutsättningar.” (SISAB AB) 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som använts under rapportens genomförande samt syftet med dem. 

Olika metoder som har valts att användas för att få en bredare uppfattning om ämnet. Då arbetet sträcker 

sig över en 10-veckors period har det valts att avgränsa till specifika metoder som anses lämpliga för 

detta projekt. 

3.1 Informationsinsamling 
Faktainsamlingen i början av detta arbete genomfördes med hjälp av facklitteratur som var relevanta, 

elektroniska källor samt gamla examensarbeten inom logistik med koppling till BIM-projektering. 

Informationsinsamlingen har gett djupare förståelse för ämnet och de grundläggande principer som 

gäller för byggprocessen samt logistiken. Den har även hjälpt att visa hur utvecklingen av BIM-

projektering ser ut idag. 

Kursen AF2730 BIM 3 projektering, kalkyl och tidsplanering har givit mer information i programmet 

Vico Office och vilka funktioner som kan användas för logistiska ändamål. Detta var en introduktion i 

programmet och deltogs vid ett tillfälle där man kunde ställa de frågor som ansågs vara relevanta till vår 

undersökning. 

3.2 Enkätundersökning 
Syftet med enkätundersökningen var att samla in underlag för att kunna analysera problem som påträffas 

på byggarbetsplatsen samt få åsikter på hur de hanterat tidigare svårigheter. Denna metod valdes för att 

snabbt kunna få in praktiska svar om miljö, byggarbetsplatsens logistikhantering och BIM-användning 

för att få kvantitativa mått på våra frågor. Det behövdes inte större resonemang kring svaren utan det 

passade med två till fyra svarsalternativ. Enkätfrågorna är bifogade i bilaga 1 i slutet av rapporten. 

3.3 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med en forskare, en konsult samt fyra tjänstemän från olika företag som 

antingen har logistikerfarenhet eller använder BIM-projektering i deras projekt, totalt sex personer. 

Intervjupersonerna är olika aktörer från projektering, design samt produktionsfasen för att få synpunkter 

och åsikter från olika delar i byggprocessen. Anledningen till att intervju valdes istället för 

enkätundersökning för tjänstemän, konsulter samt forskare var för att kunna ge de mer utrymme att 

resonera kring deras svar samt göra det enklare för oss att ställa följdfrågor när något var oklart. 

Intervjufrågorna och transkriberade svar är bifogade i bilaga 2–6 i slutet av rapporten. 
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4. Teori 

4.1 Logistik 
Enligt Agapiou (1998) innebär en logistisk aktivitet inom ett företag, rörelser och lagring i syfte att ha 

önskad materialflöde i rätt tid och rätt plats. “En utgångspunkt är att logistik är en viktig faktor då det 

gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för många företag”. (Oskarsson et al 2014).   

Logistik berör alla avdelningar i ett företag. Det är ofta lätt att följa logistik i små företag jämfört med 

stora företag. För att minska kostnader skriver stora företag kontrakt med logistikföretaget som tar 

ansvar för logistikaktiviteter. Många aktiviteter kontrakteras ut därför på andra företag som har 

kompetensen att genomföra dessa aktiviteter mer tids- och kostnadseffektivt (Lumsden, 2006) 

4.1.1 Materialadministration 

Det finns stort antal begrepp som relaterade till logistik. Under tiden utvecklades logistik begrepp och 

många försökte behandla logistik ur olika aspekter. En av dem begreppen är Materialadministration 

(MA). Enligt Lindh (2003) innebär MA det samspel och samordning mellan olika avdelningar inom ett 

företag eller olika företag man kommer i kontakt med genom logistik. “MA flyttade fokus från 

optimeringstekniker för transporter och lager till fokus på samspel och samordning mellan avdelningar 

inom ett företag eller mellan företag i flödeskedjan.” (Lindh, 2003)  

4.1.2 Supply Chain Management 

Materialadministration leder till Supply Chain Management som ser på logistik genom en management-

process. Med Supply Chain Management avses flöde av pengar, information och material från 

tillverkare till kunder med många aktörer inblandade. SCM inkluderar fler aspekter t.ex. hur företag kan 

jobba tillsammans med produktionsutveckling, marknadsföring eller finansiering. (Oskarsson et al 

2014). Se figur 1. 

 

Figur 1: Supply chain management (researchgate.net) 

 
”SCM integrerar ett flertal av företagets funktion -finans, redovisning, ekonomi, IT-system- till en 

systemstruktur som är beroende av marknadsföring binder ihop kunden, nämnda funktioner och självt”, 

säger Bloomberg et al (2002).  
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SCM kan innebära en mängd olika steg, inklusive följande: 

 Kunder 

 Återförsäljare 

 Grossister 

 Tillverkare 

 Komponent/Materialleverantörer 

Varje steg i Supply Chain Management har kontakt med material-, informations- och medelflöde. 

Flödena uppträder ofta i båda riktningarna och kan hanteras av en av stegen eller en mellanhand. (Chopra 

et al, 2013) 

 

4.1.3 JIT 

“Just In Time (JIT) bygger på förutsättningen om kapitalknapphet. Man var tvungen att konstruera ett 

system med låga kostnader och korta genomloppstider för att få igen pengarna så snabbt så möjligt.” 

(Oskarsson et al, 2014)   

JIT är en förvaltningsstrategi som anpassar uppdrag från leverantör direkt med produktions scheman. 

Företaget som använder den strategin tar emot varor när de behöver för produktionsprocessen och de 

försöker minska lagerkostnaderna. 

Just-In-Time (JIT) tillverkning är känd som Toyota Production System (TPS). Produktionssystemet 

utvecklades ursprungligen i Japan på 1960-talet och 1970-talet och blev berömt implementerat med stor 

framgång från Toyota. (Investopedia) 

JIT är ett sätt att förbättra kund-leverantörs förhållandet. JIT minskar administrativa kostnader för både 

kunden och leverantören eftersom inköpskostnaderna inte är alla på kunden och leverantören får all 

verksamhet från den specifika kunden som den vill så länge som det går bra. Sju viktiga principer anges 

i JIT: 

1. Överproduktion,  producera vad som efterfrågas av kunder och när det efterfrågas 

2. Kassationer,  fokusera på hög kvalitet från början 

3. Väntan, minska köer mha. flödesorientering 

4. Transporter, undvik onödiga transporter 

5. Utnyttja optimalt, i bearbetningsprocessen utnyttjar materialet optimalt 

6. Lagring, små partier, förkorta ledtider, höj leveransprecisionen 

7. Onödiga rörelser, standardisera arbetsmomenten (Oskarsson et al, 2014) 

 
Traditionella leveranser JIT-leveranser 
Långa transporttider Korta transporttider 
Stora volymer Små volymer 
Låg tidsprecision Hög tidsprecision 
Låg leveranssäkerhet Hög leveranssäkerhet 
Inget totalansvar Totalansvar 

 
Tabell 1: Traditionella leveranser och JIT-leveranser (Oskarsson et al, 2014) 
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4.1.4 Lean Production 

Lean production är en strategi som fokuserar på att minimera alla resursförbrukningar såsom tid, varor 

och arbetskraft samtidigt säkerställas kvalitet. Den strategin kan tillämpas på alla aspekter av ett företag 

från produktion till distribution. De grundläggande begreppen för JIT utvecklades till ett 

företagsövergripande perspektiv som kallas Lean production. (Arnold et al, 2008). 

Syftet med Lean production är att minska eller minimera aktiviteter som inte tillför värde till 

produktionsprocessen, såsom lagring av överflödigt material, reparation av felaktig produkt och onödig 

rörelse av människor och produkt runt verksamheten. 

Lean production härstammar från Japan, men har nu anammats långt utöver stora och komplexa 

tillverkningsaktiviteter. 

 

4.1.5 SCOR 

Supply Chain Operation Referens (SCOR) model integrerar de välkända begreppen affärsprocess 

reengineering, benchmarking, processmätning och organisationsdesign i en tvärfunktionell ram (Coyle 

et al, 2003). Syftet med SCOR är att skaffa ett språk för att analysera Supply Chain Management och 

skapa underlag för att utveckla affärsprocesser.  Enligt SCOR kan alla företag modelleras genom de fem 

arbetsprocesserna, source, make, deliver, plan och return. De fem processerna förtjänar separat 

uppmärksamhet och noga planering. (Coyle et al, 2003). Se figur 2. 

 

 

Figur 2: Fem distinkta hanteringsprocesser i SCOR (Supply Chain council) 

 
Den mest erkända supply chain-strukturen är: 

 Öka hastigheten på systemimplementering 

 Förbättra företagets smidighet 

 Påskynda affärsprocessens effektivitet 

 Förbättra lagervarv 

 Stödja organisatoriska inlärningsmål 

 Förbättra övergripande operativa prestanda (apics.org) 

 

http://www.apics.org/apics-for-business/frameworks/scor
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4.2 Logistik i byggbranschen 
Byggbranschen är en speciell industri då många olika företag samarbetar samtidigt och många olika 

material och varor kommer på arbetsplatsen samtidigt. Därför logistik i byggbranschen betyder mycket 

och spelar stor roll. Det största skälet för bygglogistik är fokusera på kunder och samarbete med olika 

branscher.  

Logistik i byggbranschen betyder att leverera varor och material till arbetsplats på ett effektivt sätt. I 

byggbranschen är det extra viktigt att material levereras i rätt tid på grund av de begränsade 

lagringsmöjligheterna på arbetsplatsen (Oskarsson et al. 2014). Trots att det tidsslöseri uppkommer i 

olika branscher, så är bortslösad tid i byggbranschen mer prevalent. Se figur 3. 

 

Figur 3: Bortslösad tid i tillverkning och konstruktion (Abdelhamid et al. 2008) 

 

4.2.1 Byggprocessen 

Byggprocessen beskriver hur olika aktörer samarbetar för att transferera materialflöde och 

informationsflöde från idéstadiet av ett byggprojekt till slutskedet. Hela byggprocessen kan illustreras 

som figur 4 nedan: 

 

Figur 4: Byggprocess (Föreläsning, KTH) 
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Vid behov av en byggnation eller en ombyggnation skapas ett byggprojekt. Det är ofta statliga eller 

kommunala myndigheter som ligger bakom stora byggprojektet som skolor eller infrastruktur. Det 

betyder att ett politiskt beslut initierar och satsar på ett byggprojekt. I annat fall kan företag, organisation 

eller privatpersoner som satsar på ett byggprojekt och till slut även använder det.  

Byggprojekt varierar från utformning till budget. Den nuvarande tekniken som program och mjukvaror 

är avsedda för att utveckla logistiken och kommer att minska kostnader och produktionstider. 

 

4.2.2 Lean Construction 

Lean Construction är ett nytt sätt att bygga som är iterativt. Lean construction inspirerades med idéer 

från Toyotas Production Line System; alltså Lean production. Ett stort fokus för Lean Construction och 

Lean Planning är att minska avfallet i byggandet. (Abdelhamid et al. 2008)  

Enligt Koskela är Lean construction ett sätt att utforma produktionssystem för att minimera slöseri med 

material, tid och ansträngning för att generera maximalt värde (Koskela et al. 2002). Idag fokuserar Lean 

construction på att minska slöseri i transformation men det behövs att det utvecklas på andra egenskaper 

också. Olika företag har egna sätt för att arbeta effektivare. De använder till exempel digitalisering.  

 

Figur 5: En effektiv verksamhet genom Lean Construction (engineersjournal.ie) 
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4.2.3 BEAst 

BEAst står för “Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard”. Organisationen har 100 medlemmar 

som är ledande företag som skapade ett nätverk för att utveckla branschens e-Affärer.  

“BEAst föregångare hette DK Bygg och startade redan på 1980-talet. Under 1990-talet kallades 

organisationen EDI Bygg. Med namnbytet till BEAst, och dess betydelse, markerar de den bredare 

inriktningen med eAffärer baserat på e-handel B2B, EDI och webbtjänster.” (BEAst, 2019) 

Det generella målet är att stötta branschen för att utvecklas i Elektroniska Affärer och branschens 

produktivitetsutveckling. BEAst Portal för e-faktura och logistikflöden, kommunikationstjänsten 

PEPPOL och rådgivning till medlemmar är några exempel för e-Affärer. 

BEAst har sex arbetsutskott för att diskutera frågeställningar inom sina respektive område. 

BEAst arbetsutskott: 

1. Fakturautskott 

2. Logistikutskott 

3. Teknikutskott 

4. Anläggningsutskott 

5. Bygghandlingar 

6. Hyresutskott 

BEAst har skapat en standard för att kunna få ett digitalt informationsflöde genom försörjningskedjan. 

Standarden som kallas BEAst Supply Material fungerar som ett underlag för att nå samma mål i Supply 

Chain Management. Det består av en processbeskrivning och en serie meddelanden som ska användas 

för leveranser av byggvaror och annat material. Informationen utbyts mellan projektörer, logistikföretag 

och leverantörer. Informationsflöde pågår mellan olika aktörer inom speciella labels. BEAst Label 

innehåller information som alla kan förstår. Allt från truckförare till byggarbetare ska kunna tolka 

informationen. Den välfungerande planen leder till att varor ska hamna på rätt plats. (BEAst, 2019) 

 

4.2.4 CoClass 

Byggbranschen behöver gemensamt språk som alla aktörer kommunicerar med det. Språket som har 

samma begrepp och terminologi som kan läsas av maskiner och människor. “CoClass är ett webbaserat 

klassifikationssystem som främst är tänkt att användas via andra applikationer; exempelvis CAD-

verktyg, företagsinterna system, förvaltningssystem, samt inköps- och kalkylsystem”. 

(Coclass.byggtjanst.se) 

Olika avdelningar i ett byggföretag oavsett vad de arbetar med kan utnyttja CoClass. I syfte med att ha 

ett välorganiserat språk kopplades CoClass till flera internationella standarder såsom ISO 12006-2, IEC 

81346-1, IEC 81346-2 och ISO 81346-12. (Coclass.byggtjanst.se)  

Bilden visar ett exempel på identifikation. Lappen kan stå på ett objekt och används med koppling till 

klassifikations- och klasskod. Egenskaper beskriver objektet. Se figur 5. 
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Figur 6: Ett exempel på identifikation med CoClass och BEAst (Coclass.byggtjanst.se) 

 

4.2.5 Artificiell intelligens  

Artificiell intelligens eller Al är simuleringen av mänskliga intelligensprocesser av maskiner. Maskiner 

eller datorsystem ersätter människor. AI kan kortfattat beskrivas som den intelligens som en maskin kan 

uppvisa, vilket i praktiken innebär teknik som har en förmåga att simulera mänsklig intelligens och på 

så sätt utföra mer komplexa uppgifter, så som olika typer av prognoser, diagnoser och 

rekommendationer (Governo, 2019). De olika AI-processerna inkluderar resonemang, inlärning och 

självkorrigering. 

Alla branscher utnyttjar artificiell intelligens. Varje dag användes Al i livet på olika sätt. Al hjälper 

människor att leva bättre och enklare. Teknologiutvecklingen inom olika områden påverkar Al:s 

tillgänglighet och kostnaderna för användning blir mer fördelaktiga. 

Nätverksbaserade egenskaper i logistik ger goda möjligheter till att genomföra Al. Det finns många 

anledningar att visa varför användning av AI skulle kunna revolutionera logistikvärlden. Till exempel: 

 “AI: s förmåga ser allvarligt på att öka företagens effektivitet inom områdena förutsägbar 

efterfrågan och nätverksplanering” 

 “Insikten i Big Data, speciellt när den genereras av AI, kan förbättra många aspekter av 

försörjningskedjan” (Cerasis, 2019) 

Artificiell intelligens med hjälp av sina karaktärer som Big data och robotar kan analysera 

byggprocessen och optimera det. Robotar som jobbar i arbetsplatser tar ansvar för arbetsuppgifter 

effektivt och det leder till minskade risker i arbetsplatsen.  

I logistikvärlden spelar robotar redan en stor roll.  De är inbäddade i försörjningskedjan. Enligt Tractica 

Research beräknas den globala försäljningen av lager- och logistikrobotar att komma upp till 22,4 

miljarder dollar i slutet av 2021. Robotar lokaliserar, spårar och flyttar lager i lager, de transporterar och 

sorterar överdimensionerade paket på markdistributionshubbar. (Cerasis, 2019) 

https://cerasis.com/
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4.3 BIM - Byggnadsinformationsmodellering 
BIM står för Building Information Modeling och är ett begrepp som uppkommer mycket i 

byggnadsbranschen. Det är dock många som beskriver exakt vad det är på olika sätt. Processen för BIM 

går ut på att skapa byggnadsinformationsmodeller och lagra information i 3D-modell för att förenkla 

visualiseringen av ett projekt. Informationen som lagras kan vara allt ifrån hela byggprojekt ned till 

specifika komponenters egenskaper. Detta skapar ett informationsflöde som är aktivt under hela 

byggprocessen och kan därmed minska kommunikationsfel då flera parter arbetar på samma modell. 

(Granroth, 2011) 

De lösningar som kan ges av BIM omfattar projektering, visualisering, simulering samt samarbete som 

tillsammans tillför en helhetsbild till involverade parter i projektets livscykel. Detta gör det lättare att 

uppnå projektmål och affärsmål med hjälp av övergripliga modeller. Det som man eftersträvar är 

balansen att kunna se delarna för sig men även helhetsperspektivet. Fokus ska ligga på ett funktionellt 

perspektiv där enskilda delars kan ses respektive hela flödet i projektet. BIM anses vara den kopplingen 

som förenar helhetsbilden med dem enskilda delarna. (Granroth, 2011) 

Exempel på vanliga program som används för BIM-projektering är Autodesk Revit, ArchiCAD, 

Sketchup och så vidare. Dessa program har funktioner för bland annat modellering, 

informationshantering i modellerna och ritningar som sedan kan kopplas till bland annat IFC och Vico 

Office. IFC är ett filformat som skapar möjlighet att fritt byta information mellan CAD-program och 

andra mjukvaror.  

 

4.3.1 4D BIM 

4D-BIM består av dimensionen för tidsplan där modellen inkluderar verktyg som länkar modellens 

objekt till schemalagda aktiviteter eller andra typer av tidsbaserade simuleringar (Eastman et al., 2011). 

Eastman et al. menar att det traditionella användandet av realtids- och högrenderad walkthrough 

teknologin är anpassad för enstaka aktiviteter medan 4D-verktyg för BIM gör det enklare att förutse 

projektets gränser och osäkerheter samt är mer genomfört ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 

4.3.2 5D BIM 

5D BIM består förutom av en byggnads 3D-modell även 4D-dimensionen som är tidsplan men även 

kostnadskalkyl som är den femte dimensionen. (Eastman et al., 2011). Kostnaderna som är kopplade till 

3D-modellens komponenter är sammanhängande under projekteringens gång. Beräkningar kan göras 

genom att ha utvalda kalkyler och data för specifika komponenters priser vilket sedan automatiskt 

behandlas i programmet. Fördelarna med att ha en kostnadskalkyl kopplad till en modell är att det ger 

möjlighet att se kostnaderna i 3D-format och följa dess prisutveckling när förändringar sker i modellen. 

(McPartland, 2017)  

 

4.3.3 Vico Office 

Vico Software är ett företag som har programvaran Vico Office; ett program som erbjuder 4D samt 5D 

BIM-miljöer. Programmet har funktioner med fokus på att integrera tids- och kostnadskalkyler med 

BIM-modeller. De lösningar som erbjuds för användning av programmet ska leda till optimerade 

byggprojekt. (Lundgren, 2019) 

Vico Office kan ses som ett program som binder samman alla öar till en massa. Där all information kan 

samlas på ett och samma ställe för att underlätta hanteringen av data. (Lundgren, 2019) 

Eftersom Vico kan importera CAD-filer från olika discipliner kan dessa studeras i programmet samtidigt 

istället för separat, alltså en integrering av 2D-ritningar samt 3D-modeller. De funktioner som 

programmet arbetar har fokus på mängdning, tidsplanering, kostnadsanalyser samt kalkylering. 
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Exempel på ett programmets funktioner är Flowline som idag används som platsbaserad planering. Dess 

funktioner är att presentera tidslinjens aktiviteter och platser i ett gränssnitt. Den fördel som kan ses med 

detta är att det “planerar i 3D”. Att platserna visas ger en extra dimension till tidsplanen och ger en 

fördelaktig kraft att kommunicera vad som ska göras samt när det ska göras. Se figur 7. 

 

Figur 7: Flowline vy från Vico Office - exempel på en eftersträvansvärd tidsplanering från ett projekt 

(Föreläsning KTH, 2019) 

En annan användbar funktion är Cost Planner, kalkyler där man kan skapa recept för olika material och 

mängder. Olika kombinationer ger olika recept och därefter kan man koppla ett visst recept till andra 

projekt samt kostnader för arbetskraft för ett standardiserat resultat. Man kan även jämföra kalkyler i 

funktionen Cost Explorer som finns i programmet för att se hur priserna skiljer sig åt med olika recept 

och även i 3D-vyer identifiera kostnadsförändringar för material och arbetskraft. Detta gör det mer 

tidseffektivt att skapa kalkyler när material och recept finns sparade sedan tidigare. Se figur 8. 
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Figur 8: Cost Planner från projekt av Vico Office (Föreläsning KTH, 2019)  

 

4.3.4 Digital tvilling 

Konceptet digital tvilling kan enkelt beskrivas som en replika av fysiska objekt i digital form. Inom BIM 

kan det vara en omarbetad kopia till den 3D BIM-modell som användes under projektering av ett projekt. 

Denna tvilling kan sedan i efterhand användas till andra aktörer som de kanske har andra förutsättningar 

och krav i modellen. De ska kunna presentera objekt i realtid, ändra och göra tillägg i modellen efter 

egna behov genom en ansluten plattform. Det anses vara av särskilt värde för exempelvis 

fastighetsförvaltare för att dokumentera en befintlig fastighet. Då kan det handla fysiska komponenters 

produktdata som tilläggs och annan relevant information för förvaltning. (byggindustrin.se) 
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5. Genomförande 

5.1 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med en logistikforskare, två tjänstemän inom BIM varav två av de från Nolliplan 

AB som arbetar med Vico Office, CAD-program och två tjänstemän från Lindab. Intervju har även 

genomförts med en senior konsult från BIM Alliance för att få en mer övergriplig syn på frågor angående 

BIM och dess inverkan på logistiken. Genom att dela upp intervjuerna med tjänstemän och konsulter 

kan vi få en bättre bild av hur de som arbetar med BIM-projekt och programvara dagligen uppfattar 

byggnadsprojekt. BIM-specialisterna fick svara på frågor om förbättringsmöjligheterna för 

projekteringen med hänsyn till logistik på byggarbetsplats.  

Intervjufrågorna är utformade efter deras arbetsroll och deras erfarenheter vad gällande logistik och/eller 

BIM och vad de anser kan förbättras under projekteringen som i sin tur kommer påverka logistiken. 

Intervjufrågorna samt transkriberade svar finns som bilagor 2-6 längre ned i rapporten. 

5.2 Enkätundersökning 
Som en delmetod har enkätundersökning valts att genomföras för att få åsikter av de som jobbar med 

produktion och kan se resultatet av logistikhanteringen på plats. Enkätfrågorna som behandlade 22 

bygglogistiska frågor skickades till 45 platschefer, arbetsledare samt logistikansvariga på olika 

byggföretag som vid något tillfälle varit underentreprenör till SISAB varav 9 svar återlämnades. 

Frågorna ger en tydlig bild av hur de arbetande upplever logistiken på byggarbetsplatsen. De svarande 

skickade därefter tillbaka deras svar via mejl. Alla frågor har antingen 2 eller 4 svarsalternativ för att 

undvika neutrala svar från yrkesarbetarna.  

Medverkande företag som svarade på enkätundersökningarna var Sweco Kiruna, Ramböll Stockholm, 

Proment gruppen AB samt Peab Sverige AB. 

 
Tabell 2 - Sammanställning av enkätundersökning 

 
Fråga Aldrig Ibland Ofta Alltid 

1 Tar mottagning av varuleveranser 

för mycket tid av arbetet? 
1 7 1 

 

2 Behövs det en erfaren platschef eller 

arbetsledare för att arbetet ska flyta 

på och leveranserna komma i tid? 

  
7 2 

3 Är det tydligt vart inkommande 

varor ska placeras eller förvaras? 

 
7 

 
2 

4 Har logistikansvarig alltid en 

självklar roll? 
(2 st. har ingen) 

1 1 3 2 

5 Görs det flera förflyttningar av 

levererat material på 

byggarbetsplatsen innan det 

används? 

 
5 4 

 

6 Har det upplevts att trafiken på 

byggarbetsplatsen störts vid 

materialleverans? 

 
6 3 
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7 Förekommer det förstörelse av 

material vid lagerhantering? 
1 6 2 

 

8 Kontrolleras samtliga produkter vid 

ankomst att det är rätt antal och 

kvalitet? 

1 4 3 1 

9 Blir produktionen mer effektiv när 

material kommer i rätt tid och 

mängd? 

  
4 5 

10 Har planering av material och 

transporter skötts på ett effektivt 

sätt? 

 
5 3 1 

11 Sker kommunikation mellan ledning 

och yrkesarbetare på ett effektivt 

sätt? 

 
2 6 1 

12 Förekommer det prefabricerade 

byggdelar med mindre fel? 
1 4 4 

 

13 Överlappar arbetsuppgifter på 

byggarbetsplatsen? 

 
5 4 

 

14 Förbättras logistikarbetet med en 

ensam ansvarig? 

 
3 6 

 

 

15 Är det värt att anställa en 

logistikansvarig som har fullt ansvar 

för all logistik? 

1 5 2 1 

16 Har det uppkommit stopp under 

produktionens gång pga. bristande 

logistikhantering? 

1) Ja. Fel leverans av varor 
2)Ja. Företaget levererade inte samtliga produkter som 

hade beställts. 
3)Ja. Det kommer flera leveranser samtidigt. 
4)Nej 
5)Ja. Ingen kran på bygget. 
6)Ja 
7)Ja. Fel mängd 
8)Ja. Oftast fel material på fel plats och tid. 
9)Ja. Ja, om transporten kräver kranlossning och tar tid så 

kan kranen ej användas för produktion förrän leveransen 

har lossats. 
Det finns många andra tillfällen också. 
Bygghissen upptagen, infarten blockerat, inv. hiss 

upptagen lossningsplats blockerad av material etc. 

17 Upplevs det att leveranser kommer 

med jämna mellanrum eller 

intensivt? 

1 3 
Svårt att tyda frågan, ibland 

är det mer intensivt än 

vanligt. 

5 
 

18 Används BIM för planering i 

logistikarbetet? 
Nej. Det kan vara något aktuellt framtiden  
Nej. Det kan det nog vara 
Ja. Vet ej 
Nej. Vet ej 
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Nej 
Nej 
Nej 
Ja 
Nej. Ja, men det är en bit kvar 

19 Hur ofta uppfattas det att material 

inte finns på rätt plats? 
1 8 

  

20 Hur välinformerad är du om 

kommande leveranser och hur de ska 

användas? 

 
5 4 

 

21 Blir du uppdaterad om förändringar 

som sker på arbetsplatsen? 

 
4 3 2 

22 Har byggarbetsplatsen ordning och 

struktur? 
Ja. 
Ja. 
Nej. Dåligt med plats. marken är halvfärdigt som ger 

sämre förutsättningar under hela bygget. APD-planen 

uppdateras inte som den borde så det blir rörigt. 
Ja. 
Ja. 
Ja. Nu har vi ordning 
- Eftersom det är byggservice och ofta små arbetsplatser 

är det väldigt olika vilka yrkesarbeten det är som gör 

jobbet, så det varierar väldigt. 
Ja. 
Ja. 
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6. Resultat  

6.1 Resultat av enkätundersökning 
Nedan redovisas resultat av enkäten med hjälp av diagram. Några frågor har valts ut och deras respektive 

svar illustreras i diagrammen nedan. Dessa resultat analyseras sedan i diskussionen för att leda till 

slutsatsen. 

Diagram 1 nedan: 

 

Första frågan handlar om arbetstiden i mottagning av varuleveranser. Majoriteten av de tillfrågade anser 

inte att varuleveranser tar för mycket ifrån värdefull arbetstid. 

Diagram 2 nedan:  

 

Frågan tar upp vikten av att ha erfarenhet som ledare i en arbetsroll där man ansvarar för logistik. Alla 

svarande anser att det är av stor vikt för ett fungerande logistik- och materialflöde på byggarbetsplatsen. 
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Diagram 3 nedan:  

 
Logistik handlar lika mycket om kommunikation som strategier och därför frågades de yrkesverksamma 

om hur de ansåg kommunikationen vara mellan dem och ledningen på bygget. Det visar sig att en stor 

del kommunicerar väl medan drygt 22 procent anser att det endast ibland kommuniceras effektivt. 

Diagram 4 nedan:  

 

Enligt de svarande anser majoriteten att det endast ibland är tydligt vart ankommande gods och material 

ska placeras eller förvaras på byggarbetsplatsen. Medan drygt 22 procent tycker det alltid är tydligt vart 

de ska placeras. 
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Diagram 5 nedan:  

 

Diagram 4 och 5 illustrerar svarsfördelningen kring placering av gods och förflyttningar på 

byggarbetsplatsen. Dessa två frågor tydliggör vikten av en organiserad plan för att placera och lagra 

ankommande gods. Om det finns en tydlig plan för vart ankommande varor placeras från början sparar 

det tid och arbetskraft.  

 
Diagram 6 nedan:  

 

Drygt 11 procent har svarat att varorna som kontrolleras av leveransmottagning aldrig stämmer till antal 

och kvalitet. Det är en liten andel som anser detta men det innebär att i de fallen kan det leda till problem 

på byggarbetsplatsen. 
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Diagram 7 nedan:   

 

Frågan valdes ut för att redovisa hur mycket logistik kan påverka byggprocessen. Majoriteten av alla 

respondenter anser att konsekvenserna av en bristande logistikhantering leder till förseningar som 

påverkar hela byggprojektet. 

 
Diagram 8 nedan:  

 

Detta diagram visar i vilken utsträckning respondenterna använder BIM-modellen, samt på vilket sätt 

man upplever att företaget arbetat med BIM-projektering för logistiken.  
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6.2 Resultat av intervjuer 
I detta delkapitel redovisas de muntliga och skriftliga svar som fåtts med utvalda intervjupersoner från 

byggbranschen. Intervjupersonerna har valts från olika tjänstegrupper både inom BIM och logistik för 

att få en så bred syn som möjligt i byggprocessens kedja samt hur BIM påverkar deras arbete med hänsyn 

till logistiken.  

 

6.2.1 Tjänsteleverantör - Nolliplan 

Nolliplan är ett företag som erbjuder bland annat verktyget Vico Office. Denna mjukvara används med 

BIM-modeller som sedan kopplas till kalkyler med kostnad samt tidsplanering för att förbättra 

arbetsflödet. Nolliplan har som mål att minimera det dubbelarbete som uppstår bland aktörer i 

byggprocessen. De strävar efter att skapa ett obrutet arbetsflöde under projektets gång och detta för att 

effektivisera byggprojekt. Det är inte bara återanvändning av information de fokuserar på utan även 

automatisering av olika processer som exempelvis mängdavtagning, inköpstidsplan samt kvalitets- och 

funktionskontroller. Torbjörn Kjellström som är BIM-specialist intervjuades om de fördelar och 

nackdelar som finns med användning av BIM-projektering i byggbranschen.  

Fördelar: 

Kjellström antyder att mer planering i projekteringsstadiet, genom att koppla 4D samt 5D BIM till 

modellen tydliggör en helhetsbild av projektet vilket i sin tur förbättrar resultatet. De metoder som kan 

användas för planeringen. 

Idag ställs för många krav i projekteringsstadiet som sedan inte används när projektet förs vidare till 

andra aktörer i processen. Detta leder till att tidsplaneringen inte är optimal och kommunikationen går 

fram och tillbaka i led. När BIM-modellen förs vidare i 3D, konverteras det till en 2D-ritning för att 

kvalitetssäkras och sen återgå till 3D-format. Med hjälp av Vico Office förhindrar man att modellen 

konverteras i onödan eftersom man kan kvalitetssäkra ritningar i programmet. (Nolliplan.se) 

Så som det har sett ut tidigare har arkitekter ritat i 3D men för att kunna ta ut kostnad och mängder har 

modellen levererats i 2D-format. Idag kan 2D-ritningar granskas och mätas digitalt med program som 

Bluebeam via datorn istället vilket innebär att vid ändringsbehov kan denna process räknas uppemot 2 

till 4 veckor. Nolliplan vill använda BIM så mycket som möjligt i byggprocessen, att arkitekten ska rita 

byggnaden som sedan får en littera som flyttas över med information till en kalkyldatabas. Därefter kan 

kalkyldatabasen kopplas till recept som på en kort tid kan visa vad denna byggnad kommer kosta 

förutsatt att kalkylen är rätt kopplad. Sker en ändring i ritningen uppdaterar man kalkylen utefter det för 

att hela tiden vara så optimalt inställd som möjligt. Tidsplanen tilläggs med hänsyn till kalkylen och 

detsamma gäller mängdavtagningen. Genom att ha dessa aspekter i en mjukvara blir det enklare att 

kunna förutse förändringar och helhetsbilden av projektet och i sin tur förbättra flödet.  

Nackdelar: 

Enligt Kjellström implementeras BIM på ett inkorrekt sätt och bör starta hos beställaren. Många gånger 

ställs det för många krav hos arkitekten och BIM/CAD-samordnaren som sedan inte används längre ned 

i processen. 
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6.2.2 Tjänsteleverantör - BEAst 

BEAst som tidigare nämnt är en förening som är ett samarbete mellan flera olika aktörer i byggbranschen 

som strävar efter att effektivisera och förbättra branschens elektroniska affärer. Idag använder flera 

aktörer i branschen deras tjänster för att underlätta logistikhanteringen. Medlemmarna är drygt hundra 

och samarbetar för att standardisera branschens e-affärer. (BEAst, 2019)  

BEAst Supply Manager är en standard skapat för att hålla informationsflödet kompakt under hela 

försörjningskedjan, detta för att förbättra bygglogistiken och sammankoppla de olika aktörernas system 

och på det sättet förenkla kommunikationen mellan de olika parterna. Med hjälp av deras BEAst-Labels 

kan man i förväg specificera vart ett paket ska hamna. Som en del av företagets standardiseringsarbete, 

används detta för att förhindra onödiga transportfel och felleveranser.  VD på BEAst, Peter Fredholm 

svarade på intervjufrågorna via mejl angående de fördelar och nackdelar som BEAst har i ett BIM-

projekterar byggnadsprojekt. 
Fördelar: 

Den första leveranstidsplanen skapas flera månader innan leverans vilket innebär att man i tidigt skede 

till förbereder för de logistiska aspekterna i projektet. Sedan kan man i efterhand göra förändringar i 

planen som upprättar leverantörer om det som är nytt. På det viset har man kommunikationen öppet för 

båda sidorna att justera deras planeringar. (Fredholm, 2019) 

Enligt Fredholm är en annan fördel att grunden för logistikinformationen kommer från projektörens 

system och ska finnas i en BIM-modell. Från det får man tillgång till det t.ex. i en entreprenörs system 

för planering, inköp etc. Därifrån skickas det till en leverantör så att de bland mycket annat kan skriva 

ut etiketter enligt BEAst Label, men man kan också använda det för mycket annat, t.ex. att planera och 

boka transporter. På BEAst Label finns streckkoder som kan läsas in i godsmottagarnas system för att 

underlätta godsmottagning, ankomstregistrering och kontroll, matchning av faktura etc.  

Nackdelar: 

Enligt Fredholm blir det blir väldigt omfattande om personalen på en byggarbetsplats ska knappa in alla 

uppgifter om destinationer mm. som ska in på BEAst Label. I stället ska man kunna hämta informationen 

från BIM-modellen. Stora delar av den information som ska finnas på etiketten finns i projektörens 

system och det bör man utnyttja. Här finns det dock en hel del brister och långt ifrån alla har den typen 

av system och integrationer som behövs för att få ett smidigt flöde.  
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6.2.3 Underleverantör - Lindab  

Lindab är en internationell koncern som specialiserar sig på utveckling, marknadsföring, tillverkning 

samt distribuering av produkter inom byggindustrin. Stor del av deras produkter som exempelvis kanaler 

och ventiler ritas med CAD-modellering eller BIM som sedan kan användas praktiskt på 

byggarbetsplatsen.  

“Lindab har redan sent i 90-talet utvecklat en egen CAD-applikation, baserat på AutoCAD med namn 

CADvent. Redan då hade man fokus på att kunna rita ventilationssystem med ”riktiga” produkter, det 

vill säga med 3D-geometri, rätt mått, produktkoder och beräkningsinformation för tryckfall och ljud. 

Lindab insåg tidigt trenden till att digitalt projektera en byggnad och man ville ligga i framkanten med 

att kunna hjälpa VVS-konsulter, installatörer och entreprenörer inom byggsektorn.” (Bingström, 2019) 

Fördelar: 

Enligt Bingström har företaget har på senare tid levererat fler produkter i tid med JIT samt sedan länge 

använt sig av Lean i produktion på fabriker. JIT är det som efterfrågats av kunder vilket företaget 

värdesätter och tagit till sig. Det medför ett bättre samarbete med kunder som känner sig uppskattade 

och trogna till ett företag som sätter värde på kvalitet och ansvar. Generellt upplever företaget att 

kundens attityd är positivt till deras arbetssätt med BIM eftersom kunden förväntar sig en förenklad och 

tydlig process med korrekt produktinformation under hela byggnadsprocessen. Det är ett mervärde för 

våra kunder som stöttar deras dagliga arbete. Lindab uppfattas som en sakkunnig och trogen 

samarbetspartner som sätter värde på långsiktiga affärsförhållanden.  

Nackdelar: 

Enligt Bingström är det en defragmenterad miljö som gör att det ändå inte går att standardisera processer 

när det kan handla om flera aktiva entreprenörer samt underentreprenörer i en och samma 

byggarbetsplats. Standardiseringsprocessen tar lång tid och byggarbetsplatsens parametrar förändras 

ofta beroende på projektdata som varierar med de olika aktörerna. Ett gemensamt arbetssätt är 

eftersträvansvärt men svårt att etablera med dessa faktorer. 
 

6.2.4 Forskare - logistik 

Andreas Ekeskär är doktorand på KTH och genomför studier om trepartslogistiska lösningar i 

byggbranschen. De ämnen han specialiserar sig på är hur företagen kan samarbeta i form av 

trepartslogistik och sammanföra de dialoger för att förbättra de resultat som behövs för att åstadkomma 

en effektiv byggarbetsplats. Intervjufrågorna baserades på hans erfarenheter inom logistik och hur BIM 

kan anpassa sig till de rådande faktorerna i ett byggprojekt. 

Fördelar: 

De fördelar Ekeskär har sett vad gällande BIM omfattar det faktum att BIM-modeller med information 

lagrad kan ta sig vidare längre ut i byggprocessen och därmed ha kvar den informationskedja som fanns 

från början, ända ut till de sista delarna i projekten.  

Enligt Ekeskär kan detta indikeras redan i början med att planera djupare och detaljrikt för att få bättre 

förutsättningar för resultaten. Däremot kan det påverkas av de ramar som byggprojekten har, som hur 

mycket tid som kan läggas ned och utrymmet man kan utnyttja.  

Nackdelar: 

Ekeskär anser att planeringen är det som kan komma att påverka det slutgiltiga resultatet av ett 

byggprojekt avsevärt och därför behövs det läggas ned tid och precision i det stadiet. Många gånger kan 

de som jobbar ute på byggarbetsplatsen inte vara delaktiga i processen förrän det har kommit till 

produktionsstadiet vilket medför en lucka i kommunikation och förlorar helhetssyn över projektet.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel framförs en diskussion av resultatet. Diskussionen ska visa kopplingen mellan resultat 

och litteraturstudien. 

7.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen visar att materialflödet inte är problemfritt på byggplatsen. Enligt diagram fyra 

och fem är arbetare inte helt nöjda med leverans och materialplacering på plats. Det behöver flera 

förflyttningar av material innan det används och det finns trafiken på arbetsplatsen vid leverans av 

material. Genom att använda JIT som en logistisk strategi undviker man att förvara varor på plats och 

minskar brister i materialflödet.  

Diagram 3 visar tydligt att informationsflödet inte är helt perfekt. 22 procent ansåg att kommunikationen 

inte sker effektivt mellan ledning och yrkesarbetare. Detta leder till missuppfattningar mellan de som 

arbetar på byggarbetsplatsen. Användning av leveransetikett på varor hjälper yrkesarbetare att undvika 

sådana missuppfattningar. Genom att låta alla parterna som arbetar tillsammans på byggarbetsplatsen ta 

del av den information som kommer in hjälper det att ge en helhetssyn på projektet. Enligt Granroth 

(2011) hjälper det parterna att visualisera ett projekt och utefter det kommunicera bättre när alla har en 

gemensam uppfattning om vad som behöver göras. Enligt Peter Fredholm (VD och projektledare på 

BEAst) kan den del av BEAst standarder där man skickar information mellan varandras system i 

varuförsörjningsprocessen fungera som standardspråk.  

Diagram 6 kan tolkas som att de 11 procent som anser att materialen som kommer till byggarbetsplatsen 

inte kontrolleras leder detta till problem. Materialen kan vara fel, inte vara kvalitetssäkrade eller inte 

vara rätt beställd mängd. Alla dessa faktorer leder till förlust i tid, budget och arbetskraft. Redan vid 

paketering av material hos leverantör bör det skickas noteringar till beställaren som då kan kontrollera 

om informationen stämmer för beställningen. Med BEAst standarder kan aktörerna kommunicera med 

varandra från beställning och under den process som materialet levereras till byggarbetsplatsen.  

Att 89 procent svarat ja på frågan om byggprojekt har stoppats på grund av bristande logistikhantering 

i diagram 7, är intressant. Det visar att planeringen inte har gått som tänkt och oavsett de lösningar man 

försökt använda gick det inte att undvika ett byggstopp. Som Ekeskär har nämnt är det viktigt att redan 

i ett tidigt skede planera så detaljrikt som möjligt och förutse de problem som kan uppstå i takt med att 

produktionen startar. Redan vid projekteringen är det möjligt att räkna ut med 4D BIM ungefärliga 

tidsramar för schemalagda aktiviteter och förbereda beställning av material i den mån som passar 

schemat. Därför är det även intressant att se hur diagram 8 har besvarats för användningen av BIM på 

byggarbetsplatsen. 

Diagram 8 visar att användningen av en BIM-modell som utgångspunkt för logistiken sker sällan. Att 

BIM-modellen inte används ute på byggarbetsplatserna visar tydligt att synen på BIM som ett 

gemensamt arbetsverktyg är väldigt begränsat. Det kan tolkas som att logistiken inte är digitaliserad i 

större grad. Ofta brukar traditionellt arbete utföras på papper alltså 2D-ritningar och med detta ökar 

risken för slarvfel på grund av den mänskliga faktorn. 
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7.2 Intervjuer 

Enligt intervjupersonerna tillförs det ofta inte tillräckligt med planering vid byggprocessens start vilket 

leder till att problem uppstår senare i processen. Den information som lagras tidigare i 3D-modellen 

förloras när andra parter deltar och måste sedan göras om för att gå vidare i processen. Ett exempel på 

detta är när arkitekter ritar i 3D och det sedan granskas vidare i processen i 2D-format för att i efterhand 

igen återskapas som 3D, 4D och 5D. Som Kjellström på Nolliplan nämnde finns det brister i 

kommunikation och digitalisering som behöver undersökas vidare och hur det kan fortsätta utvecklas i 

branschen. Mer användning av programvaror som Vico Office kan tillämpas i projekteringsstadiet för 

att planera leveranser och byggtider. Med hjälp av tydlig planering och delad information mellan de 

olika parterna både i början av processen samt slutet kan helhetsbilden leda till en bättre uppsikt av 

projektet. Detta för att undvika misstag vid exempelvis materialbeställningar och leveranser. Och om 

det väl sker missar i beställningar eller leveransfel så är det viktigt att ha planerat för sådant i förväg. 

Då blir det enklare att hantera och rätta till så att planeringen fortfarande någorlunda ligger i fas. 

Redan i projekteringsstadiet kan man planera för att hantera logistiken på ett visst sätt, kanske genom 

att bygga vissa komponenter i takt med att dess material levereras. På det sättet tar man användning av 

logistiska strategier som exempelvis Just In Time och minskar behovet av lagring på arbetsplatsen. I 

och med att byggarbetsplatsen ofta är en miljö där flera aktörer samarbetar är det viktigt att det sker 

regelbundna kontroller och avstämningar så att missförstånd inte uppstår.  

Kurt Löwnertz anser att kunskaperna om Al-användningens utveckling inom byggbranschen bör ske 

fort. Forskare inom detta område ser nytta i att robotar tar ansvar för olika delar i byggskedet bland 

annat logistiken, rivning osv. Enligt Claudia Olsson på Svensk Byggtjänst är hon helt övertygad om att 

AI och Big Data kommer erbjuda en stor framtidspotential för byggbranschen då man kommer att kunna 

förstå materialanvändning och byggnadsprocesser ännu djupare än idag samt optimera dem. (Svensk 

Byggtjänst) Al används för att genomföra snabba, noggranna och kostnadseffektiva projekt. Det kan 

hjälpa att ge mer säkerhet på arbetsplatser när robotar kan arbeta i farliga i farliga miljöer istället för 

människor. Hållbarhet är en annan fördel av användning Al i byggbranschen. Det är tydligt att en 

regelbunden användning Al i byggbranschen är nära. (Cerasis.com) 
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8. Slutsats 

Syftet med detta examensarbete var att hitta logistikproblem och ta fram förslag på hur ett företag kan 

få en bättre logistik med hjälp av digitalisering.  

8.1 SISAB:s logistik 
SISAB samarbetar med företag som tar ansvar för logistikflödet i deras projekt samt materialförsörjning. 

Då SISAB i sig inte hanterar logistikflödet i första hand går det inte att specificera deras användning 

samt förbättringsaspekter vad gällande BIM-projektering med hänsyn till logistiken. Däremot finns det 

möjlighet att fortsätta arbetet med BIM i förvaltningsskedet genom att ta del av den information som 

lagrats i byggprocessen.  

8.2 Behov hos aktörer 
Effektivisering av logistikflöden är ett pågående förbättringsarbete ännu idag och kommer fortsättas 

under en längre tid. Det finns möjligheter att utnyttja program som Vico Office och tillägg för 

kvalitetssäkring och på ett sätt standardisera processer som i vanliga fall tar tid. Det krävs mer kunskap 

och utbildning för att knyta samman 3D, 4D samt 5D på den gemensamma byggarbetsplatsen och 

samtidigt kunna ge en helhetsbild till alla delaktiga parter. Enligt Ekdahl (2003) så kännetecknas god 

logistik av just kunskapen av helhetsbilden samt att visa hur enskilda resultat påverkar den stora bilden. 

De aktörer som har en liten del i processen gynnas av att veta helhetsbilden av ett projekt och hur det i 

sin tur kommer påverka det kommande arbetet och även förarbetet.  

8.3 Möjligheter för digitaliserad logistik- och materialflöde 

Genom mer markant användning av BIM-modellering kan man förutse vart brister kan uppstå i 

tidsplaneringen och leveransplaner. Vico Office och dess 4D- samt 5D-funktioner öppnar upp för ett 

mer digitaliserat arbetssätt som minskar stopp i informationsflödet. Integrering av 3D-modeller till 

programmet öppnar upp för mer samarbete mellan olika aktörer och avdelningar. Byggprocessen kan 

effektiviseras ytterligare och använda BEAst Labels och följa leveranser i realtid för att minska 

leveransproblem.  

Användningen av automatiserade processer kan komma att utvecklas i och med att AI-utvecklingen blir 

mer prevalent på senare tid. Redan nu används robotar på lagringsytor och materialhantering, det finns 

möjlighet att låta sådan teknik hantera andra delar inom byggsektorn som exempelvis granskning av 

2D-ritningar där det ofta påverkas av mänskliga faktorer vid projekteringsstadiet.  

För att erhålla det obrutna informationsflödet från planering till förvaltning bör det skapas fler alternativ 

till digitala hjälpmedel som en digital tvilling till 3D-modellen som ska kunna användas efter projektets 

slut. Den digitala tvillingen ska kunna ge en överblick över fastigheten i realtid och med hjälp av en 

plattform kunna identifiera problem som ofta förekommer i förvaltningen och deras lösningar. 

Livscykeln för ett byggprojekt fortsätter långt efter att sista delen är byggd och därför är det förutsägbart 

att förvaltningsskedet kommer använda sig betydligt mer av den lagrade informationen från BIM-

modellen, förutsatt att relevant information lagrades i första början. 
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9. Rekommendationer på fortsatta studier 

Den utförda enkätundersökningen visar tydligt att det finns uppfattning kring användning digitalisering 

inom logistikprocessen. För att kunna kontrollera hur digitalisering påverkar logistik bör ett 

genomförande projekt undersökas möjligtvis ett projekt som knyter till BIM och Vico Office. 

Undersökningen kan fokusera på att mäta effektivisering inom tid, material och arbetskraft jämfört med 

ett projekt utan 4D och 5D-BIM. 

Flera av respondenterna i intervjuerna har påpekat att BIM kan tillföra hjälp till förvaltningsskedet i en 

byggnads livscykel. Programvaror som kan kontrollera de införda informationerna i byggdelar som är 

relevanta för förvaltningen i efterhand är något som kan behövas. 

Artificiell intelligens börjar användas för lagerhantering med hjälp av robotar. Den nya tekniken kan 

leda till förbättrad hållbarhet i byggbranschen. Nya projekt försöker hitta en koppling mellan Al och 

BIM. Hur kan man integrera robotar med BIM? Detta kan vara av nytta för fortsatta studier. 

Även en koppling mellan BIM och olika företags materialdatabas som direkt kan ge rekommendationer 

på de material som passar till modellen är av intresse.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 

 

1. Mottagning av varuleveranser tar upp för mycket av arbetstiden. 

☐                                       ☐                                  ☐                              ☐ 

Instämmer              Instämmer               Instämmer                  Instämmer 

Inte alls                    knappt                                                             helt 

2. För att bygget ska flyta på och materialleveranser ska komma i tid krävs 

en erfaren platschef och arbetsledare. 

☐                                       ☐                               ☐                              ☐ 

Instämmer              Instämmer               Instämmer               Instämmer 

Inte alls                    knappt                                                           helt 

3. Det är tydligt vart ankommande gods ska placeras eller förvaras. 

☐                                     ☐                                ☐                                 ☐ 

Aldrig                          Ibland                         Ofta                                Alltid 

4. Tycker du den logistikansvarige har en självklar roll? 

☐                                       ☐                                ☐                           ☐ 

Aldrig                          Ibland                         Ofta                               Alltid 

5. Efter att material har levererats till byggarbetsplatsen så görs det flera 

förflyttningar av material innan det används. 

☐                                      ☐                               ☐                               ☐ 

Aldrig                        Ibland                           Ofta   Alltid 

6. På byggarbetsplatsen är det många som delar och bygger på, ett litet 

utrymme. Upplever du att trafiken på arbetsplatsen har störts vid leverans 

av material? 

☐                                      ☐                                   ☐                                   ☐ 

Aldrig                           Ibland                           Ofta                               Alltid 

7. Tycker du att det förekommer att material förstörs vid lagerhantering? 

☐                                       ☐                                   ☐                              ☐ 

Aldrig                       Ibland                              Ofta Alltid 

8. Samtliga produkter kontrolleras vid leveransen, så det stämmer till antal 

och kvalitet. 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

9. Tycker du att produktionen blir mer effektiv när beställt material kommer 

i rätt tid och i rätt mängd? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

10. Upplever du att planeringen av material och materialtransporter skötts 

på ett effektivt sätt? 
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☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

11. Tycker du att kommunikationen mellan arbetsledningen och 

yrkesarbetare sker på ett effektivt sätt? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

12. Anser du att prefabricerade byggnationer kan ha mindre fel? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

13. Har du sett någon form av överlappande uppgifter på arbetsplatsen? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

14. Tycker du att logistikarbetet förbättras med ensam ansvarig? 

☐                                      ☐                                  ☐                                ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

15. Tycker du det skulle vara värt att anställa en logistikansvarig som har 

fullt ansvar för all logistik? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                          Ofta                             Alltid 

16. Har det uppkommit stopp under byggproduktionens gång pga. bristande 

logistikhantering? 

☐ Ja (om ja, beskriv dessa kortfattad och vad det berodde på): 

☐ Nej 

17. Uppfattas det som att leveranser kommer konsekvent med jämna 

mellanrum eller oftare mer intensivt under vissa skeden? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Jämnt                               Ibland                          Ofta                              Intensivt 

18. Används BIM-program för planering av logistik i arbetet? 

☐ Ja (om ja, nämn vilka program): 

☐ Nej (om nej, kan det vara något aktuellt framtiden?): 

19. Hur ofta uppfattas det som att materialen inte finns på rätt plats? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                               Ibland                      Ofta                         Alltid 

20. Hur välinformerad anser du dig vara om kommande leveranser och hur 

de ska användas? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Ej informerad               Lite                      Ganska mycket                 Mycket väl 

21. Blir du uppdaterad angående de förändringar som sker på byggplatsen? 

☐                                       ☐                                  ☐                               ☐ 

Aldrig                           Ibland                           Ofta                              Alltid 

22. Tycker du att arbetsplatsen har ordning och struktur? 

☐ Ja  
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☐ Nej (om nej, motivera gärna kortfattat varför): 

23. Övriga synpunkter (valfritt) 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor och transkriberade svar. 

Torbjörn Kjellström - BIM-specialist på Nolliplan AB 

“Det finns ju programvaror som håller på med logistik vi är inte så inblandade i logistiken på det sättet 

hos oss men så egentligen för att titta på hur, hur de gör idag så skulle jag nog fråga några byggföretag 

som finns. Och det är ju många som har sina, och då kommer ni märka att alla har sin egen idé och då 

kan ni också fråga hur de ser det på och vilka programvaror de använder. och så skulle ni också kunna 

kontakta för att se på hur de utnyttjar information som kommer ifrån modellen. Jag vet att för många år 

sen, vi hade i ArchiCAD, så vet jag att vi hade hur man kunde lasta en lastbil. Alltså att du hade 

byggmaterialet och hur skulle du packa lastbilen mest optimalt. Det var länge sen, det var nog 15 år sen. 

Det var några studenter som följde en pall med tegelstenar för att se vad som hände med den och den 

flyttades 5 till 6 gånger i arbetsplatsen och så slängdes den. På grund av att den hade kommit vid fel 

tidpunkt.” 

“I Sverige har byggproduktionen minskat med 10% sen 2000. Vi har blivit 10% sämre på att bygga hus 

sen 2000. På befintliga hus, det tar alltså 10% längre tid, för man har blivit 10% ineffektivare på att 

bygga hus sen 2000. och så undrar man varför det kostar så mycket. Men det har med allting att göra, 

det är ju den här att man inte har hängt med i utvecklingen och logistiken är ju en liten del. Där är det 

här med tidsplaneringen som vi pratar om att, tidsplaneringen är ju en stor del för då vet du liksom “nu 

ska vi bygga den här våningen och på den här våningen behöver vi de här fönsterna”. Och då måste man 

i förtid veta “det datumet ska vi börja med fönsterna då måste de vara levererade dagen före”. På det 

viset kan man ju utnyttja den informationen. Så det är då jag tror man ska titta på hur Vico, hur kan ni 

få ut informationen när den ska levereras. För det är ju där det finns vad som ska levereras och när det 

ska levereras. Och då ju liksom den kopplingen där det vill säga hur kan man göra själva beställningen.” 

1. Hur är arbetet idag sett till 3D, 4D och 5D? 

Jag håller på lite med 6D också, miljö. Nu säger man att KTH har tagit fram att det finns 9 

dimensioner. Mitt som jag håller på med 2D, 3D, 4D, 5D det är att jag lär ju många hur de ska 

rita i ArchiCAD, kanske inte lika mycket just nu men jag har gjort det i 19 år. Men min 

kärnpunkt är ju då att kvalitetssäkra modellerna och det för att 3D:n ska fungera för 4D, 5D. 

Det är där min kärna ligger. Men jag är ju och pillrar i båda miljöerna. För att 4D, 5D ska 

fungera behövs det att nån kvalitetssäkrar 3D. Jag hjälper många hur med hur de ska göra det, 

jag hjälper många med hur de ska ställa krav så att man inte ställer konstiga krav alltså onödiga 

krav på modellen. Så man ställer en massa krav, vi kollar kraven men sen är det ingen som 

använder informationen. Det är som att man köper en cykel med en barnstol på men man tänker 

aldrig skjutsa ett barn med den. Det är lite onödigt.  

2. Är de tre dimensionerna sammankopplade längre fram i processen eller är de separata? 

För att förklara, så som det har sett ut tidigare när arkitekten har ritat 3D men sen ska man ta ut 

kostnader för det, mängder. Då har arkitekten levererat 2d som papper Så har det varit tidigare. 

Nu börjar det komma ett nytt och då är det 2D digitalt och då är det något som heter Bluebeam. 

Som är ett program som många börjar använda. Det de gjorde var att de satt och ritade, man 

levererade ritning så var det nån som satt med en mätsticka och mätte väggarna, Men nu börjar 

det bli mer och mer att arkitekterna ritar eller alla ritar, man levererar 2D som man tar in i ett 

program och mäter i datorn i stället. Vilket innebär att och sen när det blir ändring så börjar 

man om igen och den här proceduren räknar mellan 2 och 4 veckor för ett projekt. Det vi håller 

på med som när man verkligen ska köra det här med BIM, det är att när arkitekten börjar så 

ritar de, om de ritar en vägg på det här viset så har den en längd, den har en tjocklek, den har 

en höjd och så har den ett ID, en littera. Sen flyttar man den informationen till en kalkyldatabas, 

man kopplar ihop de här två kalkylen med nånting som heter recept. Och det gör du då i Vico. 
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Och på det viset kan du få en på en väldigt kort tid, ungefär 5 minuter få reda på vad ett hus 

kostar. Så länge du har rätt där (pekar på kalkylen) och då får du den här kopplingen, när 

arkitekten gör en ändring så uppdaterar du kalkylen så får en viss summa på det viset. Men när 

du även håller på här (pekar på Vico) här får du också tider och mängder men nu kan du även 

få ut miljö. Allt emellan här (pekar mellan 3D och Vico) behöver man kvalitetssäkra och det 

gör man med Solibri. 

3. Vilka behov ser du vad gällande digitalisering? 

Jag ser att med tanke på den svenska byggindustrin har försämrats 10% de senaste 19 åren så 

måste det ske nånting inom byggindustrin. Byggindustrin måste börja utnyttja det digitala. Och 

sen är det upp till projektören att de har ett verktyg som kan leverera det de vill ha. Inte vilket 

verktyg det är och där har vi problemet idag. Många säger Revit, alla måste jobba med Revit 

men då stänger man ute 50% av arkitekterna man stänger ute en stor del av aktörerna som sitter 

i andra programvaror. På det viset får man inte kanske de som är bäst för det projektet. Så ja, 

svar på din fråga: vi behöver en rejäl uppsvängning i byggindustrin att utnyttja, bli bättre 

digitaliserat. 

4. Vilka behov tycker du det finns sett till 5D BIM i projekteringen? 

Det är den här att byggindustrin behöver börja det som jag berättade här, vi är ju här idag (pekar 

på tavla 2d) 3d?). det ju det de går på. De dödar informationen istället för att utnyttja för det är 

redan nån som lagt in informationen så behovet är att man behöver börja utnyttja informationen 

som skapas i modellen. och det gör man ju då alltså när de ritar 3d så använder man ju det för 

att göra 4d och 5d. Men idag så litar man inte riktigt på det, det är därför man går på “ja vi kör 

den här 2d och så säger man vi digitaliserar oss för det att data nu helt plötsligt” men man 

återskapar informationen. Så man behöver utnyttja 3d-modellerna mer för att kunna verkligen 

utnyttja 4d och 5d. 

5. Vad är miniminivå på informationen om tid, kostnad och 3D-modellen i de tidiga 

planeringsfaserna för att öka arbetsnyttan och undvika onödigt arbete?  

När jag kommer in som BIM-samordnare när jag ska kvalitetssäkra, om det nu är så att 

beställaren inte har några specifika krav på BIM så har jag några grundkrav som jag säger det 

här är ett minimumkrav som ska finnas och det är BSAB-koden och TypeID (littera) mer behövs 

egentligen inte. Så för min del som den här väggen tex (pekar på 3d vägg) om jag ska till 

exempel leverera en tredimensionell vägg jag skall börja kunna ta ut den för 5d så eftersom jag 

har börjat rita den, det enda jag behöver veta egentligen är ju då en littera mer behöver jag 

egentligen inte. Men jag brukar alltid säga jag vill även ha, beroende på vilken standard men 

27.c eller bd eller 214001. Det är 3 typer utav så det här är (pekar på tavla “det här BSAB, det 

här är Coclass-koden, och det här är BIMTypeCode”). Så det är 3 olika typer av koder men på 

väggen så skulle jag säga det här är minimumkrav på en vägg. Man ritar väggen 3-dimensionellt 

så som den ska byggas, man lägger på en littera, och en byggdelskod. Det anser jag vara ett 

minimumkrav. Bsab96 och det finns en nyare variant och den heter Coclass och så finns det en 

till som heter BIMTypeCode. Nackdelen med de här 2 (BSAB och Coclass) är att de bara finns 

i Sverige, de är rena svenska och det är inget annat land som använder dem. Men så finns ju 

också, alla länder har sin egen kod så det finns massor av olika typer av byggdelskoder men 

BIMTypeCode håller på nu att komma fram. Speciellt arkitekter, när arkitektkontor har kontor 

i flera länder då kan de jobba tillsammans eftersom alla länderna har olika typer av koder. Men 

det är mina minimumkrav. Rita som det ska byggas så långt det går, littera alltså ID-nummer 

och en byggdelskod. Det har jag som ett minimumkrav. Men sen är det ju upp till beställaren, 

vill de börja titta på brandklasser, ljudkrav så får de lägga på det. Men det är då man ska börja 

titta på, är det här nånting som vi kommer att använda för logistik till exempel. Vad behöver 
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man veta när det kommer till logistik? Är det nånting som arkitekten ska lägga in eller är det 

nånting som vi kan plocka ut någon annanstans. För det är många som tror att det är arkitekten 

eller projektören som ska lägga in all information och det behöver det inte vara. 

6. Hur ser samarbetet mellan olika avdelningar och andra ansvarsområden ut idag? 

Idag så är det, om vi tittar på varje disciplin som vi kallar dem, då har de arkitekter, 

konstruktörer, ventilation, el, alla sitter ju inte med ett och samma program. Och det är där vi 

har det här med IFC och den börjar ju bli bättre. På många av de projekten som jag har suttit 

som BIM-samordnare så har jag fått de att verkligen att, jag tvingar in dem att verkligen utnyttja 

informationen, hur man kommunicerar med varandra. Och där är ju ett problem, att de 

kommunicerar oftast inte med varandra och många säger “allting löser sig om alla sitter och 

ritar i ett och samma program” och då säger de att alla man måste sitta i en fil i Revit. och det 

är ingen som rekommenderar det utav de som levererar programmen för det funkar inte, det blir 

för tungt. och sen alla kommer inte sitta i ett och samma det är precis som att alla i Sverige 

skulle köra Volvo, det funkar inte. Det ska inte spela någon roll vilket program du sitter med 

för majoriteten utav programmen som finns idag, de kan leverera men problemet är att många 

som sitter med programmen inte kan programmen full ut.  

7. Tror du att ett mer utbrett samarbete skulle vara nödvändigt och positivt för 

vidare implementering? 

Ja, alltså det krävs ju ett större. Problemet vi har här är att vi har ingen myndighet som talar om 

vad BIM är i Sverige. Vilket gör att alla har sina egna idéer. Tittar man i Norge så finns det en 

myndighet som går ut och “säger det här är BIM” vilket gör att det går så mycket snabbare, det 

går mycket bättre och utvecklingen i Norge har gått så mycket snabbare än i Sverige för att där 

har man en myndighet som gått ut och sagt det här är det som gäller punkt slut. 

8. Hur implementeras BIM idag? 

Långsamt. Det går väldigt långsamt. Tyvärr är det många som har den här “varför ska vi ändra 

på oss, det har ju funkat tidigare”. Och de som implementerar BIM på vad de tror är BIM. Så 

det går långsamt och inte alltid så effektivt. Och många gånger så implementeras den på fel sätt, 

det är som när du bygger en bil, du sätter på ratten före och du har satt dit hjul. Du börjar med 

implementeringen på fel ställe och problemet idag är att man, vi har ju de som sitter och ritar 

och så har vi de som bygger och sen har vi beställarna. Idag så går man in och så säger man 

“här måste ni börja” men allting ska ju börja hos beställarna, det är ju där det ska börja och sen 

ska det gå ner. så beställaren måste gå in och tala om hur de vill ha det, de måste ju gå in och 

säga “vi vill att det ska bli mycket mer effektivare, finns det inte ett bättre sätt, kan inte vi 

använda informationen”. Då vet byggindustrin, byggföretagen “AHA det är det här ni vill ha 

av oss”, då kan de ställa kraven här. Men där är problemet idag, det beställs en massa konstiga 

krav här, som inte används här, och som inte ens används där. Man attackerar från fel front. 

9. Hur kan implementering av 4d, 5d stödjas eller underlättas? 

Utbildning. Som vi till exempel, vi håller utbildningar som har BIM-krav det finns en massa 

utbildningar. Så utbildningar i vad man kan få ut och hur man kan använda informationen så 

det utbildning som krävs hos alla. och då finns de företag som har, de kan hjälpa till att. Till 

exempel med Vico, när vi ska hjälpa företag att implementera Vico då ger vi de inte bara ett 

program, här varsågod utan vi utbildar de i programmet. Men vi talar även om “bara så ni vet 

om det ni kommer inte kunna använda modellerna om ni inte har gjort de här sakerna före”. Så 

det är dels ett sätt att hjälpa de att få in det, så det är utbildning och information för att hjälpa 

alla implementera 4D, 5D. 
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10. Hur bra brukar företaget vara på att anpassa sig till ny teknik? Vad har gått 

bra/dåligt tidigare? 

Viljan finns men det som alla har en egen vilja. Det finns de som har viljan och önskan att börja 

implementera de här nya tekniken och utnyttja tekniken medan det fortfarande finns väldigt 

många som inte vill för det har fungerat, de tycker det fungerar bra. så det har mycket med 

generation att göra. generationsskifte. Och där är ju då problemet, det är någon som har provat 

för 5 år sen och då funkade det inte så varför ska vi nu prova igen. Det är den klassiska. Vi 

provade för 5 år sen, det kostade för mycket, nu gör vi det inte igen. och då kommer man till 

det “jaha vad var det som gick snett” “näe det gick bara inte” och så visar det sig de har inte 

gått utbildningar, de har inte gjort korrekta krav, kravställningar och där är det vanliga. 

Utbildning och då blir det motstånd. 

11. Vilka risker och svårigheter ser du med 4D och 5D-BIM? 

Att vi i Sverige inte har en myndighet som gått in och bestämt vad är BIM. 

12. Vilka risker och svårigheter ser du med att implementera ny teknik? 

Okunskap. 

13. Hur kopplas BIM i ditt arbete till logistik? Vad är förbättringarna? 

I mitt arbete så är det ju att kvalitetssäkra, hjälpa våra kunder att kvalitetssäkra så att du får en 

modell som du sen kan återanvända så tanken är ju den då att kunna leverera en modell 3D eller 

information från modellen som då kan användas i logistiken på ett eller annat sätt. 

14. Vad är din visionsbild för framtiden? Hur ser ditt arbete ut om 3 år? 

Jag fortsätter som jag gör nu och hjälper företag att bli bättre på att leverera modeller oavsett 

programvara så man kan återanvända informationen för det man vill för 4d och 5d. Hjälpa 

byggindustrin att digitalisera sig för 4d och 5d:n. 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor och transkriberade svar. 

Mårten Lindström - senior konsult på BIM Alliance 

1. Vilka problem ser du med BIM och den information som delas med hänsyn till logistik? 

De problem som finns och som skulle kunna, med rätt åtgärder bli mycket bättre verktyg med 

användning, det är då att olika program lever lite i olika världar. och det inte alltid lika enkelt som det 

låter att flytta information från ett program till ett annat. Jag tror också att flera, kanske även Vico skulle 

ha behov av att de hade närmare koppling till någon som verkligen jobbar i praktiken, det blir lätt att 

såna här program blir lite för teoretiska om man inte vet förutsättningarna i praktiken. Jag ska inte säga 

att det är så för Vico men jag kan ana det. Det är ganska vanligt.  

Man ska ha en smidig kedja av information och en effektiv logistik då ska allting hänga med. Då är det 

som när man handlar mat, det finns en streckkod på varenda liten grej. Du kan inte köpa nåt i affären 

utan att det finns en streckkod på det. Men när inte det systemet finns på byggprodukter, då blir det alltid 

nåt manuellt steg emellan. Det finns ganska mycket som är gjort, det finns en förening som heter BEAst, 

byggsektorns elektroniska affärsstandard. De har gjort ganska mycket i den här riktningen men jag tror 

inte att det är färdigt. Nån typ av streckkod eller QR-kod, nånting som identifierar ett paket. 

När det kommer en lastbil till byggarbetsplatsen så kan den vara omärkt på ett sånt sätt så att man vet 

exakt var den ska lastas av och när den ska lastas av och hur den ska in, på vilken våning osv. Det är 

ganska långt utvecklat men jag tror inte det är så utvecklat att det startar redan i fabriken för det borde 

ju redan där när gipsskivan lämnar tillverkningen då borde den vara uppmärkt. Men jag tror att man 

först haft en bunt med gipsskivor tillsammans och lagt plast runt det, det är då man sätter på de där 

streckkoderna och det är lite omöjligt i sig. Men jag tror inte det finns en exakt standard i hur de ska 

beskrivas. Det är ganska komplicerat. En gipsskiva med en viss kvalitet den kanske ska ha ett 

huvudnummer oavsett om den kommer ifrån Uproq eller Damochgips. Sen är det nåt tilläggsnummer 

som talar om vem som var tillverkare. Man ska enkelt kunna se den här är 12 mm tjock och den har de 

och de egenskaperna. Och det där är inte färdigutvecklat, tyvärr. Det pågår ett arbete men det är inte 

färdigt. Och det är en faktor. Sen är en liten faktor då vem som ska göra jobbet för att det ska vara 

effektivt. Det finns ju de här logistikföretagen som bär in material, svensk bygglogistik är ett företag 

som bär in ett material på natten så att byggnadsarbetarna när de kommer på morgonen så har de redan 

sitt material på plats och kan börja med det de egentligen ska jobba med istället för att gå runt och hämta 

material. Det är en viktig del i det där. 

Det är lite som en paradox egentligen att ju större och mer komplicerat ett projekt är desto bättre planerat 

är det. För då inser alla att man är tvungen att detaljplanera allting. Ha stopptider för när material ska 

komma och lastbilarna får inte komma minuter för sent utan ska komma exakt då. Bygger man mitt i 

stan går det inte, en lastbil kan inte komma kl. 12 och spärra av hela staden för att man ska lasta av. Man 

måste komma på natten, det är mycket sånt. Om man sen bygger ett bostadshus ute på skärgården så 

kan man tycka att det är lika viktigt för det kostar lika mycket pengar men då har man inte samma 

detaljplanering men det skulle man egentligen behöva. När man talar om höga byggkostnader så tror jag 

delvis att man är lite för slarvig när man gör projekten. Man bör ha samma tuffa krav på alla projekt för 

att vinna bättre. 

2. Vad för behov ser du gällande digitalisering? 

Att standardiseringen går ett steg till så att det är enkelt. Att man hittar språk så att människorna i de 

vanliga projekten begriper. För nu finns det många exempel på digitalisering i stora projekt, Trafikverket 

förbifart Stockholm, är det som är nästan helt digitalt hanterat ända fram till det byggs och man kommer 

behålla digitala informationen i förvaltningsskedet och ha nytta av det. Är det nån fläkt som ska bytas 

så vet man vad det heter och vad för nummer det har. Det där planeras ju av specialister som efter en 

kort tid får sitt eget specialspråk på nåt sätt med egna förkortningar och då får ett allt större avstånd till 

de här vanliga säg bostadshusen i skärgården, cykelväg i Huddinge. Det ska hanteras på samma sätt som 

förbifart Stockholm. Men det gör inte det och det tror jag är ett hinder, man måste få mer standardisering 
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och få språk och enkla rutiner som fungerar även i de vanliga projekten. Det är ju enkelt att räkna ihop 

såna här 50 10 gigantiska projekt, de går oftast bra men det är inte de som står för huvuddelen av 

byggandet på nåt sätt utan det är de vanliga. Där tror jag finns mycket att göra 

3. Vilka risker och svårigheter ser du med att implementera ny teknik? 

Njae, inga risker i sig. Det är bra saker, däremot finns ju risken att man liksom inte hänger med i 

tekniken. Man missar nån detalj, tex BIM som begrepp är ca 15 år gammalt men tankesättet har ju 

funnits jättelänge. Det finns en risk om man nu sparar allting i de format som är nu och inte underhåller 

spartekniken. Det kanske är sånt man måste spara om var 5–10 år om man inte gör ny format, det finns 

det en risk att man har väldigt mycket digital information men tyvärr kan man inte läsa det. SÅ den 

risken bör man beakta men det tror jag man är ganska medveten idag. 

4. Vad är visionsbilden för BIM och hur det kan användas? 

Visionsbilden är ju det obrutna digitala informationsflödet, sen att man ska kunna spara pengar. Det är 

fullständigt nödvändigt att få neddragning av kostnaderna för byggandet, det kostar alldeles för mycket. 

Jämför med andra industrier så går våra kostnader uppåt medan andra går nedåt. Och det där måste man 

komma åt och det handlar om att göra rätt i varje steg. Väldigt mycket fel görs idag då man läser 32 på 

en ritning och så ska man föra över det så råkar man skriva 23 istället för 32, man kastar om siffrorna, 

och de typen av fel upptäcks alldeles för sent och så kostar det väldigt mycket att rätta till. Det här 

obrutna informationsflödet är jätteviktigt, superviktigt för att alla är med. Det går inte liksom att en 

kategori jobbar på ett annat sätt och det är verkligen upp till alla led, det är upp till den enskilda 

byggnadsarbetaren som inte ska stå med kalla händer på vintern och försöka titta på en ritning utan ha 

en bra bild i sin läsplatta hur ett komplicerat moment ska monteras eller plockas ihop. Det är verkligen 

ända ut till alla, det är en vision.  
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Bilaga 4 

Intervjufrågor och transkriberade svar. 

Peter Fredholm - VD och projektledare på BEAst 

1. Vilka kan använda sig av BEAst? 

Alla i samhällsbyggnadssektorn kan använda våra standarder, t.ex. byggherrar, projektörer, 

entreprenörer, installatörer och olika slags leverantörer av varor och tjänster. 

2. Hur sker kommunikationen mellan leverantör och kund? Är det alltid via BEAst Portal? 

Vilka interna system kan kopplas samman med BEAst portal? För leverantör och för kunden? 

Det är två stora frågor. Om ni menar den del av BEAst standarder där man skickar information mellan 

varandras system i varuförsörjningsprocessen så kan man använda olika lösningar. Först måste man ha 

ett system, typ affärssystem, inköpssystem etc. För de (vilket i byggbranschen är många) som inte har 

ett eget sådant system är BEAst Portal ett alternativ för allt som har med att skicka planer, order, 

aviseringar, fakturor mm. Det är idag drygt 15 000 företag som använder BEAst Portal. I de fall den ena 

parten, t.ex. kunden har ett eget inköpssystem med BEAst-standard inbyggd men en leverantör inte har 

ett BEAst-kompatibelt system, eller inget system alls, kommunicerar kundens system med leverantören 

via BEAst Portal. Om både kund och leverantör har standarden inbyggd i sina egna system behövs inte 

BEAst Portal utan då skickar man standardiserade elektroniska dokument (order, leveransplaner etc.) 

mellan varandras system. 

För själva kommunikationen rekommenderar vi PEPPOL som är en slags infrastruktur för effektiv och 

säker B2B-kommunikation via internet, men det går också att använda andra metoder (t.ex. FTP, S/FTP, 

AS2 eller API). 

3. Vad består själva processen av, vilka delar är den uppbyggd av? 

Vi har en rad olika standarder så det beror på vilken ni menar. BEAst Supply Material är för 

varuförsörjningsprocessen och har delprocesser som Planering, Inköp, Avrop, Leverans, Fakturering, se 

t.ex. http://beast.guidecloud.se/diagram/290/. För varje delprocess beskrivs aktiviteter och 

informationsöverföring. Motsvarande finns för anläggnings- och hyresprocessen liksom för granskning 

och bygghandlingar. 

4. Om det sker en ändring i projektplanen och därmed i leveransplanen, hur åtgärdas det? 

Den första leveransplanen skickas i ett tidigt skede, kanske månader före den första leveransen. Sedan 

uppdaterar man planen löpande beroende på att man har mer info, har ändrat något eller att det skett 

avrop. Vid varje ändring skickas en uppdaterad leveransplan som leverantören läser in i sitt system. I 

ett bra system skickas dessa uppdateringar med automatik när man gjort en ändring. 

5. Hur beställs material genom BEAst Label? 

Material beställs genom att man skickar ett avropsmeddelande (en order). I den finns ett antal 

informationsfält som talar om för leverantören vad som ska stå på etiketten, t.ex. att det här kollit ska 

till en viss lägenhet, ett visst rum etc. Man beställer alltså inte material genom BEAst Label. 

6. Måste beställningen ske via portalen? 

Nej, man kan beställa via eget system om man har standarden inbyggd i det (se svar på fråga 2). 

7. Vad krävs av materialleverantörer som använder BEAst? 

Det är en väldigt omfattande fråga och det beror på hur ni menar. De måste ha systemstöd förstås (vilket 

kan vara BEAst Portal), men också i många fall ändra sitt arbetssätt för att arbeta enligt standardens 

metoder som definieras i processbeskrivningen. 

http://beast.guidecloud.se/diagram/290/
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8. Vilka krav ställs på beställaren? 

Egentligen samma svar som ovan. 

9. Ett program som Vico Office kan ge en leveransplan, med samma information som BEAst Label 

vill ha på sina etiketter (typ av material, plats, leveranstid), kan det automatiskt läggs in i BEAst 

Label? Eller måste informationen föras in manuellt? 

Det blir väldigt omfattande om personalen på en byggarbetsplats ska knappa in alla uppgifter om 

destinationer mm som ska in på BEAst Label. I stället ska man, som ni är inne på, hämta informationen 

från BIM-modellen. Stora delar av den information som ska finnas på etiketten finns i projektörens 

system och det bör man utnyttjas. Här finns det dock en hel del brister och långt ifrån alla har den typen 

av system och integrationer som behövs för att få ett smidigt flöde. 

10.  Hur sker faktureringen och vad är dess koppling till BEAst Portal? 

Om leverantören har ett eget system med BEAst Invoice inbyggt behöver man inte BEAst Portal. Att 

tänka på är att man bör använda samma system för fakturering som man har för orderhanteringen 

eftersom allt data för faktureringen då redan finns i systemet. 

11. Om det kan ske genom ett internt system, vilka system stödjer det. 

Det finns en del system på marknaden som har detta inbyggt men vi verifierar och listar inte dessa 

system. Moderna affärssystem har dessutom alltid färdiga gränssnitt för t.ex. fakturering. Från det 

gränssnittet kan man ofta ganska enkelt mappa det till BEAst standardmeddelande för faktura (och även 

order mm). Att man gör så här är naturligt eftersom många system används i många olika branscher och 

länder och då är man öppna mot olika standarder. 

12. Om Vico Office används för projekteringen, kan detta program sedan integrera med BEAst 

Portal? 

Absolut. 

13. Kan BEAst Labels och informationen föras över till andra aktörer under processens gång, 

exempelvis från projektering/produktion till förvaltning? 

Grunden för logistikinformationen kommer från projektörens system och ska finnas i en BIM-modell. 

Från det får man tillgång till det t.ex. i en entreprenörs system för planering, inköp etc. Därifrån skickas 

det till en leverantör så att de bland mycket annat kan skriva ut etiketter enligt BEAst Label, men man 

kan också använda det för mycket annat, t.ex. att planera och boka transporter. På BEAst Label finns 

streckkoder som kan läsas in i godsmottagarnas system för att underlätta godsmottagning, 

ankomstregistrering och kontroll, matchning av faktura etc. 
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Bilaga 5 

Intervjufrågor och transkriberade svar. 

Andreas Ekeskär - doktorand på KTH 

1. Har du jobbat med BIM tidigare, eller sett kopplingen mellan logistik och BIM i arbetet? 

Nej, jag har inte jobbat så mycket med BIM utan min forskning har fokuserat på tredjeparts 

logistiklösningar kring bygglogistik där ett logistikföretag kommer in och sköter logistikhanteringen på 

byggarbetsplatsen. Alltså allt från att ta emot gods och liksom skicka ut det på plats , egentligen allt det 

som på ett traditionellt vanligt byggprojekt så gör kanske entreprenören det, man tar emot eget gods och 

såna saker men här har man då ett företag som gör det åt dem. Det finns olika grader av såna här 

lösningar som går olika långt. Tidigare har det då tillgått på bland annat Linköping universitetssjukhus, 

där man hade en sån där lösning, där handlade det väldigt mycket om att inte krocka med ambulanstrafik 

och patienter och annat som finns på sjukhus och nu tittar jag väldigt mycket på norra djurgårdsstaden 

där man har en annan typ av tredjepartslogistiklösning men där tittat jag inte så mycket på logistik i sig 

utan mer på vilka andra effekter en sån logistiklösning kan få, och samverkan mellan olika entreprenörer. 

Så BIM är ingenting jag har berört direkt, jag vet att BIM används så men jag har inte studerat det 

närmare. 

2. Vad är en tredjepartslogistik-lösning? 

En utomstående lösning, istället för att du sköter det själv så tar du in någon som gör det åt dig. Och 

hela byggbranschen fungerar väldigt mycket så, för du har egna yrkesarbetare så har du en 

underleverantör som har ansvar för logistiken. Naturligtvis så skulle BIM kunna användas i det arbetet 

för att underlätta logistiken. 

3. Tankar kring BEAst? 

En förening med aktörer från samhällsbyggnadssektorn. Jag tycker inte det hörs så mycket prat om det 

och jag hör både delade uppfattningar om det också men BEAst gör ju mycket saker och inte bara 

logistiska det är ju även enklare fakturahantering och såna saker. men jag hör väl det kanske mer från 

ett forskarhåll om hur man jobbar med BEAst och inte så mycket hur man jobbar med det ute i praktiken. 

4. Vilka återkommande problem finns på byggarbetsplatser?  

Alla möjliga har jag sett. Men det beror också mycket på vad man ser som problem och vad man ser 

som möjlighet och vilka förutsättningar det finns.  Men till exempel man beställer för mycket material 

till exempel som man inte vet vart man ska lagra det materialet så man har en lagringsbrist. Men så finns 

det lösningar som exempel i norra djurgårdsstaden där har man en terminal där man kan korttidslagra 

materialet vilket gör då att de kan beställa material även mer än de behöver för tillfället men de kan 

lagra det i kort tid då för att proportionera upp det vartefter de behöver uppe på site. Och andra problem, 

det beror också på vilket perspektiv man tar om har entreprenörernas perspektiv eller leverantörernas 

perspektiv för de är ju helt olika. Leverantörerna kan ju tycka att det är jobbigt med tidsstyrda leveranser 

särskilt om leveranserna sker kvällstid eller på udda tider. Det kan innebära då att de får extra kostnader 

och rierna får kostnader för tomma transporter och rierna vill ha så fullastade transporter, fyllnadskrav 

är möjligt. Ser man till att man levererar nånting så när de åker tillbaka till vart de nu kom ifrån så vill 

de ju ha en last med sig och kommer de sent, tidigt eller så kan de få svårt att få en last med sig då blir 

det en tom transport och det blir en kostnad. Men jag har också sett entreprenörer som motarbetar 

logistiklösningar alltså när man har tagit initiativ till vissa lösningar, det kan vara allt ifrån en 

tredjepartslogistik men det kan även vara intern lösning så man inte lyssnar eller tar till sig de regler 

som är uppsatta för att de ska fungera, man kör sitt eget race eller så tar man bara till sig minsta möjliga 

av regler som man kan ta till sig och såna saker. 
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5. Hur viktig är kommunikation för logistiken? 

“Kommunikation, absolut det är jätteviktigt i vilket projekt som helst skulle jag säga. När det kommer 

till bygglogistik så är den speciell eftersom om man jämför med annan industrilogistik eftersom vi har 

på ett bygge, man bygger ju liksom sin fabrik runt sin produkt, produkten är huset så att säga. Så får 

byggarbetsplatsen representera fabriken om man jämför det med en fabrik som tillverkar tvättmaskiner 

eller bilar eller vad det nu än kan vara så har ju de sin infrastruktur, de har en lastkaj där allt material 

ska bomma och kanske till och med lastas på andra sidan huset där material levereras ifrån och då tydlig 

infrastruktur för hur man ska hantera logistiken med allt ifrån lager och såna saker och det är skyddad 

miljö. På en byggarbetsplats är det man är tvungen att hantera väder, vind och med alla skeden som ett 

byggprojekt går igenom. i ett tidigare skede så kan de vara massor som ska hanteras medan senare 

skeden så är det kanske mer inbyggnadsmaterial. De här materialslagen har olika, de hanteras på olika 

sätt till exempel i gipsskivor eller till exempel köksstommar kanske är känsliga för regn eller snö medan 

det har inte betong på samma sätt. Här måste man då kommunicera , det måste kommuniceras i flera 

led. Dels så tror jag att man måste kommunicera syftet med att man har en logistiklösning till exempel 

så vad är syftet med den. Och varför har vi de här reglerna , varför har vi en regel på att en pall får vara 

max såhär stor och vara si och så varför är det. Jo men därför att, det är för att av arbetsmiljöskäl till 

exempel eller för att det ska kunna komma igenom en dörröppning, en hiss eller vad det nu än kan vara. 

Så därför är kommunikationen viktig och den är också viktig, varför kostar det här pengar för oss att 

göra när vi har en del byggföretag tycker att men här ju instruktion gratis att göra eftersom de har egna 

yrkesarbetare som skulle kunna hantera den här pallen själva än att nån annan gör det åt dem men det 

är ju inte gratis för den har en alternativkostnad eftersom byggarbetarna skulle då istället kunna bygga 

istället för att bära materialet. Så hela tiden informera och kommunicera om olika lösningar i vad som 

sker och det här sker ju till bristande grad skulle jag kunna säga bristande grader och det är för man 

behöver kommunicera till byggherren, varför ska byggherren ta vissa kostnader till exempel eller vilka 

kostnader ska byggherren ta eller vilka problem innebär det här för byggherren eller vilka möjligheter 

det innebär man ska inte bara fokusera på problemen utan man ska fokusera på möjligheterna också. 

Fördelen med logistik kanske inte alltid är uppenbara i reda pengar och ören utan det kanske syns i form 

av andra saker som minskat svinn eller minskad totalkostnad på hela projektet när det är klart eller en 

snabbare tidsplan och såna saker. Så kommunikation är a och o, dels när material ska fram eller när 

material inte kan komma fram eller förändringar på byggarbetsplatsen eller förändringar för leverantör 

eller vad det kan vara. Och det kanske finns en poäng med att ha kommunikation även i projekterings- 

och designskedet med de företagen som ska tillverka valda byggdelar allt från fönster till dörrar, 

betongelement allt vad det kan vara så de är förberedda på “här kommer ett projekt då och då och då 

kan man börja förbereda sin process. Då nånstans får man logistikprocessen att gå så parallellt den kan 

med byggprocessen. 

6. Svårigheter med rot-projekt i innerstan med hänsyn till logistik? 

Vi kan börja med rot-projekt kontra nybyggnadsprojekt är ju alltid knepigare för att beroende på vad det 

är för rot-projekt eftersom rot-projektet måste förhålla sig till en befintlig byggnad då är det husbyggnad 

vi pratar om jämfört med nybyggnadsprojekt där man nånstans börjar från noll. Och sen i en stad då är 

det så klart man måste förhålla sig till alla möjliga faktorer, allt ifrån andra hus, andra byggprojekt till 

trafik, människor som jobbar och bor med allt vad det nu kan vara. Så ja, det är svårare att lagra material 

då får man kanske förlita sig på en lösning om man använder nån form av Just In Time-leverans men 

det går ju att lagra material där också, det går ju att lagra kanske inte just närheten av där man bygger 

men det går att lagra till exempel utanför staden. Om det är en lagerlösning man vill ha kan man alltid 

använda ett lager utanför staden och sen så har man liksom samlade leveranser som leder till bygget och 

beroende på vad som byggs om så kanske det finns en möjlighet till att ha visst materialupplag nånstans 

vid byggnaden men det kanske är svårt. Men lager är en kostnad också och det får man inte glömma. 

7. Är det bättre med endast en ansvarig för logistiken? 

Ja, det beror på vad man menar med ansvarig. Men ja, jag tror att såhär att man behöver åtminstone ha 

någon som har ett uttalat ansvar sen så är det så vid byggprojekt många gånger så är det himla många 

olika företag inblandade och det är inte särskilt att den här ansvarige hierarkiskt sätt har nån form av 

makt över alla andra så det beror på vem den är tillsatt av. Är den tillsatt av byggherren eller är den 
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tillsatt av en annan entreprenör eller så. Men jag tror att man behöver nån som har en helhetssyn och det 

skulle då kunna vara nån som är ansvarig. 

8. Hur viktigt är SCOR-modellen för logistiken? 

SCOR-modellen kan inte jag jättebra. Det är klart att alla de här delarna är viktiga för logistiken, du 

måste liksom hitta ditt material det har du source och du måste planera och planering är ju i grund och 

botten nånting som jag tror är bland det viktigaste och som jag tror förbises väldigt mycket. I projekt 

jag har studerat där man har logistiklösning så har kanske de framgångarna man kan se har många gånger 

kunnat härledas till att man har planerat mer än normalt. Vilket jag tycker indikerar på att man kanske 

planerar lite för lite annars eller lite för kortsiktigt eller på fel sätt eller vad det nu kan vara. Just varför 

har jag inte bekräftat men när man planerar mer och det blir bättre ja då kan man säga att det är mer 

planering är något man kan ha till godo och ju bättre förutsättningar för planering man har desto bättre 

kommer resultatet att bli. Men det handlar ju också lite om ramar som byggprojektet har och hur hela 

branschen är uppbyggd nånstans , man har inte tid att planera, många gånger kanske de som jobbar ute 

på byggarbetsplatsen inte är med i processen innan i det här designskedet projekteringsskedet utan de 

kastas in i ett “nu ska ni bygga” och då har de inte koll på den planeringen som har skett innan och såna 

saker. Så planering tycker jag är a och o och nånstans tycker jag det är bra om man försöker involvera 

även de som ska bygga det i tidigare skede i projektering. Men sen så gäller det även för byggherren 

kanske att också planera redan borta i förvaltningsskedet liksom så för där ser jag möjlighet för till 

exempel BIM att kunna koppla en detalj säg om det är fönster eller dörr, aggregator eller vad som helst. 

Du vet redan från fabriken att den här kommer från den här leverantören tillverkaren och sen så den 

kommer komma den här dessutom skulle kunna kopplas till olika data som leveransdata och den 

kommer den här dagen och så. Och förvaltningsskedet kan då också se om det här är en sån sak som 

behöver bytas ut 20 år och då har du det i systemet men där finns inte det idag vad jag har sett. Så ja, 

logistiken tenderar ju många gånger med att fastna lite på det operativa , alltså nere på byggarbetsplatsen 

där man tar emot och bygger in materialet i byggnaden det kanske inte är så mycket i det här i allt det 

här förarbetet som innebär då dela information och kommunicera eller planera och allt. Jag säger inte 

att det ena är viktigare än det andra men det kanske förbises. 

9. Vad anser du vara de fem största problemen inom logistik? 

Det går inte att säga det tror jag. För det beror så mycket på projekt och förutsättningarna för de här 

projekten. Med tanke på hur många byggprojekt som sker idag i Sverige, om vi har Sverige som 

exempel, ute i världen blir det många fler. Så är det ju inte jättemånga som kanske har en uttänkt 

logistiklösning, logistiktänk som en logistikforskare skulle se det som. Men däremot så har de ju nån 

form av praxis så som de alltid har jobbat och i det involveras ju naturligtvis logistik. Jag menar 

byggbranschen har ju alltid i byggprojekt hanterat “hur ska vi ta emot material, hur ska vi beställa, hur 

ska vi planera leveranser, hur ska vi kommunicera med våra leverantörer, hur ska vi få till avtal” och 

allt det nu kan vara. Allt det har man ju alltid gjort, det är liksom inget magiskt som sker med logistik, 

det logistiken gör, aktivt logistiktänk gör är att man försöker göra det på bästa möjliga sätt. Och det 

finns inte ett sätt per projekt så det är väl några problem att man kanske försöker se det som en 

enhetslösning när det kanske behöver vara flera lösningar beroende på förutsättningarna. 

10. Hur kan kvaliteten säkras på material som levereras till byggarbetsplatsen? 

Det är ju en jättesvår fråga för det beror ju på vem äger materialet under tiden det transporteras. Och 

normalt sett är det väl så att det är liksom inte av entreprenören förrän den har fått det och det här vet 

jag har varit en fråga när det har varit en tredjepartslogistiklösning i att leverantören det kan vara åkeriet 

har levererat materialet till den här tredjepartslogistikföretaget men samtidigt har entreprenören inte fått 

det så vem är då som är ansvarig under den tiden. Här finns lite olika lösningar men i regel har ju då 

tredjepartslogistikföretaget kanske tagit sitt ansvar under en kort tid och sen har de med en viss 

dokumentation, fakta sagt “så här ser materialet ut nu. Det är ni som har ansvaret under en viss 

tidsperiod, 24h, klaga om det skulle va nånting”. Men materialet kommer ju, tror jag aldrig man kommer 

aldrig kommer komma ifrån att material skadas under transport till exempel och är det inbyggda 

kvalitetsbrister så hamnar det nånstans hos tillverkaren skulle jag säga. Men sen nånstans beror det på 

vad man menar med kvalitetsbrist, det enskilda materialet kan vara i kombination av andra material som 

bildar byggnaden så kanske inte fungerar och då är frågan att ansvaret kanske ligger hos projektören. 
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Om man har tänkt fel och inte sett till helhetsbilden. Så låt oss säga vad som är kvalitetsbrist och där 

tror jag man kanske skulle vara duktigare när det kommer till att säga att det inte är fel på materialet 

utan det går sönder i hanteringen, när man hanterar det. Då kanske man ska vara duktigare på att ställa 

krav på hur det ska paketeras, till exempel. Det kan vara så att tillverkaren, leverantören paketerar det 

på ett sätt som är bra för dem för det minskar deras kostnader men det kanske inte är optimalt för att 

hanteras på en byggarbetsplats. Då kanske man ska säga “det ska levereras så det kan lyftas på ett enkelt 

sätt med en gaffeltruck” och såna saker. Och inte bara kanske stå på några enkla reglar och så det går 

sönder när det hanteras och då handlar det om kravställning, man måste börja ställa krav på hur material 

ska levereras och det här kan göras på olika sätt. Det kan dels vara hur det paketeras och det är ganska 

vanligt att man säger att det ska paketeras på en standard Europall eller specialpallar men det kan också 

vara så att man kan paketera på ett sätt som underlättar då men ska man ställa krav på hur det paketeras 

ut transporthänsyn kan ställa krav så att det kan underlätta för själva byggprocessen till exempel. Typ 

paketerar alla fönster i kittar för en lägenhet, eller alla kökstommar kittas så. Man kan också använda 

till exempel med hjälp av BEAst, deras BEAst Label i olika steg jag tror man har sett hur det används, 

man märker upp att det här är köksstommen har det här numret, det här fönstret har det här numret 

dessutom att man märkt upp det på ritningen så man vet exakt vart det ska. Och sen så nånstans ska man 

försöka ha spårbarhet i hela processen så man vet vart materialet befinner sig och vem det ska till. 

11. Hur kan man förhindra att material flyttas runt flera gånger på byggarbetsplatsen för att 

slutligen slängas? 

Med all planering har man nånstans bestämt sig för att ha uppköpt det här materialet tidigt så om man 

nånstans har glömt att man har köpt det, det kan ha stått i vägen så och därför har man flyttat omkring 

det. Och antingen så köpte man det i onödan för det inte behövdes så det slängdes bort eller köpte man 

för mycket materialslag så det slängdes bort av den anledningen eller så kanske nån hade glömt bort att 

det köptes in och så köper man in en motsvarande ny som sen byggdes in och så hittade man det här och 

slängde bort. Det finns flera olika orsaker till att det händer så man kan spekulera till varför det hände 

så jag vet inte varför det hände men nånstans så handlar det om att man måste börja planera och då måste 

man kanske ha det här helhetssynen på logistiken. Man kanske inte behöver ha allting från dag 1 utan 

man kanske ska se att “man behöver det här materialet den här dagen och det kan byggas in dagen efter, 

samma dag” så man inte lagerhåller på plats så det ligger i vägen. Men är det material som är för mycket 

som beställts då handlar det nånstans också om dels vad har man projekterat, det kanske behövs bättre 

underlag som visar på att vi behöver vad det nu för material typ gipsskivor, reglar så det blir rätt antal 

så man inte överbeställer. Men när man överbeställer och det finns material kvar beroende på vad det är 

så skulle man ju också istället för att slänga det, så skulle man kunna återanvända det och då menar jag 

inte återvinna utan återanvända, det skickas tillbaka antingen till leverantören eller nån annan mellanpart 

som säljer till bygge eller kanske skicka det till något annat byggprojekt, om man behöver materialet 

där kan man skicka det dit. Då måste man reda ut vem som ska ta kostnaden för det här absolut men jag 

tror det handlar om planering som är orsaken till såna brister. Och vart uppstår planeringen, bristen att 

det uppstår på plats utan det kan ske mycket tidigare skeden, kanske i byggherrens projekteringsprocess, 

det kan också uppstå internt i den här organisationen hos en entreprenör. 

12. Vad för typ av information bör tas med i projekteringsfasen för att underlätta logistiken? 

Ja, men projekteringsprocessen är ju också ganska lång. Och där måste man kanske börja, det beror på 

vad för material man tittar på. Tittar du på standardmaterial så är det en sak, tittar du på specialmaterial 

är det en annan sak. Så nånstans måste man kanske börja titta på hur vi ska kunna standardisera våra 

processer och jag tror att man kanske behöver öka sin kommunikation dels med de som ska bygga men 

även de som ska leverera. Men byggmaterial kan vara så himla mycket saker, allt från en elledning till 

något jättestort jättetungt. Därför är det svårt att kunna analysera det också och många olika 

yrkesgrupper anser att vissa inköp är viktigare. Man kanske behöver någon som har en helhetssyn på 

vad som behövs. Så såna saker skulle eventuellt vara nånting för projekteringsprocessen också. 

13. Vilka förbättringar behövs för logistik i förvaltningsskedet? 

Oj, förvaltningsskedet har jag verkligen inte gått in och studerat. Jag tror att man i sin förvaltning, där 

måste man kanske vara bättre på att veta vad man har byggt in i sin byggnad eller i sin konstruktion. 

Och den datan skulle kunna ligga i liksom det här BIM-objektet till exempel där skulle man kunna ha 
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information om vad det nu kan vara för nånting, ett filter som behöver bytas ut, den datan skulle kunna 

komma in i fastighetsförvaltarsystem där de kan övervaka sin byggnad. Men jag kan inte 

förvaltningsskedet så bra så jag vågar inte svara mycket om logistiken där. 

14. Hur påverkas trafikflödet runt en byggarbetsplats av logistik? 

Den påverkas jättemycket. Som sagt då olika skeden olika mycket. Men bygge implicerar att det 

kommer tung trafik, och tung trafik i form av lastbilar och annat som ska vara långa. Och det påverkar 

inte bara trafiken utan även alla människor som bor runt omkring i form av, det kan vara en busslinje 

som behöver ändras om bara för att man bygger.  Så ja det påverkar väldigt och därav kan man då kanske 

styra det med olika slottider till exempel när man får leverera material eller det kan va så att leveranser 

får ske före eller efter en viss tid. Men till exempel i ett tidigt skede när man gräver väldigt mycket och 

schaktar material då kommer det vara större flöde av lastbilar som går. Först tar man sen kommer 

lastbilen med schaktmassor för att nästa skede kommer långtradare med kanske betongelement och sen 

så ändras karaktären till mer inbyggnadsmaterial. Så det här kommer ju ske i olika tider beroende på hur 

bygget utvecklas. Och en enkel lösning på det är att man till exempel har tydliga infarter och utfarter för 

byggarbetsplatsen som också hör till exempel koordinater för där leverantörerna vet vart de ska åka så 

de inte kör fel eller onödan in på fel gata, vägar.  Det kan användas flaggvakter och andra 

övervakningssystem som hjälper till att det inte stoppar övrig trafik. Allting för att underlätta då den 

övriga trafiken. Men ja, trafiken kommer oundvikligen att påverka trafiken runt omkring. 

15. Kan mer användning av Prefab underlätta logistiken ytterligare? 

Kanske, det är svårt att säga. Det används väldigt mycket prefabricerat idag. Men det beror på, det finns 

olika grader av prefabricering och idag så används väldigt mycket prefabricerad betongelement och på 

ett sätt där kan du planera, du kan till exempel ha flera som bara står på rad och väntar på att köra in 

med sitt element och bli avlastade. Du skulle till och med kunna ha nån dörr med uppställda släpen och 

sen är det en eller två som kör nån form av slinga. Pratar vi prefabricering i form av inbyggnadselement 

då har köksstommar och sånt, ja kanske, det minskar inte trafiken med det kanske underlättar på plats. 

Jämför man med platsgjutet så kan det vara jättemycket trafik i form av, eftersom betong är en färskvara 

nu vet jag inte hur mycket platsgjutet det är idag, det påverkar lite olika mycket. Men prefabriceringen 

kanske, det beror på projektets förutsättningar tror jag och vart man bygger nånstans. 

16. Vilket är det mest effektiva logistikhantering du har sett kontra den minst effektiva? 

Nej, det går inte. Återigen så är det projektberoende så det som är mest effektivt på ett ställe kanske inte 

är det mest effektiva på ett annat. Och vad som är dåligt betyder inte att det är dåligt nån annanstans 

heller. Men man kan säga är en ideal process är att det ju att man har i ett tidigt skede, planerar man för 

logistiken och det gäller till exempel redan i projekteringen att man projekterar för att man ska kunna 

hantera material, man vill bygga in så att det ska hanteras av människor och maskiner som finns på plats 

utan att det behöver vara speciallösningar. Det kan man tänka på i projekteringsskedet. Man kan 

projektera när man bygger hus att man projekterar så man håller till exempel håller en öppning i det här 

huset så att vi kan få in material den vägen för då stör det kanske trafik mindre på andra sidan av huset 

eller vad det nu kan vara så man kan tänka till i hur man ska få in materialet. Sen får man bygga igen 

det här när materialet som ska in i byggnaden är färdigt. Det kan man tänka på i tidigt skede. Man måste 

också tänka på att kommunicera nyttan och syftet framförallt, vad är syftet med att ha logistiklösning 

eller de regler och krav som ställs och eventuella kostnader framförallt som det synliggör. 

Logistiklösningar kan tillföra nya kostnader absolut, beroende på hur den optimerar men många gånger 

kan det vara så att det synliggör redan befintliga kostnader som egentligen inte är synliggjorda. Då måste 

man kunna tala om vad beror de här kostnaderna på och varför uppstår den och så där. Så man måste 

kunna motivera i vad det är och varför vi gör det här. Och sen nånstans om jag kommer ihåg byggprojekt 

är, alla byggprojekt sker omkring vårt samhälle och därför kommer samhället att påverka och påverkas 

av byggprojektet. Och då måste man ta höjd för det och respektera den. 

17. Hur kan förändringar på bygget kommuniceras ut bäst till alla parter? 

Dels så tror jag att man får kommunicera det flera gånger och så tidigt som möjligt måste man kunna 

flagga för förändringar. kanske också redan när man har, innan man vet om att det kommer komma 
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förändring kanske man ska gå igenom , jaha om det här inte går vad är plan B, C, D och så vidare. Alltså 

tänka om redan från början, hur ska vi lösa det då. Man får helt enkelt vara proaktiv, så proaktiv man 

bara kan. Däremot så är man i byggbranschen väldigt duktig på att hantera såna problem, förändringar 

som uppstår och är därmed duktiga på att lösa dem. 

18. Artificiell intelligens i bygg i framtiden? 

Man ska vara försiktig med att säga om framtiden för vi vet ingenting om den. Men nära framtiden och 

vad vi vet om den, jag tror att vi till exempel kommer kunna se mera förarlösa fordon till exempel, man 

har börjat köra förarlösa transporter på allmänna vägar till exempel. Volvo har sin satsning på förarlösa 

fordon så jag tror att flera såna lösningar kommer komma som involverar människor mindre. Det finns 

redan såna robotar om du åker till lager som har många leverantörer så har ju de som går runt och bär, 

som paketerar och plockar olika varor som ska levereras. Nu är det svårt att veta hur artificiell intelligens 

kan hjälpa oss men det kommer det säkert göra, jag vet bara inte riktigt hur. Möjligtvis skulle det också 

vara med och planera, det beror på hur projektet ser ut men det skulle kunna planera på ett mer optimalt 

sätt kanske genom att kunna räkna in andra faktorer som inte alltid kanske har lätt att ta hänsyn till 

exempel trafikläget, hur är det i en viss del av stan eftersom den vet att en transport kommer komma 

iväg då kan det ta höjd för trafikläget en viss tid och därmed kanske föreslå en lämpligare leveranstid 

än vad man själv planerade. Men också hänsyn till den tidsplan man har. 

En logistiklösning idag behöver inte bara den enklassade logistiken, utan den kan också involvera i form 

av samordning och samverkan eller skapa förutsättningar för det på en byggarbetsplats. 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor och transkriberade svar. 

Dag Jarlson - Manager Group Supply Chain på Lindab 

Kai Bingström - IT Solutions Manager och System Support Management på Lindab 

1.Varför infördes BIM i företaget? 

KB: Lindab har redan sent i 90-talet utvecklat en egen CAD-applikation, baserat på AutoCAD med 

namn CADvent. Redan då hade man fokus på att kunna rita ventilationssystem med ”riktiga” produkter, 

vill säga med 3D-geometri, rätt mått, produktkoder och beräkningsinformation för tryckfall och ljud. 

Lindab insåg tidigt trenden till att digitalt projektera en byggnad och man ville ligga i framkanten med 

att kunna hjälpa VVS-konsulter, installatörer och entreprenörer inom byggsektorn. 

2. Hur implementeras BIM och används det för alla kunder/beställningar/produkter? 

KB: Utmaningen med BIM är att det finns väldigt få standarder som exakt beskriver vad ”BIM” ska 

innehåller. På så sätt är det svårt att kunna tillhandahålla rätt information till alla olika typer av kunder. 

Vi kan dela upp i olika use-cases för våra kunder: 

 Rita, produktionsbereda och beställa produkter från Lindabs kanalsystem (oftast använd av 

installatörer och VVS-entreprenörer): Här skall Lindabs Safe produkter för kanalsystem 

finnas i CAD verktyget, antingen CADvent, MagiCAD, AutoCAD/Revit men även ibland 

i STEP-format. Det viktiga är att man ska kunna få ut de produkter man kar konstruerat med 

för att materiallistan och e-beställning. CADvent-plugin har även en koppling till Lindabs 

webbshop på vissa marknader som gör det möjligt att beställa direkt från sitt CAD-projekt 

i Lindabs webbshop. 

 Välja tekniska produkter som BIM-objekt (oftast VVS-konsulter): Teknisk komplexa 

produkter som luftdon, kylbafflar, spjäll, ljuddämpare, mm som bär en del teknisk 

information med sig och som finns oftast som konfigurerbar produkt pga. dess många olika 

parameter och alternativ att anpassa produkten till behovet, finns i diverse CAD databaser 

men även på en branded BIM-plattform https://lindab.magicloud.com där våra kunder kan 

söka efter dessa typer av produkter, till viss del finna beräkningsinformation och exportera 

produkter till AutoCAD och Revit. 

 Produktvalsprogrammen för produkter i ovanstående punkt (oftast VVS-konsulter men 

även vissa entreprenörer): Lindabs egenutvecklade applikation www.lindqst.com för att 

beräkna teknisk komplexa produkter, simulera egenskaper, förhållanden och resultat i 

inneklimat. Även från LindQST finns en plugin för att kunna exportera CAD/BIM-modeller 

efter beräkning till CADvent, MagiCAD, Revit och AutoCAD 

På så sätt försöker Lindab stötta våra kunder hela processen från produktkonfiguration och –beräkning 

över beräkning av ventilationssystem i CAD-program till beställningen i vår webbshop. 

3. Vad för effekt uppnås med BIM? 

KB: BM betyder för oss att kunna hjälpa kunden med sina uppgifter. På så sätt får Lindab trogna kunder 

som sätter värde på kvalité, samarbete och ansvar. 

 

 

 

https://lindab.magicloud.com/
http://www.lindqst.com/
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4. Vad för inställning har man gentemot BIM i byggbranschen? 

KB: BIM nämns mycket men det verkar finnas många tolkningar vad detta betyder. Generellt upplever 

vi att kundens attityd är positivt eftersom man förväntar sig en förenklad och tydlig process med korrekt 

produktinformation under hela byggnadsprocessen. 

5. Vad för fördelar finns i implementering av BIM som inte kan uppnås utan det? 

KB: Det är ett mervärde för våra kunder som stöttar deras dagliga arbete. Lindab uppfattas som en 

sakkunnig och trogen samarbetspartner som sätter värde på långsiktiga affärsförhållanden. 

6. Vilka förväntningar fanns på BIM-teknologin i början? 

KB: Det var längesedan vi började med CADvent och det som har blivit en del av ”BIM” idag men jag 

tror i början fanns just den förväntan som jag beskriver i punkten ovan. Att kunna hjälpa våra kunder 

och på så sätt skapa långsiktiga partnerskapliga förhållanden som genererar en win-win situation 

gentemot våra konkurrenter. 

7. Skiljer sig användandet av BIM i praktiken från vad ni förväntade er innan ni införde BIM? 

KB: Som redan beskrivit är det svårt att sätta fingret exakt på vad som förväntas när man säga ”BIM”. 

Jag har upplevt alla möjliga förväntningar så det enda sättet jag skulle vilja beskriva är att det är väldigt 

individuellt. 

Supply Chain 

1. Vad för behov finns för BIM i byggprocessen? 

Det börjar bli mer och mer använt problemet är hur vi ska få ut informationen från BIM modellerna till 

Logistiken på byggarbetsplatsen. Lindab har sedan ett antal år varit aktiva i Beast www.beast.se där 

branschen arbetar för att knyta ihop logistik och projektering.  Detta har blivit mer och mer aktuellt de 

senaste åren. [se bild nedan]. Gå gärna in på Beast och läs mer om vad vi försöker göra. Det finns en 

branschorganisation BIM Alliance som Beast har samarbete med men vi har inte riktigt fått till hur detta 

ska fungera ännu. https://www.bimalliance.se/ 

 

 

http://www.beast.se/
https://www.bimalliance.se/
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2. Infördes BIM på efterfrågan av kunder eller företaget? 

KB: I början var det vi, men nu är det kunderna som beskriver sina förväntningar för oss. Jag håller med 

Kai att kunderna börjar efterfråga detta men det går trögt mycket beroende på en defragmenterad miljö 

där det finns ett antal stora entreprenörer med många mindre entreprenörer där byggarbetsplatsen är 

projektbaserad och där det varierar med vilka aktörer som är på de olika byggarbetsplatserna vilket gör 

det svårt att standardisera. 
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Logistiska frågor 

1. Vilka logistiska strategier används? Till exempel Lean, Just In Time eller kanban. Om NEJ, 

tycker du att företaget borde använda sig av en logistisk strategi? Om JA, varför? 

Lindab har sedan länge varit aktiva att använda framförallt Lean på våra fabriker. Vi har även Just In 

Time som ett krav från våra kunder mer och mer där vi levererar direkt till byggarbetsplatser med 

tidlossningar (precisa både dag och tid) samt med märkning (godsmärken). Intern mellan våra 

producerande enheter har vi VMI för at fylla på stål. Inom fabrikerna har vi till viss del även e-kanban 

kort för att producera.   

2. Vilka fördelar anser ni ha med vald logistisk strategi? 

Vi möter våra kunders krav vilket driver effektiviseringar.  

Möjligheter 

1. Vilka möjligheter ser ni med att kombinera BIM med Supply Chain strategier och logistik i 

allmänhet? 

Absolut men det är våra kunder som behöver använda sig av BIM när man skapar leveransplaner och 

sedan avropar från dessa. Att använda sig av konceptet en digital tvilling i framtiden har stora 

möjligheter. Att under hela projektet använda sig av en ”digital” modell som man uppdaterar 

kontinuerligt både under själva projektet men sedan även (och framförallt) under förvaltningsfasen 

kommer förmodligen kunna ge stora effekter för hur vi styr och uppdaterar (digitalt/fysiskt) våra 

fastigheter i framtiden.  

2. Hur kommer BIM och logistik att samspela den närmsta framtiden? 

Det är en lång resa men om vi lyckas standardisera i branschen så finns det stora möjligheter både att 

effektivera på själva byggarbetsplatserna men även i projekterings- och beställningsskedena genom att 

med bättre information kunna får bättre leveransprecision till byggarbetsplatsen. Att sedan få en ”digital 

tvilling” som man kan använda för hela förvaltningsfasen när man bygger om eller ”uppdaterar” 

fastigheterna både fysiskt och digitalt har enorma möjligheter. Men detta kräver standardisering och där 

är en utmaning i form av att det är oftast unika projekt med nya aktörer eller konstellationer av aktörer 

vilket försvårar detta. 

 


