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SAMMANFATTNING 

TITEL 

Förbättrad informationshantering genom ett utvecklat rumsfunktionsprogram. 

FÖRFATTARE Björn Beskow 

HANDLEDARE Patric Berg, NCC Construction Stockholm 

EXAMINATOR Kjartan Gudmundsson, KTH Byggvetenskap 

BAKGRUND 

För att ett byggprojekt ska kunna drivas från idé till förvaltning krävs många samverkande aktörer 

vilket ställer höga krav på informationshantering. Ett sätt att hantera kommunikationen mellan 

byggherre och entreprenör är att använda sig av rumsfunktionsprogram. Det är ett dokument som 

beskriver de funktioner som ska finnas i varje rum i en byggnad och är skrivet så att det enkelt kan 

förstås av alla parter. Idag är det ofta uppbyggt som ett textdokument och saknar en person som är 

rutinmässigt ansvarig vilket innebär mycket arbete när ändringar ska föras in samt att uppdateringar 

inte sköts. Därför används det främst tidigt under byggprocessen och inarbetas sedan i andra 

handlingar. Trots detta ingår dokumentet vanligen som en kontraktshandling i avtalet mellan 

byggherre och entreprenör. Tidigare forskning har visat att det troligen finns möjligheter att använda 

rumsfunktionsprogram till mer än vad det utnyttjas till idag. Exempelvis skulle det kunna användas 

för att spåra ändringar över lång tid i byggprocessen och fungera som en ”inventarielista” för 

förvaltare. Troligen finns det mycket att vinna på att rumsfunktionsprogrammet förbättras. Ett sätt 

att göra detta är att förändra dess uppbyggnad till ett databasbaserat dokument.  

SYFTE 

Mitt syfte är att utreda hur rumsfunktionsprogrammet används idag och hur det kan förbättra 

informationshanteringen under byggprocessen samt undersöka vilka krav det ställer på process, 

organisation och verktyg. 

FRÅGESTÄLLNING 

Kan ett objektorienterat rumsfunktionsprogram fungera som informationsbärare och förenkla 

hanteringen av information under projekteringsfasen av ett projekt och vilka krav ställer detta på 

process, organisation och verktyg?  

METOD 

Litteraturstudier, intervjuer och enkäter samt deltagande i ett aktuellt projekt och egna försök.  

SLUTSATS 

Det finns förbättringspotential när det gäller informationshantering under byggprocessen, och flera 

av de problem som har identifierats skulle kunna avhjälpas av ett bättre använt 

rumsfunktionsprogram. Följande krav ställs på handlingen: databasbaserat, sökbart, innefatta 

ändringsregistrering, innefatta ändrings-PM-hantering samt vara kopplat till modell. Om dessa krav 

uppfylls kan handlingen användas i betydligt högre utsträckning än vad det gör idag, men det ställer 

även krav på en identifierad process, en informerad och genomtänkt organisation och 

projektanpassade verktyg. 
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ABSTRACT 

TITLE 

Improved information management by developing room data sheet. 

AUTHOR Björn Beskow 

SUPERVISOR Patric Berg, NCC Construction Stockholm 

EXAMINER Kjartan Gudmundsson, KTH Byggvetenskap 

BACKGROUND 

It takes many concurrent players in order to run a building project from start to end and this 

demands good information management. One way of handling the communication between builder 

and contractor is by using a room data sheet. It is a document that describes the use, functions and 

requirements of each room in the building and is written in a way that makes it easy to understand. 

Today, it is often structured as a text document and no one is responsible by routine for the 

document, which implies a lot of work to make changes and updates are not carried out as they 

should be. Because of this, it is mostly used early in the building process but is soon translated into 

other documents. Despite this fact, the document is normally included in the contract between 

builder and contractor. Former research has shown that there are possibilities to use the room data 

sheet in more ways than it is used today. It could be used to trace changes over time during the 

building process or serve as an inventory list for property owners. There is probably much to gain by 

improving the room data sheet. One way of doing this is by changing its structure from a text 

document to a database. 

AIM 

My aim is to investigate how the room data sheet is used today and how it can improve information 

management during the building process and examine which requirements this implies on process, 

organization and tools.  

ISSUE 

Can an object-oriented room data sheet serve as an information carrier and simplify information 

handling during the design phase of a project, and what requirements are implied on process, 

organization and tools.  

METHOD 

Literature review, interviews, survey study, attending a current building project and by performing 

my own tests.  

CONCLUSION 

There are room for improvements regarding information management during the construction 
process, and many of the identified problems could be solved by using an improved room data sheet.  
The document is required to be: based on a database, searchable, contain registration of changes, 
handling memo dispatches of changes and be connected to the 3D-model. If these requirements are 
met, the document can be used in a much higher extent then today, but it also implies requirements 
on an identified process, an informed and carefully prepared organization and tools adjusted to the 
project.   
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BEGREPPSFÖRKLARING 
AMA – Står för Allmän Material och Arbetsbeskrivning och är en branschgemensam standard på krav 

och utförande av olika byggdelar som används som hänvisning i avtal. 

BIM – Står för Building Information Modelling alternativt Building Information Model och är ett 

begrepp som används för objektorienterade 3D-modeller med kopplingar till exempelvis tidplan (4D) 

och kalkylverktyg (5D).  

BIM-verktyg – Datorprogram som hanterar BIM-modeller, exempelvis Revit eller ArchiCAD. 

Databas – En mängd data som är systematiskt ordnad i dataregister för att lätt kunna lagra, söka och 

hämta information ur.  

Entreprenad – En del av ett projekt, eller hela projektet. Ibland delas projekt upp i sina olika 

verksamhetsområden; bygg, el, VVS osv. med olika entreprenörer för varje del. 

Entreprenör – Ett företag/aktör som utför din del av ett projekt. Ett projekt kan ha flera 

delentreprenörer som utför olika delar av entreprenaden. 

IFC – Står för Industry Foundation Classes och är en öppen specifikation för filformat som hanterar 

objektorienterade modellfiler. Specifikationen utvecklas av buildingSMART.  

Metadata – Data om data, dvs. information om vilken information som finns i en datamängd. Det kan 

vara storleken på en fil, vilken kameramodell som har använts för att ta en viss bild eller liknande.  

Partnering – En samarbetsform inom entreprenader som innebär att aktörerna arbetar parallellt och 

hjälps åt på vägen att lösa de problem som dyker upp. Även ekonomiskt delar man på riskerna så att 

alla inblandade har incitament att göra ett bra jobb på ett effektivt sätt. 

Projektering – Det skede under byggprocessen då projektet utformas och planeras. Det är under 

denna fas som ritningar och beskrivningar upprättas och bygget ännu inte har påbörjats.  

Projektör – En person som arbetar med projektering, ofta inom ett specifikt område såsom el, VVS 

eller konstruktion. 

Rambeskrivning – Ett dokument som beskriver generella riktlinjer för ett projekt. Det kan gälla 

systemval eller önskade specifika utföranden. Rambeskrivningar används ofta för att handla upp 

entreprenörer i totalentreprenader och beskriver då omfattningen på entreprenaden. 

RFP – Vanlig förkortning för RumsFunktionsProgram. 

Rumsbeskrivning – Ett dokument som beskriver utförande, material, färg osv i ett rum. Används 

främst av snickare och målare. Omfattar sällan el- eller VVS-arbeten. Ska ej förväxlas med 

rumsfunktionsprogram. 

Rumsfunktionsprogram – Ett dokument som används under byggprocessen för att beskriva vilka 

funktioner som ska finnas i varje rum.  

sbXML – Överföringsformat för mängder och kalkylinformation. 
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Teknisk beskrivning – Är en beskrivning, ofta inom ett specifikt område, och utgör ett 

kompletterande material till ritningar där exempelvis val av installationssystem redovisas. Det kan 

även vara instruktioner och avsikter för specifika konstruktionslösningar. Tekniska beskrivningar kan 

vara både generella och specifika beroende på när i processen de tas fram.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Byggbranschen har fått mycket kritik för sin ineffektivitet bl.a. från två utredningar som har gjorts på 

uppdrag av regeringen, ”Skärpning Gubbar”, 2002 och ”Sega Gubbar”, 2009 (SOU, 2002) 

(Statskontoret, 2009). I rapporterna ställs frågorna varför det byggs så lite i Sverige, varför det byggs 

så långsamt, med många fel och med höga produktionskostnader mot hur det varit tidigare. Ett antal 

problem identifierades i rapporten 2002, men många av dessa kvarstod även 2009 då nästa rapport 

skrevs. Bland annat konstaterades att kommunikationen mellan byggherre och entreprenör ofta är 

dålig och att det finns förbättringspotential i sektorn i fråga om effektivitet och kvalitet oavsett 

konkurrens- eller konjunkturläge. Även det faktum att antalet byggfel konstateras öka, snarare än 

minska tyder på bland annat ledarskap- och kommunikationsproblem samt avsaknad av 

erfarenhetsåterföring i branschen. Utifrån studier visar det sig även att byggherrarnas ställning i 

Sverige är svag i jämförelse med många andra länder, exempelvis Norge. Detta gör att 

entreprenadföretagen får större inflytande över utvecklingen, men det åligger också dem att driva 

denna. När inte efterfrågan har funnits från byggherrarna har utvecklingen av branschen gått 

långsamt, vilket även har förstärkts av en relativt låg konkurrens på marknaden (SOU, 2002) 

(Statskontoret, 2009).  

När det gäller kommunikationsproblem mellan byggherre och entreprenör illustreras detta i Figur 1.  

 

Det behövs verktyg för kommunikation mellan parter i projekt och det är i detta sammanhang som 

rumsfunktionsprogrammet fyller sin funktion, som ett kommunikationsdokument, och inte minst 

som ett avtal, mellan brukare, byggherre och entreprenör.  

- ”Vad vill du ha? 

-”Ljust, luftigt och med gröna gardiner”! 

-”Du menar 500 lux med Ra 90 och CO
2 

–halt med max 1000 

ppm, samt en myggtjällslängd av tactel i NCS 2060-G10Y”. 

-” ??? Ja, jag tror det” 

Figur 1 - Glappet mellan två begreppsvärldar. Källa: (Svetoft, 2005) 
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1.2 UTGÅNGSPUNKTER 

Det finns många begrepp och tolkningar inom branschen. Figur 2 är tänkt att illustrera hur 

författaren ser på de olika begreppen Projektinformation, BIM och Visualisering. Vidare resonemang 

utgår från denna begreppstolkning. 

 

Ellipsen som utgör området Projektinformation är all information som rör projektet, och det yttre 

området är det som inte kan knytas till BIM-modellen eller visualisering. Detta moln innehåller allt 

från kravbeskrivningar, myndighetsbeslut, foton, undersökningar, tidplaner, kalkyler och naturligtvis 

även allt som innefattas inom BIM.  

Rektangeln som utgör BIM-området innefattar allt det som rör modeller, ritningar osv. Det är detta 

område som har utvecklats mest de senaste åren, med alla BIM-verktyg som kan skapa 

objektbaserade 3D-modeller som används för bl.a. samgranskning mellan olika aktörer, säljmaterial 

och för att hämta mängder ifrån. Men även för beräkningar, simuleringar osv.  

Cirkeln som benämns Visualisering för ofta tankarna idag till en 3D-modell, men det kan lika väl röra 

sig om en modell av ett ekonomisystem eller ett flödesschema. Visualisering är ett sätt av flera att 

presentera information, och det rör all information och inte bara själva produkten (huset, bron eller 

vad som än byggs). Som ett exempel kan dagens objektbaserade 3D-modeller även presenteras som 

en databas med textinformation och koordinater, men är då betydligt mindre överskådlig. På samma 

sätt kan ett miljöprogram presenteras i textform, men det kanske är mer lättbegripligt i någon annan 

form, såsom en bild eller en interaktiv hemsida som då är en typ av visualisering. 

Författaren anser att förutom att utveckla BIM-programvaror måste området Projektinformation 

också utvecklas, så att kanske även denna information så småningom kan innefattas inom BIM. 

Därför har jag valt att främst behandla detta område i mitt examensarbete. 

1.3 INFORMATIONSHANTERING 

Byggbranschen använder vanligtvis ett antal regelverk och system för att formulera avtal mellan olika 

aktörer. Bygghandlingar 90 och BSAB -96 är två av dessa som ofta hänvisas till i avtalstexter.  

Projektinformation 

BIM 

Visualisering 

Figur 2 – Informationsnivåer. 
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BSAB -96 är ett nationellt system med koder för att hantera och beskriva infrastrukturella enheter, 

byggnadsverk, utrymmen, byggdelar och produktionsresultat inom byggbranschen. Det som används 

mest är systemet för byggdelar som även återfinns i AMA, Allmän Material och Arbetsbeskrivning. 

Detta gör att koderna kan användas som hänvisning för utförandeinstruktioner och avtal. BSAB-

systemet byggs upp av bokstav- och sifferkombinationer i en hierarki. Det finns ett antal 

”huvudkoder” som utgör stommen i systemet och som sedan förfinas ju längre ner i strukturen man 

kommer. I AMA ärvs krav från ovanstående poster till de nedanstående. De krav som står skrivna för 

2 – Bärverk gäller alltså även för 27.B/11 - Stominnerväggar – Platsgjuten betong. (Svensk Byggtjänst, 

2005). 

Ex. Under området Byggdelar återfinns: 

2 - Bärverk 

 27.B – Stominnerväggar 

  27.B/11 – Stominnerväggar – Platsgjuten betong 

Tittar man under motsvarande kod i AMA återfinns bl.a. toleranser för buktighet och lutning på 

denna typ av väggar.   

Bygghandlingar 90 är ”byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och 

ändamålsenliga bygghandlingar” (SIS, Swedish Standards Institute, 2010) och består av åtta olika 

delar som beskriver redovisningsteknik och begrepp som förekommer inom olika områden av 

byggbranschen. Här förklaras även begrepp som entreprenadformer och olika skeden under 

projekttiden. På senare år har även tillägg tillkommit som behandlar rekommendationer för digital 

informationshantering (Bergenudd, 2003). 

Förutom dessa system har forskning gjorts inom området för informationshantering. För omkring 10 

år sedan, under åren 1998 till 2002, genomfördes ett branschgemensamt utvecklingsprogram vid 

namn ”IT Bygg och Fastighet” med syftet att utveckla en gemensam IT-plattform för svenska bygg- 

och fastighetsföretag för att öka deras kundnytta. Programmet resulterade i ett antal forsknings-

rapporter inom bl.a. området informationshantering (OpenBIM, 2009). I flera av projekten 

genomfördes pilotprojekt där nya verktyg eller arbetsmetoder testades och många tester skedde just 

inom området för hantering av projektinformation enligt kapitel 1.2 Utgångspunkter ovan. Detta 

innefattar hantering och utbyte av information mellan flera aktörer under lång tid. Mattson (2002) 

konstaterar att stora informationsförluster sker i utbytet av information mellan aktörer och olika 

skeden i byggprocessen. Jongeling (2008) visar i sin undersökning att bara genom att använda 3D-

modeller vid nya projekt skulle exempelvis en entreprenör kunna spara in åtminstone 4 % av sina 

byggkostnader. Samma undersökning visar också på att de mer rationella arbetsmetoderna ger ett 

bättre underlag för att göra fler simuleringar och beräkningar, vilket i sin tur kan ge möjlighet till 

bättre bygghandlingar. Alltså skulle antagligen mycket vinnas på att få till en bättre 

informationshantering. 

Att angripa detta område kan ske på många sätt, men för att effektivt kunna arbeta med olika 

programvaror och system är det av stor vikt att enkelt kunna överföra information mellan dessa. 

Detta underlättas av stöd för öppna filformat. Två format som redan har utvecklats under lång tid är 

IFC och sbXML. IFC är ett format för att hantera BIM-modeller mellan olika verktyg medan sbXML är 

ett överföringsformat för kalkyler och mängder (Tarandi, 2002).  



 

4 
 

För att öppna format som IFC-formatet ska fungera krävs dock stöd från programvaruleverantörer. 

Bremme (2002) noterade att IFC-formatet kan fungera som plattformsoberoende filformat för att 

överföra produktmodeller, men att det behövdes vidare utveckling. Det största problemet som 

konstaterades var avsaknaden av hantering av nationella system som exempelvis BSAB, som inte kan 

implementeras i IFC-strukturen fullt ut (Bremme, 2002).  

Att hantera information kan dock ske på många olika sätt och nivåer. Ett tidigt försök att hantera 

BSAB-systemets utrymmestabeller i en databas gjordes genom att bygga upp en sådan i Microsoft 

Office-programmet Access. Databasen var relativt likt ett rumsfunktionsprogram, men kunde byggas 

ut allteftersom projektet utvecklades och därmed bli mer omfattande och behandla flera delar. I 

detta fall testades projektet på ett ventilationssystem där man utgick från arkitektunderlaget och 

byggde på detta allteftersom projekteringen fortgick. Tabellerna kompletterades alltså då behovet 

uppstod för exempelvis systemval, dimensioneringar, beräkningar och senare kalkyl och anbud och 

även ut i förvaltning. Redan denna enkelt uppbyggda databas visade sig fungera bra (Matsson, 2002). 

Att gå ett steg till skulle kunna vara att integrera ett system som Mattsons med 3D-modellen och 

utbyta information däremellan. För att detta ska vara möjligt är det mycket viktigt att kunna 

säkerställa att objekt (både byggdelar och utrymmen) i modellerna kan identifieras och hållas 

uppdaterade, vilket kräver en unik identifikation eller ett unikt rumsnummer (Norberg et al., 2009) 

(Bremme, 2002). Denna identifikation måste hela tiden följa sitt värdobjekt, om exempelvis modellen 

överförs till IFC-format från något modelleringsverktyg (Norberg et al., 2009).  

En viktig del i informationshanteringen är kundens, dvs. byggherrens krav och ett viktigt dokument i 

denna hantering är rumsfunktionsprogrammet. Att kunna fånga upp och samla dessa krav och hålla 

dem uppdaterade genom processen är viktigt för kundnyttan. Som beställare är det viktigt att få 

bekräftelse på att ställda krav uppfylls i och med investeringen som en ny-, om- eller tillbyggnad 

innebär. Att få en grafisk översikt över vilka krav på utrymme som uppfylls eller ej kan på ett enkelt 

sätt göra att missar upptäcks i tid och kan korrigeras. Genom att använda förvaltningsprogramvaran 

Facility och en del utveckling kunde detta prövas i ett pilotprojekt (Bäckström et al., 2002). Där 

lyckades även överföringen av information mellan olika program för att utföra energiberäkningar. 

Rent tekniskt visade det sig inte innebära några problem, men det ställer krav på organisation och 

struktur. Att få fram en entydig kravspecifikation på lokalerna och att sedan ha möjlighet att 

återkoppla resultatet till beställaren är exempel på problem som konstaterades. Vidare skulle en mer 

renodlad nomenklatur behövas för att underlätta kommunikationen (Bäckström et al., 2002). 

Kunden efterfrågar ofta även en kalkyl i tidigt skede vilket har varit kostsamt och tidsödande att ta 

fram. Att göra snabba kalkyler i tidiga skeden har dock visat sig vara möjligt genom att i enkla 

modeller specificera verksamheten i varje rum, såsom kontor, sovrum osv. Kalkyler som upprättats 

på försök med hjälp av utrymmestabeller och standardkostnadsförteckningar för olika 

rumsbeteckningar har i ett försök visat sig avvika endast 6 % från den traditionellt genomförda 

kalkylen (Edgar, 2010). 

Att gå ytterligare ett steg och försöka integrera hela informationsflödet i ett och samma system är 

antagligen det mest ideala sättet att uppnå minimala informationsförluster. Detta ställer dock höga 

krav på exempelvis 3D-projektering, avtalsformer för informationsleveranser och versionshantering 

(Tarandi, 2002). Förhoppningar finns att nya samarbetsformer ska kunna leda till att det blir möjligt 

att komma ifrån lägsta pris-upphandlingar och istället satsa på långsiktighet och bra lösningar. I de 
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flesta fall fungerar tekniken, men det är avtal och samarbetsformerna som sätter gränserna (Edgar, 

2002). Dessa frågor är ännu inte lösta även om 3D-projektering börjar bli alltmer vanligt kombinerat 

med nya samarbetsformer som exempelvis partnering. 

1.4 RUMSFUNKTIONSPROGRAM 

När ett nytt projekt ska påbörjas inleds arbetet hos beställaren med att identifiera de behov som 

denne har. Arbetet resulterar vanligtvis i ett förfrågningsunderlag som ska beskriva den tänkta 

byggnaden. Förfrågningsunderlaget består dels av byggherrens önskemål om utformning, placering, 

funktionskrav och tekniska krav och dels av exempelvis detaljplanen för området, 

genomförandebeskrivning, där särskilda utredningar redovisas, och miljöprogrammet, som reglerar 

eventuella miljökrav som gäller inom området. Förfrågningsunderlaget innehåller i många fall även 

ett rumsfunktionsprogram.  

Ett rumsfunktionsprogram beskriver byggherrens önskemål i ett tidigt skede genom att för varje rum 

ange funktionskrav och tekniska krav. Det kan exempelvis beskriva ett kontor i en byggnad som ska 

ha ett inomhusklimat på 20°C, vilken maxtemperatur som kan accepteras samt vilka luftflöden som 

önskas, t.ex. 7 l/s. Vidare kan antal eluttag och datauttag anges samt om det ska finnas tillgång till 

trådlöst internet. För att undvika missförstånd måste kraven vara tydliga från början för att på bästa 

sätt kommunicera avsikter till projektören och senare entreprenören. I Figur 3 nedan visas ett 

exempel på ett utdrag ur ett rumsfunktionsprogram. 
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Figur 3 - Exempel på rumsfunktionsprogram. Källa: Luftfartsverket, ur förfrågningsunderlaget för Clarion Arlanda. 
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Uppbyggnadsmässigt är rumsfunktionsprogrammet en förteckning över alla rum i en byggnad 

sorterat på rumsnummer och upprättas ofta av arkitekten på uppdrag av byggherren. Det är dock 

inte arkitekten som är ansvarig för handlingen i senare skede. Informationen i 

rumsfunktionsprogrammet lämpar sig väl för databaslagring vilket också skulle underlätta 

hanteringen avsevärt. Detta gäller speciellt vid byggnader med många liknande rum där kraven är 

samma så att typrum kan användas. Idag är det vanligt att handlingen är ett enkelt textdokument 

som skrivs in sida för sida ”för hand”. Hur mycket information som rumsfunktionsprogrammet 

innehåller avgörs från projekt till projekt. Det är vanligt att brukaren själv får möjlighet att fylla i sina 

önskemål efter en strukturerad mall. Det kan exempelvis vara den person som ska sitta och jobba i 

ett kontor som får ett formulär att fylla i där han eller hon får ange vilken utrustning och klimat han 

eller hon önskar ha i just sitt rum. En stor fördel med dokumentet är att det är formulerat i klartext 

och kan förstås av både lekman och konsult. Dock måste alltid klartexten översättas till tekniska krav. 

Kravet på brukaren att fylla i mallen på ett korrekt sätt är dock svårt att uppfylla. Ofta uppfattas 

mallen, trots sin klartext, som svår att förstå och långt ifrån deras verklighet (Bäckström et al., 2002). 

Det är inte alltid ett rumsfunktionsprogram upprättas, men i husprojekt som inte är bostäder är det 

vanligt. Med husprojekt menas exempelvis kontorshus, konferensanläggningar och hotell. För 

bostäder finns mycket av informationen i rumsfunktionsprogrammet redan reglerad genom 

standarder och regelverk och är därför onödig att upprepa. I de fall där rumsfunktionsprogram 

saknas utgår man istället från exempelvis rambeskrivningar och tekniska beskrivningar.  

Efter att det initiala rumsfunktionsprogrammet har upprättats sker ofta större eller mindre ändringar 

i projektet. Byggherren kanske inte alltid har klart för sig i detalj vad denne vill ha i varje rum från 

början. Ny information om bland annat produkt- eller utförandekostnader från entreprenören kan 

också göra att byggherren ändrar stora delar av sina krav när projekteringen väl är igång. Eftersom 

textdokumentet är mödosamt att uppdatera blir det enklare att föra in ändringar i de handlingar som 

upprättas senare i projekteringen än att korrigera rumsfunktionsprogrammet som då blir inaktuellt 

och används allt mindre. Detta får till följd att det är svårt att hitta aktuell information som kanske 

endast är dokumenterat i det mötesprotokoll från mötet där ändringen beslutades.  

1.5 PROGRAMVAROR SOM HANTERAR RUMSFUNKTIONSPROGRAM 

Utifrån författarens informationssökning kan konstateras att marknaden för programvaror inom 

området för rumsfunktionsprogram är begränsad. Av de ovan nämnda studier som genomförts 

testades många verktyg i sina utvecklingsprojekt kring år 2002, men har sedan inte resulterat i några 

kommersiella programvaror. Detta kan ha att göra med att verktygen rent tekniskt är enkla att skapa 

efter behov och att de stora prövningarna snarare ligger inom organisation och struktur. Det finns 

alltså många alternativ för att skapa den programvara som stöder arbetssätten på bästa sätt. Frågan 

är snarare vilken typ av information som ska hanteras och i vilka syften. Jag har kommit i kontakt 

med två olika program: 

När det gäller att hantera just rumsfunktionsprogram är programmet dRofus det mest 

färdigutvecklade som jag har sett. Programmet har rumsfunktionsprogrammet som grund och är 

baserat på en databas med rumsobjekt. En mer utförlig presentation av dRofus finns i kapitel 1.5.1 

dRofus, nedan.  
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Ett program som är indelat efter byggprocessens skeden, från idé till förvaltning, är Samrum. Det är 

ett webbaserat verktyg som bygger på en databas och navigeras från en meny som är uppdelad efter 

varje skede under processen. Efter en kort presentation av programmet kan konstateras att det är 

väldigt omfattande och har som mål att samla all projektinformation på ett ställe. I detta innefattas 

även rumsfunktionsprogrammet. Programmet kräver dock antagligen en del utveckling innan det kan 

användas fullt ut och uppfattas som användarvänligt. Koppling till modellen saknas, liksom hantering 

av grafik över huvud taget. Däremot har det bra stöd för ändringshantering genom att databasen kan 

”låsas” vilket innebär att nya ändringar efter låsningen resulterar i att ett nytt ändrings-PM påbörjas 

som sedan i sin tur kan låsas osv. Programmet är även anpassat för att ta fram exempelvis dörrkort 

(se exempel i Figur 7). Det går även bra att bifoga dokument direkt i databasen (Dahlberg, 2010). 

Båda programmen har varit under utveckling i många år, men dRofus har använts kommersiellt i ett 

tiotal år, medan Samrum är mer på försöksstadiet.  

1.5.1 DROFUS 

Programmet dRofus är utvecklat i Norge och är helt uppbyggt kring en databas. Namnet kommer av 

en sammansättning på norska: ”database for Romfunksjoner”. Programmet fungerar så att varje 

användare hämtar ett litet klientprogram till sin dator. När detta program startas får användaren 

logga in i databasen som är placerad på en central server. Detta gör att alla projektdeltagare alltid 

kan komma åt aktuell information när som helst över internet. Programmet stöder flera språk, bl. a. 

svenska vilket kan väljas när klientprogrammet startas.   

I dRofus skapas så kallade typrum där funktionskrav och tekniska krav specificeras. Fördelen med 

typrum är att de fungerar som mallar som sedan kan appliceras på ett stort antal rum på ett enkelt 

sätt. När ändringar ska utföras räcker det alltså med att föra in ändringar i typrummet (mallen) så 

uppdateras alla rum som är knutna till det typrummet. Naturligtvis behöver inte alla rum knytas till 

ett typrum utan unika rumsfunktionsprogram kan skapas för specifika rum. Det är även möjligt att 

utgå från mallen och göra ändringar för bara enstaka rum.  

Ur dRofus kan listor, formulär, tabeller mm. visas med valfritt urval av information från databasen. På 

detta sätt kan ett omfattande rumsfunktionsprogram skapas som innehåller precis den information 

som är viktig i det aktuella skedet. Ett nytt rumsfunktionsprogram kan sedan genereras om någon 

annan information är önskvärd.  

Den viktigaste funktionen i programmet är dock kopplingen till modellen. När ett nytt projekt ska 

skapas finns det två vägar att gå: 

1. Skapa rum och rumsfunktionsprogram i dRofus som sedan kan importeras i en modell. 

2. Skapa modellen med rumsobjekt i ett BIM-verktyg, exempelvis Revit, och koppla dRofus till 

denna och skapa rumsfunktionsprogrammet där.  

Det första alternativet vänder sig främst till en byggherre som i tidiga skeden har identifierat ett 

behov av exempelvis nya lokaler. Byggherren känner till vilka funktioner som behövs, men vet kanske 

ännu inte vilken tomt som är lämplig att bygga på eller hur rum och byggnad ska se ut. Typrummen 

skapas då i programmet och rummen skapas utifrån dessa med sina specifika krav. När rumslistan 

och kraven är fastställda kan byggherren se sig om efter mark att bygga på, eller en befintlig byggnad 

som skulle kunna passa behoven. När byggherren väl har anlitat en arkitekt för utformning eller 
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ombyggnad kan denne rita upp byggnaden i sitt BIM-verktyg och importera rummen från dRofus och 

placera ut dem i byggnaden, i de rum som är avsedda för respektive funktion.  

Det andra alternativet är det som har tillämpats i projektet Clarion Arlanda. Här finns redan ett 

färdigt rumsfunktionsprogram, en design på byggnaden och det är känt i princip hur många rum som 

önskas och med vilken funktion. I detta fall plockas en lista ut ur BIM-verktyget på alla rumsobjekt 

som har skapats och denna redigeras i Microsoft Excel innan den importeras i dRofus. Detta gör att 

alla rum som finns i modellen även läggs in i dRofus databas. Programmen synkas efter rummens ID-

nummer (som vanligtvis är rumsnumret) och om rummet existerar på det ena stället uppdateras det 

andra stället. Det som dock måste göras först är att föra in alla kraven från det befintliga 

rumsfunktionsprogrammet, som är ett fristående dokument, in i dRofus. Det är ett tidsödande 

arbete, även om typrumsfunktionen gör det både enklare och snabbare. När synkroniseringen sedan 

sker mellan programmen uppdateras dRofus databas med information om rummets storlek (yta i m2) 

och även de egenskaper som är knutna till rumsobjekten i modellen. I modellen uppdateras även 

rumsobjekten med information från dRofus databas. Det finns möjlighet att välja vilka fält som ska 

vara kopplade mot varandra vid synkronisering och programmet kan även genom kopplingen med 

BIM-modellen hämta bilder över exempelvis varje rum från planvyerna som då fogas till varje 

specifikt rum. Bilderna kan även visas i de rapporter som kan genereras.  

dRofus har även stöd för fler funktioner. Gränssnittet är mycket baserat på tabeller och listor av rum 

eller typrum. För att förbättra överblickbarheten kan en IFC-modell av projektet laddas in (se Figur 4) 

och på detta sätt kan programmet visa vilket rum i byggnaden som är markerat i listorna. Till varje 

Figur 4 - dRofus programfönster med kopplad IFC-modell. Källa: Nosyko AS 
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rum kan även utrustningslistor kopplas som kan illustreras i IFC-modellen eller ej (Se Figur 5). Dock 

kräver detta att allt som ska visas i modellen ritas in i BIM-modellen. Utrustningslistor är också något 

som kan knytas till typrummen. På samma sätt som rumsfunktionsprogrammet kan alltså 

utrustningslistor genereras och anpassas för varje rum. Dessa listor kan sedan användas för att följa 

upp produktionen vid leveranser och då kontrollera vilken utrustning som ska till vilket rum.  

Förutom att utrustningen kan planeras i programmet kan även inköp av utrustningen planeras och 

anbud kan utvärderas. Denna modul är dock inget som har använts i projektet Clarion Arlanda utan 

har endast beskrivits av dRofus kontaktpersoner. 

Kostnaden för programmet är baserat efter projektets storlek i yta, dvs. en viss summa per 

kvadratmeter och år.  

1.6 PROJEKT CLARION ARLANDA 

Invid Arlanda flygplats bygger NCC en ny hotell- och konferensanläggning och här insåg man tidigt att 

informations- och kommunikationsproblem kunde uppkomma i projektet. Detta ville undvikas genom 

att planera för en bra hantering av information kring uppställda krav och avtal gentemot byggherren 

Swedavia (f.d. Luftfartsverket).  

Projektet kom till på grund av att Swedavia konstaterade att sett till antal resenärer hade Arlanda 

flygplats en för liten hotellkapacitet. För att råda bot på detta beslutades att ett nytt hotell skulle 

byggas i anslutning till Sky City. NCC valdes som totalentreprenör och projekteringen påbörjades i 

Figur 5 - Illustration av utrustning i IFC-modellen. Källa: Nosyko AS 
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januari 2010, markarbetena påbörjades i augusti 2010 och hotellet ska stå färdigt i december 2012 

(Berg, 2010). En hotelldel ska byggas med 414 rum (Berg, 2010) samt en konferensanläggning som 

tillsammans utgör en yta på ca 30 000 kvm. Byggnaden länkas även samman med Sky City (Ehn, 

2009).  

 

1.6.1 ORGANISATION 

Projektet bedrivs som en totalentreprenad med samarbetsformen partnering. Swedavia har själva få 

tjänstemän på plats i projektet, utan representeras istället av konsulter. Att NCC är totalentreprenör 

innebär att de har helhetsansvaret för att genomföra projektet, men eftersom projektet bedrivs 

inom ramarna för partnering hjälps alla aktörer åt för att projektet ska gå framåt. 

NCC har delat projektet mellan två affärschefer på grund av dess storlek och placering. I princip 

kommer halva organisationen från Stockholmsregionen och andra halvan från Uppsalaområdet.  

Aros Arkitekter har varit delaktiga i utformning och upprättandet av förfrågningsunderlaget. Övriga 

aktörer har handlats upp i samband med att förfrågningsunderlaget färdigställdes i januari 2010. 

Aros arkitekter vann även upphandlingen att genomföra projekteringen vilket har hjälpt 

projekteringsorganisationen genom att de redan kände till byggherrens önskemål. Projekteringen har 

pågått sedan januari 2010 och bygghandlingarna ska vara klara kring årsskiftet 2010/2011. Detta 

innebär att organisationen har ca ett år på sig att genomföra projekteringen, vilket enligt 

projektdeltagare är ovanligt lång tid för ett projekt som detta.  

Från NCCs sida är stora delar av organisationen som ska sköta produktionen redan på plats. 

Platschefen har suttit i projektet sedan sommaren 2010 och projektchefen m.fl. har varit med sedan 

NCC fick uppdraget i januari 2010. Den biträdande projekteringsledaren är även 

installationssamordnare och kommer att vara kvar även under produktionsfasen. Det är sagt från 

projektledningshåll att de projektörer som väljer att inte arbeta på projektarbetsplatsen har eget 

Figur 6 - Illustration av projektet Clarion Arlanda. Källa: Aros Arkitekter. 
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ansvar att hålla sig informerad om uppdateringar och ändringar. Därför har många projektörer valt 

att sitta på projektarbetsplatsen minst en dag i veckan.  

1.6.2 TEKNIK 

Redan i tidigt skede har arkitekten jobbat med en 3D-modell som hela tiden omsorgsfullt har 

strukturerats upp med metadata enligt kända system för att underlätta mängdning och generering av 

ritningar och beskrivningar. Även på K-, VVS-, el- och telesidan har man redan under tidig 

projektering eftersträvat att rita i en 3D-modell som kan användas för samgranskning. Detta 

arbetssätt är möjligt till stor del genom partneringsamarbetet och innebär att alla projektörer hjälps 

åt i ett tidigt skede att skapa en fungerande gemensam modell som kan användas i bygg- och 

förvaltningsskedet.  

Projektet har även genom att använda ny programvara försökt undvika många av de 

kommunikationsproblem som lätt kan uppstå i ett stort projekt som detta. Till sin hjälp har man tagit 

programmet dRofus för att hantera rumsfunktionsprogrammet. Tanken med att använda dRofus är 

att det ska bli möjligt att få ut ett mer dynamiskt anpassat rumsfunktionsprogram som i 

förlängningen kan användas för att generera ytterligare beskrivningar, såsom rumsbeskrivning och till 

viss del tekniska beskrivningar. Man hoppas också att det ska kunna fungera som en checklista i 

kontraktsfrågor och ett underlag för kvalitetssäkring eftersom handlingen alltid är uppdaterad. En 

ytterligare förhoppning är att rumsfunktionsprogrammet även ska bli ett mer styrande dokument i 

avtalsfrågor. Rent praktiskt skulle det innebära att dokumentet flyttas upp i den rangordning av 

dokument som finns bland handlingarna i förfrågningsunderlaget. I och med detta införande är det 

önskvärt att också modellen ska tas fram i ett tidigare skede med hjälp av rumsfunktions-

programmet.  

Förutom modellen och dRofus arbetar projektet standardmässigt med NCCs digitala 

dokumenthanteringssystem, PDS, för att alla aktörer ska ha tillgång till aktuell information. 

1.7 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur rumsfunktionsprogram används idag och hur 

det skulle kunna utveckla och förbättra informationshanteringen genom att samla information under 

byggprocessen på ett bättre sätt med nya arbetsmetoder. Jag vill även utreda vilka tekniska 

hjälpmedel som finns för att underlätta informationshanteringen.  

Målet är att komma fram till konkreta slutsatser och rekommendationer på hur 

rumsfunktionsprogrammet skulle kunna användas och utvecklas utifrån dagens användning till att 

omfatta mer information och användas under längre tid i byggprocessen.  

1.7.1 AVGRÄNSNING 

Den processkarta som har upprättats speglar hela byggprocessen från projektidé till rivning, men i 

övrigt ligger fokus i mitt arbete kring rumsfunktionsprogrammet under tidsperioden från projektidé 

till produktionsstart, d.v.s. färdiga bygghandlingar. Tanken är dock att rumsfunktionsprogrammet ska 

kunna utgöra en informationsbärare under hela projektets livslängd, alltså ända till rivning. Arbetet 

utgår från projektörens och entreprenörens perspektiv och är främst riktat mot husprojekt, eftersom 

det är här rumsfunktionsprogrammen är vanligast förekommande. Det kan dock vara möjligt att 

tillämpa arbetet även inom andra områden än det som jag har valt att fokusera på. 
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1.7.2 PROBLEMFORMULERING 

Utifrån ovanstående resonemang kan en problembild urskiljas.  

Rumsfunktionsprogrammet används idag som underlag för projektering i ett tidigt skede, men 

uppdateringsfrekvensen avtar snabbt efter att dokumentet har upprättats initialt, vilket gör att nya 

beslut tas som påverkar rumsfunktionsprogrammet men aldrig förs in i dokumentet. Eftersom 

projekten ofta sträcker sig över lång tid är det sällan som samma personer sitter på samma poster 

under ett helt projekt. Detta ställer stora krav på att informationsöverföringen fungerar på ett bra 

sätt, både inom beställarorganisationen och inom entreprenörens organisation, samt mellan dessa 

aktörer. Ofta är även ytterligare parter inblandade såsom konsulter och hyresgäster som gärna 

lämnar sina bidrag till projektet. Att hålla en mer effektiv och mindre upprepande 

informationshantering i projekten bör även kunna spegla av sig ekonomiskt. Om informationen är 

lätt att hitta och aktuell sparas mycket tid in snabbt vilket innebär att mer tid kan läggas på att 

förbättra produkten.  

Rumsfunktionsprogrammet har även många potentiella användningsområden där det idag inte 

används. Kravlistorna kan användas som underlag för kontraktsskrivning och för att verifiera senare 

att det som avtalats har levererats. Det skulle även kunna användas i tidiga skeden som ett första 

dokument som skapas för en ny byggnad för att utreda byggherrens behov. Allteftersom projektet 

definieras och en tomt köps in, en arkitektur utformas osv. kan rummen med sina olika funktioner 

och krav placeras in på plats i arkitekturen. Detta skulle kunna innebära att rumsfunktions-

programmet blir den viktigaste handlingen i uppstarten av ett nytt projekt.  

Rumsfunktionsprogrammet skulle även kunna utgöra ett samlande dokument för att binda ihop all 

information i ett projekt. Förlusterna av information måste minimeras, vilket tekniken borde vara 

mogen för idag. Vi har sofistikerade system med objektorienterade 3D-modeller, alla tänkbara 

texteditorer och kalkylverktyg, tidplanverktyg som även kan kopplas till modellen för att få en 

illustrerad tidplan samt omfattande kalkylverktyg, inköpsportaler och dokumenthanteringssystem. I 

kommunikationen mellan byggherre och entreprenör skulle rumsfunktionsprogrammet kunna ha 

potentialen att vara ett dynamiskt och praktiskt redskap. 

Möjligheterna med rumsfunktionsprogram är inte utrett i någon större utsträckning, och jag vill 

därför i detta arbete undersöka hur arbetet med rumsfunktionsprogram ser ut idag samt vilka 

användningsområden som kan visa sig lämpliga att utveckla genom att förändra arbetssättet med 

rumsfunktionsprogrammet och dess uppbyggnad. 

Ur detta konkretiseras följande problemformulering: 

Kan ett objektorienterat rumsfunktionsprogram fungera som informationsbärare och förenkla 

hanteringen av information under projekteringsfasen av ett projekt och vilka krav ställer detta på 

process, organisation och verktyg?  
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2. Metod  
För att kunna undersöka området informationshantering måste vissa förkunskaper tillgodogöras.  

2.1 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien är gjort genom att ta del av material för projektering, så som Bygghandlingar 90, 

BSAB -96 men även ett antal forskningsrapporter där flera pilotprojekt har genomförts. Utifrån 

litteraturstudien har rumsfunktionsprogrammet placerats i ett sammanhang genom att upprätta en 

processkarta (se Bilaga B - Processkarta och kapitel 3.1.1 Processkarta över byggprocessen). För att 

kunna utföra intervjuer och enkäter har intervjumetodik studerats (Lantz, 2007) vilket sedan har 

legat till grund för utformning av frågor, för både intervjuer och enkäter.  

Fokus har legat på litteratur inom området informationshantering som är direkt relaterad till 

byggbranschen, och i möjligaste mån rumsfunktionsprogram, och ej på litteratur kring generell 

informationshantering eftersom området studerades med fokus på praktisk tillämpning och inte 

teoretisk strategi. 

2.2 INTERVJUER OCH ENKÄTER 

Tidigt under min forskningsperiod genomförde jag ett antal intervjuer med flera av projektörerna och 

konsulterna i projektet för att undersöka om de ansåg att det fanns specifika problem och vilka 

problem de i så fall tyckte var störst och hur de trodde att arbetet skulle kunna ske på ett bättre sätt.  

Efter denna första intervjusession ville jag få en bredare bild av uppfattningen om projekterings-

processen och rumsfunktionsprogram på en större del av företaget. Med stöd från de tidigare 

intervjuerna och litteratur om intervjumetodik (Lantz, 2007) utformades en enkät som behandlade 

projekteringsprocessen och framförallt användningen av rumsfunktionsprogrammet. Enkäten bestod 

av tio öppna frågor som respondenterna fick svara på. Även enkäter utan fullständiga svar 

accepterades. Enkäten skickades ut via mail till projekteringsledare, projektörer, installations-

samordnare, projektledare och internkonsulter inom områdena hus och bostad på NCC. Urvalet 

skedde utifrån vilka som ofta kommer i kontakt med rumsfunktionsprogram och projekterings-

processen och därför hade möjlighet att ge relevanta svar. 19 relevanta svar togs emot av de 49 

tillfrågade. Enkäten finns bifogad längst bak i denna rapport (Se Bilaga A - Enkätformulär). Alla svar 

redovisas i princip så som de har skickats i Bilaga C - Enkätsvar.  

2.2.1 PROJEKTDELTAGANDE 

Under arbetet har jag följt NCC:s projekt Clarion Arlanda under projekteringsfasen genom att en gång 

i veckan närvara vid arbetsplatsen. Här har jag diskuterat med och intervjuat projektörer inom olika 

områden och har själv kunnat iaktta hur projekteringen har gått till. Svårigheter som har uppkommit i 

projektet relaterat till informationshantering har kunnat identifieras och dokumenteras och 

erfarenheter från den dagliga verksamheten har kunnat tillgodogöras.  

Samtal och mail med min handledare som har arbetat i projektet som biträdande projekteringsledare 

och installationssamordnare har gjort att jag har kunnat sätta mig in i projektet. Genom 
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informationsutbytet har jag alltid kunnat få aktuell information om problem som har uppstått och 

hur de har lösts under projekteringsprocessen samt hur de brukar lösas.  

Under de dagar som inte använts till att närvara i projektet har en kontorsplats på NCC Teknik funnits 

till förfogande. Här har det konkreta skivandet ägt rum parallellt med iakttagelser i den vardag 

konsulter arbetar. Att kunna studera båda dessa sidor, projektorganisation och konsult, har varit en 

viktig del av mitt arbete eftersom kommunikationen däremellan har kunnat analyseras. 

2.3 EGNA FÖRSÖK 

Jag har utifrån enkätsvaren och iakttagelser i projektet identifierat och valt ut två problem. Jag har 

därefter jämfört det traditionella arbetssättet att lösa problemen med hur de skulle kunna 

genomföras med nya arbetsmetoder i dRofus. Följande försök har genomförts: 

1. Test att genomföra ändringar i flera likadana rum i rumsfunktionsprogrammet. 

2. Test att skapa dörrkort för projektet.  
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3. RESULTAT 
Följande resultat har framkommit: 

3.1 LITTERATURSTUDIE 

Byggbranschen ser ut att ha mycket att vinna på att förbättra sin informationshantering. Eftersom 

projekten nästan alltid omfattar många aktörer över lång tid är information och kommunikation av 

stor vikt. Tekniken ställer många krav på struktur och uppbyggnad, men många av dessa frågor har 

visat sig enkla att lösa. Idag ligger snarare frågan på process-, organisations- och strukturnivå och det 

är där de stora problemen finns idag. En bit på vägen har man kommit genom nya samarbetsformer 

som exempelvis partnering, men även 3D-projektering, avtal för informationsleveranser och 

versionshantering måste utvecklas och anpassas för att kunna samla all information i ett och samma 

system. 

3.1.1 PROCESSKARTA ÖVER BYGGPROCESSEN 

Syftet med att upprätta en processkarta är att sätta rumsfunktionsprogrammet i ett sammanhang. 

Kartan är i huvudsak fokuserad till tekniska dokument och de handlingar som genereras för det 

faktiska bygget och fokuserar mindre på avtalsfrågor, tillstånd och beslut som behövs för byggets 

genomförande. Kartan finns i två varianter: En har upprättats för hur dagens byggprocess ser ut 

baserad på information från Bygghandlingar 90, intern projekteringsinformation inom NCC som 

grundas på samma källa samt intryck och erfarenheter från personal inom NCC. Den andra varianten 

har upprättats för morgondagens byggprocess och illustrerar en utvecklad informationshantering 

utifrån de förbättringsmöjligheter som finns idag. Kartan är uppdelad så att den övre delen visar olika 

skeden i byggprocessen på olika nivåer. I botten finns en tidslinje som spänner över hela byggnadens 

livslängd, från koncept till rivning och alla steg däremellan. Vissa specifika händelser har specificerats, 

nämligen då program-, huvud och bygghandlingar levereras. I denna struktur har sedan olika 

handlingar från byggprocessen placerats in utifrån sin inbördes rangordning som vanligen är reglerad 

i de Allmänna Föreskrifterna (AF) för respektive projekt och med horisontell utsträckning efter hur 

länge de används över vilka skeden. Dessutom har vissa viktiga handlingar lagts till i denna struktur 

som inte behandlas i AF-delens hierarki för att få en bättre helhetsbild. Dessa är markerade med 

kursiv text. Processkartorna återfinns i Bilaga B - Processkarta. 

Nedan är en beskrivning av denna processkarta i text och hur tankarna bakom ser ut. 

3.1.1.1 IDAG 

En byggherre avser att bygga någon form av byggnad och börjar utreda möjligheten att genomföra 

projektet. Myndighetskrav och funktionskrav utreds samt aktuell mark inspekteras. Detta sker under 

idéskedet fram till utredning/systemvalsskedet då även en del konsulter som arkitekter och 

geotekniker kan ha kopplats in. I samarbete med dessa konsulter utarbetas ett förfrågningsunderlag 

(Byggnadsprogram) som sedan används för att handla upp en entreprenör. Här skapas ofta 

rambeskrivningar, rumsfunktionsprogram och översiktliga ritningar. I samband med att kontrakt 

skrivs börjar Allmänna Bestämmelser och Allmänna Föreskrifter att gälla. Förfrågningsunderlaget 

utvecklas under projekteringen till att omfatta tekniska beskrivningar och rumsbeskrivningar och blir 
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så småningom en förslagshandling. Under tidiga delar av projekteringen inarbetas detaljplanen samt 

dess föreskrifter och kvalité, miljö och arbetsmiljö beaktas. När projekteringen väl är klar och de 

färdiga bygghandlingarna är godkända har flera dokument inarbetats i projekthandlingarna, 

däribland rumsfunktionsprogrammet och rambeskrivningarna. Enligt samma förfarande går man 

sällan tillbaka till detaljplanebestämmelser när bygghandlingarna är klara, eftersom de då redan är 

inarbetade i bygghandlingarna.  

Då produktframställningen tar vid sker troligen många ändringar på grund av tillkommande 

information. Denna ändringsprocess kan vara tidsödande, men minskas av en väl genomförd 

projektering.  

Då produkten, byggnaden, är färdig är det många handlingar som har spelat ut sin roll eftersom 

kontraktet mellan byggherre och entreprenör är avklarat. Dock lever relationshandlingar kvar 

eftersom förvaltaren av byggnaden behöver information om hur den är uppbyggd. Då entreprenören 

lämnar ifrån sig sin produkt sker ofta stora informationsförluster eftersom mycket av entreprenörens 

kunskap i projektet är svår att dokumentera, exempelvis om snickaren på plats gjorde avsteg från 

ritningen för att lösa något mindre problem. Vanligtvis levereras ritningar och beskrivningar som det 

huvudsakliga underlaget för förvaltaren.  

3.1.1.2 IMORGON 

Den nya processkartan är en omstrukturering av den ovan beskrivna som är anpassad efter 

forskningsrapporter och erfarenheter från Clarion Arlanda samt andra synpunkter som har kommit in 

under arbetet.  

De största skillnaderna är den övergripande projektdatabasen som samlar informationen i projektet 

på ett ställe, istället för den tidigare uppdelningen mellan aktörer och tidsskeden. Dessutom har 

ritningarna ersatts av visualiseringar som tas ut från databasen vid behov och dessutom kommer 

högre upp i hierarkin. Generellt ligger en och samma handling kvar längre i processen och tanken 

med detta är att det är samma handlingar som ska fördjupas och detaljeras under processens gång 

och inte ersättas av nya, mer heltäckande varianter. Mycket av detta är eftersträvansvärt för att 

undvika att samma information upprepas på grund av förluster i informationsflödet och därför måste 

genereras på nytt, eller för att olika aktörer vill ha ryggen fri på grund av stelbenta 

kontraktsformuleringar.  

3.2 INTERVJUER OCH ENKÄTER 

Utifrån intervjuer och enkäter kan följande resultat sammanställas:  

Många av respondenterna anser att det största problemet i projekteringsprocessen är 

kommunikationen mellan deltagarna i ett projekt och att det saknas förståelse för varandras arbete. 

Även informationsleveranser och hanteringen av information mellan olika aktörer beskrivs som ett 

problem. På frågan om vad man önskar förbättra påpekar flera att det skulle vara nödvändigt att 

jobba närmare varandra, kanske i projektarbetsplatser och att arbetet mer måste anpassas för de 

nya arbetssätten som 3D-modeller innebär. Samtidigt betonas även kravet på tydlighet när det gäller 

ändringar och en bättre struktur på filhantering. Många jobbar fortfarande enligt ett traditionellt 

stafettpinne-arbete och saknar förståelse för varandras roller, vilket gör arbetet mindre effektivt då 

olika aktörer inväntar varandra.   
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Tydliga gränsdragningar är något som måste till för att dubbelarbete och dubbla besked ska 

undvikas. Flera påpekar vikten av mallar och checklistor för sitt arbete och då betonas drift- och 

underhållsinstruktioner och relationshandlingar som exempel på områden där det inte fungerar bra 

idag. En möjlighet att dokumentera syften med ändringar eller systemval skulle också vara önskvärt 

eftersom det annars kan resultera i att exempelvis ett system används på ett annat sätt än det var 

tänkt. Det omfattande verksamhetssystem som används inom NCC anklagas för att vara 

oöverskådligt och svåranvänt. När det rör verktyg i övrigt så skulle fler specifika verktyg behövas 

inom varje område men som sedan kan kommunicera med varandra och sättas ihop till en modell.  

Det visar sig att många har erfarenheter från att konsulter inte behärskar sina 3D-verktyg fullt ut 

vilket också ställer till problem. Jämfört med traditionell 2D-CAD så är steget till 3D-verktygen 

betydligt större än då man tidigare har bytt version av CAD-program. 

När det kommer till rumsfunktionsprogrammet är det flera som påpekar att det är ett viktigt verktyg 

samtidigt som de betonar att de inte har använt det i någon större utsträckning, även om de tror att 

det kan användas mer. Främst verkar det användas i kalkylskedet och under den tidiga 

projekteringen eftersom det är förhållandevis enkelt att prissätta och ett tydligt sätt att hålla reda på 

vad som är överenskommet med beställaren.  

Rent tekniskt och uppbyggnadsmässigt anser många att ett databasbaserat dokument bör vara det 

bästa alternativet. Men stora krav finns naturligtvis på användarvänlighet och flexibilitet och inte 

minst enkelhet. Att använda kända verktyg som exempelvis Officepaketet genom kopplingar mellan 

Access, Excel och Word skulle kunna utgöra ett enklare alternativ om det är svårt att hitta annan 

lämplig programvara.  

Gällande mängden information som ska inkluderas i rumsfunktionsprogrammet verkar det som att 

det exempel som bifogades i enkäten håller en tillräcklig nivå för många. Dock förekommer vissa 

synpunkter att man egentligen inte ska begränsa sig till en viss mängd, utan att informationen ska 

kunna filtreras beroende på vilken information som behövs just då. Informationsnivån bör även 

anpassas efter hur mycket beställaren kan hantera. Om informationen ändå inte kan sparas i ett 

senare skede och hanteras av beställaren kanske den mängden information är onödig.  

Om ett nytt verktyg ska användas efterfrågas framförallt att det är en databas som är sökbar, gärna 

med koppling till 3D-modellen och en inbyggd hantering av revideringsutskick (PM) vilket innebär att 

ändringar som görs först måste prissättas och godkännas innan de blir gällande. Verktyget ska också 

vara tillgängligt för alla projektdeltagare, exempelvis över internet men i vissa fall finns det önskemål 

om lokal placering av verktyget av sekretesskäl.  

De stora problem som finns idag med rumsfunktionsprogram har mycket att göra med dess 

uppbyggnad. Ändringar i många likadana rum är väldigt tidsödande att genomföra och informationen 

i dokumentet blir av denna anledning snabbt inaktuell. Det finns även exempel på när det har blivit 

problem på grund av olika beteckningar i olika dokument för samma sak.  

3.3 EGNA FÖRSÖK 

För att på närmare håll studera hur vissa problem kan lösas traditionellt och med nya arbetsmetoder 

har jag valt att själv titta på två problem: 
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1. Test att genomföra ändringar i flera likadana rum i rumsfunktionsprogrammet. 

2. Test att skapa dörrkort i ett projekt.  

Om inget annat anges är bilderna hämtade genom skärmutklipp i programmet. 

3.3.1 FÖRSÖK 1 

3.3.1.1 TRADITIONELLT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Eftersom rumsfunktionsprogrammet vanligtvis är uppbyggt som ett textdokument innebär detta att: 

1. Hitta alla rum som är lika.  

2. Ändra på varje sida för varje enskilt rum.  

3. Verifiera att alla rum som ska ändras har ändrats.  

3.3.1.2 ARBETSSÄTT I DROFUS 

dRofus bygger på en databas vilket innebär att samtliga steg förenklas radikalt.  

1. Hitta ett av rummen som tillhör typen du vill ändra i rumslistan och notera vilket RFP det är 

knutet till, i detta fall S.001. 

 
2. Ändra värdet i det typrum (RFP) som är kopplat till samtliga likadana rum. 
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3. Gör en stickprovskontroll om så önskas på ett annat likadant rum. 

3.3.1.3 BEDÖMNING AV JÄMFÖRELSE 

I dRofus kan detta arbete göras betydligt snabbare och enklare än det traditionella tillvägagångs-

sättet. Risken för motstridiga uppgifter och eventuella fel minimeras också med hjälp av databasen.  

3.3.2 FÖRSÖK 2 

Ett dörrkort är en sammanställning över en dörr i en byggnad (se Figur 7). Vanligtvis är det en utskrift 

med information om dörrens mått, en illustration, dess låscylinder, larmutrustning, passersystem, 

brandkrav osv. Eftersom sammanställningen kräver information från flera olika aktörer brukar det 

innebära ett tidsödande arbete att hitta all information. Traditionellt presenteras detta i ett 

textdokument, vilket gör det svårt att i ett senare skede uppdatera det med ny information. 
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Figur 7 - Exempel på dörrkort. Källa: Projekt Säkerhet AB 
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3.3.2.1 TRADITIONELLT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

1. Upprätta en mall för hur dörrkortet ska se ut. 

2. Samla in information från olika aktörers dokumentation och sammanställ det i mallen. 

3. Presentera arbetet. 

3.3.2.2 ARBETSSÄTT I DROFUS 

Återigen underlättas arbetet av att dRofus är uppbyggt kring en databas, men programmet är 

baserat på rumsobjekt och håller inte reda på var dörrar är placerade. Programmet är snarare gjort 

för att hantera de minimikrav som gäller för rummet, inte dörren. Därför kan viss information om 

dörrar fyllas i för respektive rumsobjekt, vilket då gäller som krav för dörrarna i det rummet. Det blir 

dock problem om samma rum har flera dörrar med olika krav, exempelvis en ytterdörr och en 

innerdörr. Arbetssättet blir enligt följande: 

1. Bestäm dig för vilken information som du vill ha. 

2. Kontrollera vilken information som ligger inlagd i dRofus om dörrar och hämta den info du 

behöver. 

 
3. Samla in övrig info som inte fanns inlagd i dRofus. 

4. Presentera arbetet. 

Det ska tilläggas att det finns möjlighet i dRofus att skapa fler fält som kan fyllas i genom att anpassa 

utseendet på formuläret. Det är dock något som kräver administrationsrättigheter och är endast 

tillgängligt för en administratör. Dessutom kvarstår problemet till viss del i och med att 

informationen är knuten till rumsobjektet och inte till dörren.  

3.3.2.3 BEDÖMNING AV JÄMFÖRELSE 

Även om varken det traditionella eller det nya arbetssättet är idealt så blir det ett mindre jobb i 

dRofus eftersom mer information är samlad på ett och samma ställe. Dock är försöket något 

missvisande eftersom dRofus snarare ställer upp minimikraven för dörrarna i det specifika rummet 
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än att göra anspråk på att vara ett program som genererar dörrkort. Programmet utgör alltså ett 

underlag för vidare planering snarare än en förteckning över vilken dörr som ska sättas in.   

3.3.3 RESULTAT AV FÖRSÖK 

De försök som har genomförts visar på behovet av nya sätt att hantera information. Oavsett 

programvara visar sig databasstrukturen vara lämplig för att hantera den typ av information som är 

aktuell i rumsfunktionsprogrammet. 

3.4 DISKUSSION 

Arbetet har mycket handlat om att kartlägga hur olika personer föredrar att arbeta och vilka 

önskemål de har om nya verktyg. Metoderna jag har valt; att delta i ett projekt, skicka ut enkäter och 

genomföra intervjuer har jag valt för att försöka få en så bred bild som möjligt av flera olika aktörer. 

Genom att både själv ha deltagit i ett projekt och samlat in svar från enkäter har en bredare bild 

kunnat erhållas än om bara en av metoderna hade använts. Resultatet av enkäter och information av 

projektet kan dock inte ses som ett representativt urval för hela företaget eftersom de som tillfrågats 

har arbetat inom just projektering, projektledning eller som konsulter främst inom hus och bostad. 

Eftersom frågorna har ställts öppet och svaren har kunnat väljas fritt ser jag det som att det ger 

ytterligare tyngd åt svaren då flera respondenter har svarat lika. Dock utformades enkäten med 

förtydligande hjälpfrågor som hypotetiskt skulle kunna tolkas som förslag på svar. I enstaka fall kan 

sådana liknanden ses, men jag anser att det inte borde ge enkäten en tydlig ”färg”. I min analys av 

enkätresultatet har ibland enskilda åsikter fått ligga till grund för rekommendationer. Detta kommer 

sig också av de öppna frågornas karaktär och jag har försökt ta till mig av de idéer jag tror på. 

Eftersom arbetet till stor del rör sig om hur projektdeltagare själva arbetar kan det finnas motstånd 

mot förändringar som innebär ett förändrat arbetssätt för individen. Med respekt för individen och 

rädsla för missnöje väljer nog många företag därför att tänka till både en och två gånger innan de 

tvingar ut förändrade arbetssätt. Dock rör det sig till stor del om enkla förändringar som skulle kunna 

innebära mycket intjänad arbetstid. Utbildning och förståelse är här av stor vikt, vilket sätter press på 

företagen att ha ständig kompetensutveckling för sin personal för att konkurrera om nya jobb. Det är 

också en viktig faktor att se till att hela företaget är med på banan så att fördelar kan utnyttjas på 

bred front.  

Uppsatsen är avgränsad till projekteringsfasen och behandlar inte produktionsfasen, men det är ett 

viktigt steg att förändra hanteringen av information även ute på byggarbetsplatserna. Varför ska en 

exakt 3D-modell konstrueras om den ändå inte visas som vision för de som ska producera 

byggnaden? Att kunna gå in i modellen och hämta all den information man behöver på ett ställe är 

den målbild som branschen bör ha, under både projektering, produktion och förvaltning. Det är ett 

omfattande arbete att sätta sig in i hela processen och få en översikt över helheten och det är 

troligen avsaknaden av denna helhetssyn som idag gör att man generellt jobbar mer med punktvisa 

suboptimerade processer, snarare än med helhetsgrepp och analys av hela byggprocessen.  
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3.5 SLUTSATSER 

Min frågeställning löd: Kan ett objektorienterat rumsfunktionsprogram fungera som 

informationsbärare och förenkla hanteringen av information under projekteringsfasen av ett 

projekt och vilka krav ställer detta på process, organisation och verktyg?  

Utifrån resultatet av mitt arbete kan slutsatsen dras att det finns informationshanteringsproblem 

som skulle kunna avhjälpas av ett rumsfunktionsprogram strukturerat enligt vissa specifika krav. De 

krav som ställs är att det ska: 

1. Vara databasbaserat 

2. Vara sökbart 

3. Innefatta ändringsregistrering 

4. Innefatta ändrings-PM-hantering 

5. Vara kopplat till modell 

Rumsfunktionsprogrammet kan användas i betydligt högre utsträckning än vad det gör idag, oavsett 

om dRofus används eller inte. Dokumentet är viktigt och kan hantera många av de krav som 

beställaren ställer upp. Det är också bra för kommunikationen mellan beställare och entreprenör och 

en bra checklista inför besiktning. För att detta ska fungera krävs dock att dokumentet hålls 

uppdaterat, och det är där arbetsprocessen idag brister.  

För att komma vidare med informationshanteringen ställs höga krav inom flera områden. 

3.5.1 PROCESS 

När det gäller arbetsprocessen kan arbetet underlättas av generella mallar som kan fungera som ett 

stöd. Möten bör hållas så korta som möjligt och för att uppnå detta bör antalet närvarande hållas på 

ett minimum. Detta ställer i sin tur krav på en väl fungerande struktur för hur information förmedlas 

från möten så att samtliga projektdeltagare får den information de behöver. 

Verksamhetssystemet skulle behöva verifieras mot faktiskt arbetssätt så att eventuella differenser 

kan justeras. Ju mer av processen som är identifierad, desto lättare är det att planera för kommande 

händelser och inte minst för att strukturera nya processer. Att sätta upp en struktur för en 

dokumenterad process är betydligt enklare än att sätta upp en för en icke dokumenterad. 

3.5.2 ORGANISATION 

Det behövs en extra resurs i de projekt som ska testa ett nytt arbetssätt. Det bör alltså finnas en 

person i projektet som kan den nya tekniken och är väl medveten om varför det nya arbetssättet 

testas och varför just i det projektet.  

De nya arbetssätten måste förankras hos projektorganisationen så att alla vet vad som förväntas av 

dem och vad man kan förvänta sig av de nya verktygen. Detta kan underlättas genom att arbeta i 

projektarbetsplatser, där alla projektdeltagare fysiskt sitter och arbetar på samma plats. Då kan 

projektdeltagarna samarbeta med de nya arbetssätten samtidigt som projektkommunikationen kan 

ske smidigare.  

Förståelsen för olika aktörers arbete måste ökas. Om aktörerna känner till hur övriga aktörer arbetar 

och vilken information de är beroende av vid vilken tid underlättas samarbetet och arbetet. Det är 
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också mindre risk för missförstånd och förväntningar som inte infrias. Som exempel kan tas då 

entreprenören inväntar konstruktörens grundläggningsritningar. Konstruktören behöver en 

lastnedräkning från stomleverantören som entreprenören ska handla upp och kan därför inte 

leverera sina handlingar förrän upphandlingen är klar.  

3.5.3 DROFUS 

dRofus kan konstateras vara både nytt och gammalt som system. Det är nytt så till vida att ett lika 

dynamiskt och flexibelt system inte tidigare har funnits tillgängligt i kommersiell verksamhet, 

åtminstone inte efter vad författaren har kunnat erfara. Programmet är gammalt på det sättet att 

det inte tillför någon teknik som inte redan har funnits i omkring 10 år. Dock innehåller det mycket 

information och kan kopplas till modellen på ett smidigt sätt vilket är väldigt viktiga 

grundförutsättningar för ett bra system. 

dRofus visar tydligt att rumsfunktionsprogrammet lämpar sig väl i en databas vilket i sig är ett stort 

steg i rätt riktning. Det underlättar hanteringen av information, gör den sökbar och ändringar kan 

dokumenteras i en utsträckning som tidigare inte varit möjlig. En stor brist som programmet har är 

att alla ändringar slår igenom på en gång. Det finns alltså ingen hantering av motsvarande ändrings-

PM för att prissätta och godkänna ändringar innan de skrivs in som gällande värden. Förutom detta 

utgör programmet en god plattform, men skulle troligen kunna utökas till att hantera mycket mer 

information än rumsfunktionsprogrammet.  

Programmet är väldigt flexibelt och kan projektanpassas på många sätt. Dock saknas möjligheten att 

för projektet själva göra anpassningar av formulär och inmatningsfält. Detta måste göras av en 

administratör av programmet. Projektdeltagarna själva måste känna sig hemma i miljön och om 

någon i projektet då kan göra anpassningen av programmet kanske steget att börja använda 

programmet för övriga skulle minska.  

Kostnaden för programmet kan på sikt utgöra ett problem. Eftersom det rör sig om en 

prenumerationskostnad per år blir det en svårförsvarad kostnad för en förvaltare som kanske bara 

gör enstaka ändringar varje år.  

3.5.3.1 FÖRDELAR:  

1. Utgör ett bra system för att hantera rumsfunktionsprogrammet. Har stor potential att byggas 

ut och anpassas för att innehålla mer information. 

2. Strukturerad uppbyggnad i databas som är sökbar. 

3. Använder typrum som kan ligga till grund för många rum. 

4. Ständig dokumentation av ändringar. 

5. Flexibel koppling till arkitektmodellen för att utbyta egenskaper för objekt och även kopplas 

till en IFC-modell för illustrationer direkt i programmet.  

6. Kan byggas ut med ytterligare moduler för inköpsplanering och hantering av utrustning. 

3.5.3.2 NACKDELAR: 

1. Programmet är svårt för den egna projektpersonalen att projektanpassa och det krävs 

support för att anpassa utseende på rapporter och struktur i programmet. Målet bör vara att 

projekten kan komma igång med programmet själva och kunna anpassa programmet efter 

just sina behov. 

2. Alla ändringar slår igenom direkt, ingen hantering av ändrings-PM. 
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3. Programmet kostar efter storleken (antal m2) på projektet och per år vilket kan resultera i 

orimliga kostnader om projektet omfattar stora ytor.  

Min slutsats är att dRofus utgör ett stort steg framåt och är det bästa programmet inom detta 

område på marknaden just nu. Om kostnaden anses rimlig rekommenderar jag att använda det i 

stora, komplexa husprojekt.  

3.5.3.3 NÅGRA TIPS FÖR ATT ARBETA MED DROFUS 

1. Se till att alla konsulter i projektet aktivt använder programmet och att det är inskrivet i 

avtalet med respektive konsult så att det inte blir problem senare. 

2. Tänk ut vilken struktur, det vill säga vilken information, som är lämplig att samla i dRofus för 

att passa ditt projekt så att bästa möjliga stöd kan erhållas av programmet.  

3. Sätt av extra tid i början av projektet för utbildning i programmet så att det sedan kan 

användas på bästa sätt genom hela projektet. 

Kom ihåg att ju tidigare programmet kan börja användas i projektet desto mindre dubbelarbete 

behöver göras. Upprätta gärna rumsfunktionsprogrammet i dRofus i så tidigt skede som möjligt.  

3.5.3.4 TIPS TILL UTVECKLARNA 

dRofus utgör en god bas att bygga vidare på, men kan förbättras på några punkter. Mina 

rekommendationer är att man framförallt fokuserar på att: 

1. Se till att det finns en hantering av ändrings-PM. Det skulle kunna fungera så att varje 

ändring som görs visas i en egen ruta bredvid det gamla med exempelvis gul bakgrund vilket 

innebär ”på förslag”. När ett nytt PM ska skickas ut verifieras alla ändringar och ett PM 

genereras automatiskt, exempelvis: ”Rum 328 har ändrat rekommenderat luftflöde från 8 l/s 

till 10 l/s”. När PM:et har godkänts ersätts de gamla värdena med de nya och den gula rutan 

försvinner och nästa PM påbörjas om nya ändringar genomförs. Dock loggas alla ändringar så 

att det går att spåra dessa på samma sätt som är möjligt i programmet idag.  

2. Programmet bör kunna projektanpassas mer av användarna själva. Detta skulle kunna ske 

genom en uppstartsguide där allt som rör det specifika projektet kan ställas in. Men det ska 

också vara möjligt att anpassa vilka fält som ska kunna fyllas i och vilken information som ska 

kunna läggas in. Även mallarna för utskrifter ska kunna anpassas och kunna se ut precis som 

projektet önskar med rätt logotyper o dyl. på varje dokument.  

3. Priset bör anpassas så att det hamnar på en rimlig nivå. Även om programmet har tagit 

mycket tid att utveckla är det inte någon avancerad eller ny teknik som ligger bakom. Detta 

borde göra att programmet skulle kunna säljas till ett högre inköpspris och sedan en 

betydligt lägre ”prenumerationskostnad” så att en förvaltare har råd att använda 

programmet även över lång tid. Om en aktör bestämmer sig för att inte köpa programmet 

har arbetet med att ta fram den lätthanterliga strukturen helt gått förlorad eftersom 

databasen då inte längre kan uppdateras. Programmet kan troligen vinna mycket på att 

sänka priserna så att det börjar användas av fler och att användandet sprids i branschen.  

4. Fler varianter av programmet skulle också kunna säljas, exempelvis en licenstyp som endast 

tillåter visning av databasen där inga ändringar är möjliga.  
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3.6 REKOMMENDATIONER 

Det är svårt att begränsa ett arbete som detta till att enbart behandla rumsfunktionsprogrammet 

eftersom det lika mycket handlar om informationshantering. Rumsfunktionsprogrammet är ett steg 

på vägen mot att ta ett större helhetsgrepp inom informationshanteringen. Idag ligger mycket fokus 

på BIM-modeller och vad som fungerar och inte fungerar i dessa. Det steg man nu står inför är att 

identifiera den process som genomförs i ett projekt. Vad är lika och vad är unikt för varje projekt? 

NCC:s Verksamhetssystem utgör en grund för denna kartläggning, men är det alltför allmänt och 

generellt? När de återkommande aktiviteterna har identifierats kan processen ritas upp och en 

lösning för varje steg kan formuleras. Sedan kan ett tydligt system för informationshantering sättas 

upp för hela denna process. I detta ”verksamhetssystem” kan då varje steg läggas in för att hantera 

information på ett strukturerat sätt, t.ex. genom att tidigt upprätta en projektdatabas med koppling 

till modellen dit all information kan länkas och på så sätt samla all information på ett ställe, lätt 

åtkomligt genom att navigera i modellen.  

Att identifiera sin arbetsprocess i detalj blir alltså en viktig åtgärd för byggbranschen, något som 

antagligen redan är gjort i vilken annan tillverkningsbransch som helst. Med detta menar jag inte att 

det behöver leda till en industrialisering med prefabricerade standarddelar som sedan byggs ihop 

som lego, utan snarare för att känna till vilka arbetsmoment som behöver behandlas för att projektet 

ska komma vidare. Det kan alltså vara en översikt för att se när projektet behöver som mest resurser 

eller när vissa upphandlingar bör vara klara. Det blir en erfarenhetslista att gå tillbaka till och följa, 

inte som lag utan som hjälpmedel. Det kommer alltid behövas erfarna, duktiga projektörer, 

projekteringsledare, platschefer och byggare men man kan underlätta för dem genom att berätta hur 

man gjorde förra gången i ett liknande projekt.  

På samma sätt måste personer inom projekten ha bättre förståelse för varandras arbete. Om alla 

sköter sin lilla del så fungerar det så länge man jobbar enligt löpande-band-princip. Om det var 

möjligt att i fler projekt jobba mer likt partneringsamarbetet så skulle mycket vara vunnet. Då är alla 

medvetna om de andras arbete parallellt med sitt eget. Det skulle även underlätta om man hjälpte 

varandra genom att exempelvis tydligt markera ändringar och förklara tanken med ändringen för att 

undvika missförstånd. 

Många sitter fortfarande kvar i det gamla tänket med ritningsleveranser. Att som projektör sitta och 

vänta på att en annan projektör ska bli klar och leverera sin modell fungerar inte med dagens krav på 

effektivitet. Istället måste de kommunicera med varandra parallellt och alla måste vara öppna för att 

dela med sig av sin information, även om den ännu är preliminär. 

För att uppnå detta rekommenderar jag följande: 

1. I varje nytt projekt där någon ny funktion ska testas skall en ansvarig person utses som är 

tillgänglig i projektet enbart för att assistera med de nya funktionerna och förankra 

arbetssättet hos övriga i projektorganisationen. Denna person ska inte belasta projektets 

ekonomi utan ska bekostas av exempelvis Virtuellt Byggande-gruppen (en grupp inom NCC 

som arbetar med utveckling av virtuellt byggande) eller regionen. Denna person är lämpligen 

väl insatt i tekniken och kanske till vardags har en roll som modellsamordnare, men övergår 

då till att delta i projektet till 100 % och därifrån fortsätta att utveckla arbetssättet som de 
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nya funktionerna innebär och rapportera till Virtuellt Byggande-gruppen eller staben vad 

som fungerar och vad som behöver ändras till nästa projekt.  

2. Upprätta en mall för hur information ska hanteras i projektet. Detta gäller t.ex. enhetlig 

namngivning av datafiler med relevant metadata såsom typ av dokument, datum och 

version.  

3. Att ha en gemensam filserver dit all information kan lokaliseras som även har inbyggd 

versionshantering av filer. Detta ska vara ett system som är tillgängliga för alla 

projektdeltagare så att alla kan hämta den information de behöver från varandras arbete.  

4. Eftersträva en ökad förståelse för olika aktörers arbete så att man samarbetar inom projektet 

genom att leverera det underlag som andra aktörer behöver i tid. 

5. Se till att en tydlig gränsdragningslista finns upprättad så att det inte finns några 

tvetydigheter om vem som ska göra vad.  

6. Hålla mötestider på absolut minimum. Frågor som diskuteras på möten ska involvera alla 

deltagare. Om något kan lösas av två till tre aktörer ska detta ha lösts innan mötet. På detta 

sätt minimeras onödig tid och kostnader för mötestid minskar. Kom ihåg att varje 

mötesdeltagare antagligen kostar minst ca 800 kr/h. 
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5. BILAGOR 

5.1 BILAGA A – ENKÄTFORMULÄR 

 

 

 

Projekteringsprocessen 

Frågorna nedan ligger delvis till grund för mitt examensarbete om hur informationshanteringen kan 

förbättras med hjälp av nya arbetsmetoder. Mitt arbete går framförallt ut på att undersöka hur 

bättre integration och kommunikation kan uppnås i projekten. I ett led i detta kommer jag titta på ett 

nytt verktyg vid namn dRofus som kommer att användas på projektet Clarion Arlanda. Programmet 

hanterar och utvecklar bl.a. rumsfunktionsprogrammet till en mer omfattande handling än vad den är 

idag.  

Varje fråga har en huvudfråga som oftast har en förtydligande underfråga eller förtydligande vad jag 

är ute efter för typ av svar. Du behöver inte se mina förslag som svarsalternativ utan svara gärna fritt 

och använd bara hjälptexten som en fingervisning om vad jag är ute efter.  

Jag är mycket tacksam om du vill hjälpa mig med mitt arbete! Meddela gärna mig om du är 

intresserad av att ta del av min färdiga rapport.  

Med vänlig hälsning  

 

Björn Beskow 



 

 
 

Projektering 

1. Vad anser du vara den största enskilda faktorn till problem i projekteringsprocessen idag? 

• Är det exempelvis kommunikationen mellan olika aktörer, kommunikation hos en enskild aktör 

(t.ex. entreprenören), hanteringen av elektroniska dokument och uppdateringar av dessa? 

2. Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra för att underlätta och förbättra 

projekteringen? 

• Har du funderat på något specifikt som man skulle kunna ändra för att underlätta och förbättra 

processen? 

3. Är det någon information som lätt faller mellan stolarna under bygg- eller 

förvaltningsprocessen, där förtydligande information skulle underlätta? 

• Saknas det verktyg för att hantera och placera denna information så att den blir lättillgänglig? 

4. Styr de verktyg du använder sättet du jobbar på?  

• Skulle du vilja jobba på ett annorlunda sätt än du gör idag, men är begränsad av de verktyg du 

använder?  

• Saknar du funktioner i det verktyg du använder? 

• Hur skulle du vilja jobba istället?  

Rumsfunktionsprogram1 - Se bifogat utdrag ur rumsfunktionsprogram 

5. Fyller rumsfunktionsprogrammet en funktion så som det används idag? 
• Är dokumentet onödigt eller viktigt? Utgå från din egen bild av handlingen. 

6. Hur används rumsfunktionsprogrammet enligt dig? 

7. Hur anser du att ett rumsfunktionsprogram bör byggas upp, rent datahanteringsmässigt 

och strukturellt? 

• Textdokument (som är vanligt idag). 

• Databas. 

• Tror du att BSAB-systemets utrymmestabeller kan utgöra ett bra underlag för uppbyggnad av 

rumsfunktionsprogrammet? 

• Något annat system som skulle kunna utgöra ”skelett”? 

8. Vilken informationsnivå ska rumsfunktionsprogrammet hålla? Vilken detaljnivå ska det 

omfatta? Använd bifogat dokument som referens, mer eller mindre info än detta?  

9. Om du fick möjlighet att använda ett nytt verktyg för att hantera 

rumsfunktionsprogrammet, vilka funktioner skulle du vilja att det hade och hur skulle du 

önska att det var uppbyggt? Nedan är några exempel på vad jag menar med ”önskemål”: 

• Uppbyggt i ett databassystem som är sökbart. 

• Placerat på en server som är tillgänglig över internet och alltid innehåller de senaste 

ändringarna (alla jobbar i samma databas och alla ändringar slår igenom direkt till alla 

användare). 

• Illustrationer av vilka rum som man arbetar med och var de är placerade i byggnaden 

• Koppling till modellen för projektet så att informationen synkroniseras mellan modellen och 

rumsfunktionsprogrammet. 

10. Är det något arbetsmoment med rumsfunktionsprogrammet som är mycket betungande?  

• T.ex. att ändra en uppgift i många likadana rum. 

                                                           
1 Om du känner att du inte är bekant med begreppet rumsfunktionsprogram kommer här en kort beskrivning. Traditionellt 

är ett rumsfunktionsprogram ett dokument som tas fram av beställaren och arkitekten i tidigt skede. Vanligtvis är det ett 

textdokument där varje rums funktion samt tekniska krav specificeras såsom värmebelastning från människor, antal eluttag 

som önskas i rummet och vilka krav som finns på temperatur och belysning. Det kan även innehålla mer eller ibland mindre 

info. I en del projekt existerar inte dokumentet över huvud taget.  



 

 
 



 

 
 

 

  



 

 
 

5.2 BILAGA B – PROCESSKARTA 

Byggprocessen Förvaltningsprocessen

Utredning/

Systemval
Produktframställning ProduktanvändningProduktbestämning

Program-

skede
Projekteringsskede

Förslagshandl-

ingsskede

Huvudhandlings-

skede

Bygghandlings-

skede

Idéskede

Färdig 

produkt

Bygg-

handlingar

Huvud-

handlingar

Förslags-

handlingar

Byggnads-

program

Tidslinje

Detaljplan, Detaljplanebestämmelser

Rambeskrivningar

Rumsfunktionsprogram

Geoteknisk	undersökning

Tekniska	krav

Funktionskrav

Ritningar enlig ritningsförteckning

Ekonomiska	ramar

Översiktlig	tidplan

Utredningsskiss

Tomtutredning

Budget

Tidplan

Teknisk beskrivning

Gränsdragningslistor

CAD-manual

Rumsbeskrivning

Detaljerad	kalkyl

Detaljerad	tidplan
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) Kvalité-, miljö- och arbetsmiljöplan

Miljödirektiv

Ritningar i digitalt format

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter

Byggprocessen Idag

Mark- och	miljötekniskt	PM	

Relationshandlingar

 



 

 
 

Byggprocessen Imorgon

Byggprocessen Förvaltningsprocessen

Utredning/

Systemval
Produktframställning ProduktanvändningProduktbestämning

Program-

skede
Projekteringsskede

Idéskede

Tidslinje

Detaljplan, Detaljplanebestämmelser

Geoteknisk	undersökning

Tekniska	krav

Funktionskrav

Ekonomiska	ramar

Översiktlig	tidplan

Utredningsskiss

Tomtutredning

Budget

Tidplan

Gränsdragningslistor

Informationshanteringsmanual

Detaljerad	kalkyl

Detaljerad	tidplan
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Kvalité-, miljö- och arbetsmiljöplan

Miljödirektiv

Visualisering vid behov

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter

Gemensam Projektdatabas

med samlad information för projektet, t.ex. geometrisk information, rambeskrivningar, RFP.

Mark- och	miljötekniskt	PM	

Byggprocessen 

vid om- eller 

tillbyggnad

Informationsleverans vid behov
Informationsleverans vid behov

Informationsleverans vid behov

Byggprocessen 

vid om- eller 

tillbyggnad

 
 



 

 
 

 

5.3 BILAGA C - ENKÄTSVAR 

Fråga 1: Vad anser du vara den största enskilda faktorn till problem i projekteringsprocessen idag? 

Är det exempelvis kommunikationen mellan olika aktörer, kommunikation hos en enskild aktör 

(t.ex. entreprenören), hanteringen av elektroniska dokument och uppdateringar av dessa? 

 
Svar: 

• Konsulterna utför inte sitt uppdrag enligt av dem godkänd tidplan. 
Vissa konsulter har dålig kompetens (klarar t.ex. inte 3D). Gäller främst när vi handlar 
upp installatörerna på totalentreprenad.  
Beställaren tar fram Bofakta (produktblad till kunder för bostäder, förf. anm.) 
samtidigt med bygglovshandlingarna dvs. innan projekteringen har startat vilket 
medför mycket dåliga lösningar/nödlösningar. 
Tillval utöver fastställd tillvalslista ställer ofta till problem. 

 
• Om jag avgränsar mig till problem som uppkommer inom ämnet för ditt 

examensarbete skulle jag säga att digitala leveranser är det mest problematiska. 
Övergången från pappersutskrifter till digital informationshantering i databaser har 
gått för fort. Detta har medfört att information försvinner på grund av den dåliga 
struktur som kan uppkomma i dokumenthanteringssystem, i 3D-modeller och 
kopplingen mellan modellens objekt, tidsplanens aktiviteter och kalkylens poster. 
Det krävs mer ”ordning och reda” på den information som skapas och som ska 
levereras till produktionen.  

 
• Projekteringsstyrning/-ledning. Förståelsen från entreprenören/beställaren om 

korrekta besked i tid är inte alltid 100 %. Många gånger vill man vänta med 
upphandlingar av aktiviteter som ligger sent i byggprocessen men det sinkar 
projekteringsarbetet.  
Kommunikationen mellan projektörer är i allmänhet mycket bra. Det är många 
gånger projektörernas erfarenhet som driver projekteringsprocessen framåt, inte 
projekteringsledningen.  
Att leda projektering är inte att fokusera på ritningsleveranser utan att fokusera på 
väsentlig information och hur den fördelas i projekteringsgruppen. Jag behöver inte 
en ritning från Arkitekten, Vent eller Rör utan kanske bara besked av väsentlig 
karaktär (hålstorlek, rördimension, etc.).  
När all väsentlig information är fördelad så kommer ritningarna som ett resultat.  
Särskilt nu när 3D-projektering gäller så är ritningen som informationsbärare i 
projekteringsfasen på väg bort. Ritningar blir produktionshandlingar. 

 
• Att alla är beroende av uppgifter från varandra för att komma vidare i sin 

projektering. Att inte alla hela tiden söker svar på sina frågor utan väntar på att 
någon annan ska bli klar först som i sin tur sitter och väntar på någon uppgift från 
någon annan för att bli klar… Det blir lätt moment 22 i en projektering. 

 
• Tillkommande problem jag upplever är att Beställaren ofta har bristande resurser till 

projekteringen, speciellt i samverkansentreprenad där det krävs mycket deltagande 
av vår beställare. Själva brister vi i erfarenhetsåterföring och ta hjälp av andra som 
tidigare stött på samma problem/lösningar. Allmänt: Kommunikation och att få 
projektörer att arbeta mellan mötena. Det förekommer inte allt för sällan att saker 
diskuteras på möten som borde varit avklarade till mötet.    



 

 
 

 
• Planering och stopptider för krav på underlag till medverkande projektörer. Någon 

gång måste man sätta ned foten och bestämma hur vissa delar skall se ut, även om 
man inte har riktigt all data som krävs och att lösningen inte blir optimal just för den 
delen. Minska alltså på ändringar. Ändra när det verkligen behövs och var tydlig med 
vad informationen man lämnar i tidiga skeden betyder. Kommunikation, rutiner och 
gemensamt utrymme på någon server är mycket viktigt. 

 
• Jag brukar kalla byggbranschen för ändringsbranschen. Man brukar vara så ivriga på 

att påbörja justeringar och få ut handlingar, så man får göra om och korrigera sina 
handlingar en mängd gånger efter alla turer, funderingar, korrigeringar och 
ändringar. Det tar jättemycket tid att leta ändringar och det finns också stor risk att 
missa något. Om man skulle ge arkitekten mer tid att finjustera och avsluta sina 
ändringar innan man fortsätter att ändra i övriga handlingar vinner man åtminstone 
projekteringstid. Ibland, när många tycker till och "ingen" bestämmer blir det mycket 
ändringar fram och tillbaka. 

 
• Tidspress 

 
• För mig är det största problemet att de involverade i projekteringsprocessens 

tidigare skeden (arkitekt och beställare) har för liten insikt i produktionsteknik och 
kostnadsstyrande aspekter i gestaltningsfrågor. 

 
• Korta tider/låga priser. Men det får vi nog leva med. 

Dålig planering före projektstart. En projekteringstidplan som inte hänger ihop. T.ex. 
att handlingar för grundläggning måste vara klara innan dimensionerings-
förutsättningar finns. Ofta drar upphandlingen av en prefabstomme ut på tiden men 
enligt tidplanen ska man börja påla innan lastförutsättningar från stomleverantören 
finns. 

 
• Definition av produkten. Olika aktörer har olika syn. Alla i projektet måste känna till 

vilken produkt som ska produceras. Initialt bestäms produkten med beställare, men 
när ekonomin kommer in i bilden så måste prioriteringar göras.  
Dokumenthantering – Aktuell information måste finnas tillgänglig. Var finns senaste 
beslutet och vem har tagit det?  
Att kunna följa förändringar. Hur var det tänkt från början? Varför tänkte man så? 
Hur är det nu? Hur skiljer det sig mot ursprunget? Det blir skillnad i 
generalentreprenad mot totalentreprenad eftersom beställaren är ansvarig för att 
leverera handlingar i generalentreprenad. Det tar mycket tid att utreda varför något 
är tänkt på ett visst sätt. När något sen ska ändras måste underlagen för det tidigare 
beslutet undersökas och tas hänsyn till. Varför behövs en trappa här? Kan vi ta bort 
den? Är den här av tillgänglighetsskäl, eller ville arkitekten ha den, eller någon 
annan?  
Personer – Personalen väljs omsorgsfullt för att kunna jobba tillsammans. Jobbar 
ofta i grupper som håller ihop och flyttar mellan projekten. Viktigt att det fungerar. 
 

• Kommunikationen mellan arkitekten och projektören kan ibland vara rätt dålig.  
Det är lite oklart vilka program och versioner som gäller generellt.   
Tydlighet när det gäller bl.a. koordinatsystem så att alla från början vet vad som 
gäller.  
 



 

 
 

• Kommunikationen är bristfällig. Ledtiderna i projekteringen är onödigt långa. Att få 
svar på en fråga kan ta mycket längre tid än det behöver göra. Anledningarna kan 
vara flera:  

- Bristande engagemang.  
- Konsulterna har flera jobb parallellt.   
- Prioritering av arbetet mm. 

 
• Det största problemet tycker jag är konsulternas förståelse för ekonomi och 

kvalitetsramarna i projekten. De blir ofta en överkvalité på de handlingar som tas 
fram. 

 
• Utan tvekan kommunikationen mellan olika aktörer, framförallt från 

slutanvändare/kund/hyresgäst till projektering och produktion 
 

• Informationsöverföring mellan aktörer i stafettloppet och mellan fack. 
 

• Ett vanligt fel som ofta begås är att samtliga deltagare inte alltid håller ordning på 
utskickade handlingar från övriga deltagare. När det gäller projektdatabaser 
uppmärksammas inte alltid utskick. 
Det händer att bygget bygger efter gamla ritningar. 
Dubbelredovisning är ett vanligt fenomen. A och K ritar samma konstruktioner men 
med olika utförande. 

 
 

 

  



 

 
 

Fråga 2: Finns det något du skulle vilja förändra/förbättra för att underlätta och förbättra 

projekteringen? 

• Har du funderat på något specifikt som man skulle kunna ändra för att underlätta och förbättra 

processen? 

 
Svar: 

• Projekteringsledaren och konsulterna ska vara med tidigt i processen. Helst innan 
bygglovsansökan görs. 

 
• En manual för dokumenthantering. CAD-manualen ska ständigt förbättras men 

version 4 är mycket bra. Dokumenten hör ihop men ska inte sättas samman.  
 

• Verkligen anamma 3D som verktyg och anpassa byggprocessen efter det. 3D kräver 
tidiga besked på ett helt annat sätt än det ritningsbaserade 2D-projekteringen. 

 
• Viktigt att upphandla kompetenta och engagerade konsulter som har tid för 

projektet. Viktigt att den som ritar även får gå på projekteringsmötena och inte bara 
den ansvarige. 

 
• Förbättra hur vi hanterar uppföljning utav ekonomin i projekteringen. Fånga upp 

förändringar och bli bättre på att styra konsulter så att de inte får helt fria händer.  
 

• Svårt, väldigt olika i olika projekt. Partneringprojekt tycker jag att fungerar betydligt 
bättre när man också har en bra kommunikation med beställare. Speciellt märks det 
vid komplicerade förhållanden och problem, så löser man frågan tillsammans och 
jobbar år samma håll. 

 
• Mindre flås - är vad jag önskar- färre revideringar att ändra efter. Inte en massa 

smygändringar att leta efter en mängd omgångar. 
Om ändringarna inte smygs in och är tydligt markerade från gång till gång, skulle det 
underlätta mycket. 

 
• Starta projekteringen tidigare. 

 
• Jag som projekteringsledare skulle i interna projekt vilja vara projekteringsledare för 

projektet ”hela resan” d.v.s. börja som projekteringsledare hos boende och avsluta 
hos bostad. 

 
• Vid bygghandlingsprojektering: 

- Bättre förståelse för projekteringsprocessen hos projekt- och 
projekteringsledare skulle nog underlätta. Man har ofta gjort en tidplan till 
startmötet som inte fungerar och så tvingas alla lova mer än de kan hålla.  

- Input om speciella byggmetoder från produktionen så tidigt som möjligt. Det 
blir mycket dubbelarbete då synpunkter kommer för sent. Ofta granskas inte 
skisser, preliminära handlingar och granskningshandlingar på allvar av de 
som ska använda handlingarna. Synpunkter om ändringar kommer då färdiga 
bygghandlingar finns och då är det oftast väldigt bråttom att ändra.  

 
• Virtuell modell! Alla ska behärska att använda den och plocka info från den. Både i 

projektering och produktion. Ska innehålla så mycket info som möjligt. Det är viktigt 
att veta vad som är värt mödan att lägga i modellen. Rent tekniskt kan allt samlas 



 

 
 

där, men vad ger utdelning? Man bör ha fler kopplingar till modellen. 
Kommunikation ska kunna ske genom modellen och man ska inte behöver gå och 
fråga personen varje gång. T.ex. är elektrikern klar här? Kan vi dubbla väggen?? Gå 
till modellen och kolla! 

 
• Nej 

 

• Ja. Det är viktigt att jobba nära varandra. Skulle man ha en projekt-arbetsplats där 
konsultgruppen, platschef, kalkylator, inköpare, entreprenadchef m.fl. jobbar 
tillsammans tror jag att projekteringen skulle flyta på bättre. Förståelsen för 
varandras arbete skulle öka. Vilket skulle leda till att rätt saker prioriterades utan att 
ifrågasättas. Att jobba tillsammans som i ett lag skulle skapa möjlighet till bättre 
relationer, som skulle ge ett bättre arbetsflöde och förhoppningsvis den bästa 
produkten. 

 
• Tydligare dokumenthantering. Tydligare riktlinjer för vad dokument skall heta. Idag 

är det ofta svårt att hitta dokument och underlag samt säkert veta att det är gällande 
version. Generella riktlinjer/projekteringsunderlag från beställarled är ibland svårt 
att få fram. 

 
• Att få en kontinuerlig värdetillväxt genom hela processen. Inte så många omstarter. 

 
• Jag ser inga tekniska brister som försvårar projekteringen. Verktygen är i stort sett 

bra. Med 3D-verktygen blir det lättare att ha kontroll på geometrin, men 
programverktygen kan bli mycket bättre. 
Det är mänskliga faktorn som styr. Hur långt skall man gå i tydlighet? Det blir en 
kostnadsfråga. Övertydlighet betalar sig inte. 
 

 

  



 

 
 

Fråga 3: Är det någon information som lätt faller mellan stolarna under bygg- eller 

förvaltningsprocessen, där förtydligande information skulle underlätta? 

• Saknas det verktyg för att hantera och placera denna information så att den blir lättillgänglig? 

 
Svar: 

• Gränsdragningslistan är viktig. Saknar bra förlaga/checklista. 
 

• Jag vet inte om det fattas verktyg. Jag tror att det är handhavandet som sätter 
gränser idag. Det kommer inte att vara ett problem i framtiden när datavanan ökat. 
Det är därför viktigt för NCC om vi vill vara en attraktiv arbetsgivare att vi har tillgång 
till de vassaste verktygen för att underlätta tidskrävande informationshanterings-
arbete där samma information måste ändras på flera platser i en och samma 
informationsmängd.  

 
• Förvaltningsprocessen:  

- För installatörerna är det här en relevant fråga. För konstruktörer är det inte 
mycket som spiller över i förvaltningsprocessen.  

Byggprocessen:  
- 3D-projektering ger möjligheter att på arbetsplatsen ”klicka” i en modell för 

att hitta info om utförandet av en betongvägg t ex. Där skulle åtgärder vid 
vintergjutning kunna dyka upp vid ”klick” på väggen. Eller 
målningsbeskrivning. Men det kräver att vi utvecklar våra verktyg så att det 
blir enkelt för oss som projekterar att addera den informationen. 

 
• Stor skillnad mellan bygg och förvaltning. Upprätta tydliga drift och skötsel 

instruktioner till förvaltningen. Till byggprocessen ska ritningarna ha tillräcklig 
information för att vara möjliga att bygga efter. 

 
• Uppföljningen av ekonomin släpar ofta efter både i projektering och 

produktion. Kommande problem är hur vi ska hantera energiuppföljning i våra 
projekt. Viktigt att komma igång tidigt med arbetena av drift- och 
underhållsdokumentation. Det skulle behövas styrning här för hur vi får samtliga att 
börja arbeta. Ett styrdokument för hur man ska ta fram rätt funktioner på dörrar 
skulle behövas. 

 
• Tyvärr når all information för sällan ut längs hela kedjan. Speciellt om nya aktörer 

kommer in i bilden. Viktigt med startmöten där man går igenom hur jobbet skall 
utföras och vilka problemställningar man har i projektet. I partnering/samverkan är 
man oftare med längs hela kedjan. 

 
• Nej, möjligtvis kan det ske onödigt sena ändringar i bygghandlingsskedet som borde 

ha slagits fast i ett tidigare skede. 
 

• Jag har ännu inte hittat ett sådant samband. 
 

• T.ex. uppdelning av stomme med flera olika konstruktörer gör att det finns risk för 
att något faller mellan stolarna. 
 

• Slutmöten, relationshandlingar osv genomförs, men mycket info följer ändå med de 
som gjorde projektet. Det är inte alltid som handlingarna stämmer med hur det 
faktiskt blev byggt. Det sker idag ingen slutlig uppdatering av hur det verkligen blev 



 

 
 

byggt i någon större omfattning. Möjligen får man ritningar där den byggda 
lösningen har handritats in. Ritningstekniken har stora toleranser vilket gör att det 
inte alltid går att se på ritningen hur det är byggt.  

 
• All möjlig information kan falla mellan stolarna:  

- Vem som ska göra vad.  
- Frågor som har diskuterats på projekteringsmöten kan av någon uppfattas 

som en alternativ lösning som ska undersökas, en annan kan se det som ett 
beslut för hur vi skulle göra.  

- Felaktigheter i handlingarna. Handlingar som visar olika saker. 
 

• Tydliga och enklare drift och underhålls instruktioner. Idag är det alldeles för mycket 
”skräp” i det som överlämnas. 

 
• Protokollfört och dokumenterat överlämnande med utbildning av driftpersonal är 

mycket viktigt. 
 

• Tanken med en ändring eller ett speciellt utförande är svårt att dokumentera, vilket 
gör att det i senare skede inte tolkas korrekt och ändringen inte uppnår det resultat 
som var tänkt. 

 
• Gränsdragning mellan A och K. Vem redovisar vad. 

 

 
 

  



 

 
 

Fråga 4: Styr de verktyg du använder sättet du jobbar på?  

• Skulle du vilja jobba på ett annorlunda sätt än du gör idag, men är begränsad av de verktyg du 

använder?  

• Saknar du funktioner i det verktyg du använder? 

• Hur skulle du vilja jobba istället?  

 
Svar: 

• Projekteringen skulle underlättas med mer kompetenta installationskonsulter (även 
arkitekter). Många saknar erfarenhet av 3D-projektering 

 
• I stort sett påverkas inte konstruktionsarbetet så mycket av 3D. Underlag och besked 

är dock viktigare i tidigare skeden än vid traditionell projektering. Sedan är 
naturligtvis själva ritningsskapandet annorlunda i 3D. 

 
• Vad menar du för verktyg? Vi har projekteringsanvisningarna vilket delvis kan vara till 

hjälp. Vi tar fram brand, geo, ljudutr som ligger till grund för projekteringen. Vi 
använder oss av NCC PDS server för ritningar, det fungerar bra, man får ett mail så 
fort någon lagt upp en ny ritning där. Annars är det inte så mycket datorprogram för 
projekteringen som jag använder, jag har själv ex inte AutoCAD, men alla filer som 
distribueras skickas även som PDF så det funkar ändå. 

 
• Vi har många interna kravdokument som ska fram till projekten. Många fyller i dem 

men hinner knappt själva läsa vad de har skrivit och då faller ju nyttan med det.    
 

• Jag har nog det mesta jag behöver för att jobba inom mitt område. 
 

• Skulle önska mig mindre datastrul. Vi jobbar med ständigt nya program och 
programversioner och brister i kunskap samtidigt som programmen också har 
brister. Mycket tid går åt att lösa dataproblem/frågor. Hoppas på mindre strul på den 
fronten framöver. 

 
• Ja, verktygen styr men fungerar bra. 

 
• Jag saknar (eller så har jag inte hittat) en enkel checklista som sammanfattar de steg 

jag måste gå igenom och de steg jag bör gå igenom. Verksamhetssystemet är i dag så 
omfattande och innehåller så mycket att det kan vara svårt att hitta det man söker.  

 
• 3D-projektering borde innebära att projekteringen blir bättre och säkrare och 3D-

programmen blir nog snabbt bättre. 
 

• NCC är ej begränsat av verktygen. Vissa funktioner i verktygen saknas. T.ex. är det 
svårt att få ut mängder på installationer ur underlaget. Måste be den projekterande 
konsulten om hjälp. Detta kan göras av egen personal om rätt programvara finns 
tillgänglig i projektet. I detta fall rätt version av MagiCAD. 
Svårt även att koppla installationer till rumsobjekt vilket gör det svårt att få fram 
snabba svar ur underlaget.  
Så mycket som möjligt bör göras i BIM-modellen. NavisWorks fungerar bra som 
mjukvara. 

 
• Nu har jag inte jobbat som projekteringsledare så länge, men… 



 

 
 

NCCs verksamhetssystem innehåller massor med bra information, färdiga mallar 

samt kunskapsdokument. Dessa är väldigt bra att ha för att hitta rätt samt säkerställa 

projekteringen. Det finns även ett dokument som går att följa från affärsutveckling 

till garanti/ kundvård. Jag tycker att det är rätt bra, men givetvis kan det bli ännu mer 

användarvänligt.  Jag önskar också att konsulterna generellt var duktigare på sina 3D-

program. Då skulle man kunna använda 3D i tidigare skeden för att studera olika 

alternativ, på samma sätt som handskisser används. Jag kan inte tänka på någon 

speciell funktion som jag saknar. Det skulle vara fint om men kunde kontrollera 

tillgänglighetskrav med hjälp av modellen. 

• Jag skulle gärna se ett enklare ritprogram där man kan göra skisser då jag ibland 
upplever de som enklare att rita än att beskriva i text. 

 
• I viss utsträckning. T.ex. de hjälpmedel vi har inom virtuellt byggande. 

 
• AMA t.ex. 

 

• Ett vanligt problem är att CAD-programmet saknar allt för många viktiga 
applikationer, t.ex. stålprofiler, olika typer av beteckningar m.m. Det är vanligt att de 
större kontoren hittar på egna applikationer. Då programföretagen uppdaterar 
programvarorna brukar brukarna bromsa uppdateringsprocessen för att kunna hinna 
uppdatera sina egna anpassningar. Programföretagen visar tyvärr dålig respekt för 
projektörernas problem. Det har gjort att byggbranschen ligger två decennier efter 
verkstadsindustrin. 
 

 

   



 

 
 

Fråga 5: Fyller rumsfunktionsprogrammet en funktion så som det används idag? 
• Är dokumentet onödigt eller viktigt? Utgå från din egen bild av handlingen. 

 
Svar: 

• Har endast varit i bostadsprojekt. Den typen av rumsfunktionsprogram känns onödig. 
Vi har alltid en rumsbeskrivning som liknar denna fast mer vad gäller ytskikt. Kan 
tänka mig att den fyller en bra funktion om man projekterar lokaler med en massa 
utrymmen med olika krav på ljud, luft mm 

 
• Jag har aldrig jobbat med rumsfunktionsprogram men tycker det är intressant. Detta 

är ett styrdokument som jag anser mig skulle haft nytta av. Om man tidigt i 
projekteringen tagit fram detta skulle flera frågeställningar som diskuteras lösas på 
ett smidigare och snabbare sätt. I mitt kommande projekt om att bygga Passivhus 
tror jag detta kan vara till god nytta med tillägg av att beskriva uppvärmnings-
anordningar som solceller, solfångare mm, återvinning, täthetskrav, energikrav mm. 

 
• Jag har aldrig jobbat med rumsfunktionsprogram men det ser ut att kunna vara 

användbart. Jag skulle egentligen ha fått en lite utförligare genomgång av detta för 
att kunna ge ett bra svar. 

 
• Ur mitt perspektiv dvs. kalkylavdelningen så är dokumentet väldigt viktigt för att veta 

hur ett rum är bestyckat. För att få en så realistisk kalkyl som möjligt så är den nästan 
ovärderlig för vår process. Dokumentet visar också en samlad kortfattat bild vad som 
ingår i rummet och vilka krav det ställer. 

 
• Viktigt för avtal. RFP visar klart och tydligt vad som är avtalat och ej.  

 
• Används alldeles för lite och för sent i projekten. Och de blir viktigare och viktigare 

då vi pratar mer och mer funktionskrav. 
 

• Dokumentet är en mycket viktigt handling i kommunikationen mellan olika parter. 
Används i för liten utsträckning. 

 

• RFP är ett viktigt/nödvändigt dokument som projekteringsunderlag. 
 

• De är sällan upprättade. A upprättar bara sitt rumsfunktionsprogram. 
 

 
  



 

 
 

Fråga 6: Hur används rumsfunktionsprogrammet enligt dig? 

 

Svar: 
• Av mig används det oftast för att ta reda på golvutförandet. Det kan påverka 

bjälklagets översida. Eventuellt kan takutformningen påverka en lätt konstruktion. 
 

• Finns inget annat dokument att tillgå i tidigt skede är detta dokument väldigt viktigt 
för kalkylprocessen. Vi använder det för att få fram mängder som vi sedan prissätter. 
Installatörer tar hänsyn till dokumentet när de prissätter sitt anbud. 
 

• Projekteringsunderlag och kalkyl. Bra för kalkyl eftersom kostnadsberäkningar är 
lätta att göra på tydliga kvantitetsförändringar.  
 

• Är van vid att RFP används som just projekteringsunderlag och har använts sen länge. 

T.ex. Kista Science Tower som projekterades runt 1999-2002. 

 

• Endast för A 

 
 

 

  



 

 
 

Fråga 7: Hur anser du att ett rumsfunktionsprogram bör byggas upp, rent datahanteringsmässigt 

och strukturellt? 

• Textdokument (som är vanligt idag). 

• Databas. 

• Tror du att BSAB-systemets utrymmestabeller kan utgöra ett bra underlag för uppbyggnad av 

rumsfunktionsprogrammet? 

• Något annat system som skulle kunna utgöra ”skelett”? 

 
Svar: 

• Gissningsvis ska det byggas upp av en relationsdatabas som är objektorienterad. 
Rummen bör vara objekt med rumsfunktioner som attribut. Man ska bara behöva 
ändra ett attribut på en plats för att det ska slå igenom i hela informationsmängden.  

 
• Branschforskning som inte är inaktuell ska alltid användas. Det finns ingen anledning 

att uppfinna hjulet igen. Om det passar att använda BSAB i denna tillämpning ska 
man givetvis göra det.  

 
• I en 3D-projektering skulle jag vilja ha t ex golvutförandena i färgskala för att enkelt 

hitta de ytor som påverkar mig. Själva informationen om det exakta utförandet kan 
stå i ett textdokument. T ex klinker(blått), linoleum(grönt), trä(gult) etc. 

 
• Jag ser inte någon anledning till att nyttja något annat än ett textdokument. 

 
• Databas är väl lämpligt, BSAB-systemet kan ju vara lämpligt till detta, men hur vet jag 

tyvärr inte. 
 

• Ej textdokument! Databas med krav att inmatning ska vara lätt och anpassad efter 
projektet, inte tvärtom! Enkel inmatning. BSAB är lätt att känna igen. Kan dock bli 
omständigt, med mycket korshänvisningar. BSAB kanske inte ska in förrän senare 
eftersom det medför styrningar (varje BSAB-kod innebär krav enl. AMA osv). BIM-
modellen bör vara skelett för RFP.  

 
• Databas låter bra. Informationen på ett ställe vore bättre än dokument som skickas 

till höger och vänster. 
 

• Kanske ett Excel dokument som sedan kan kopplas till ett Word dokument för att ta 
fram rumsfunktionskort. 

 
• Textdokument/databas 

 

• Textdokument; Textdokument minimi-nivå 

Databas; Ja, databas varför inte. Alla bra sätt att hantera information är OK 

BSAB; Ja, verkar OK 

 

• Textdokument – Nej 

Databas – Ja 

BSAB – Ja 

 
  



 

 
 

Fråga 8: Vilken informationsnivå ska rumsfunktionsprogrammet hålla? Vilken detaljnivå ska det 

omfatta? Använd bifogat dokument som referens, mer eller mindre info än detta?  

 
Svar: 

• För mig är ytan på golv, väggar och tak tillräcklig. Men övriga projektörer behöver 
mer info. 

 
• Då detta rimligtvis används som förfrågningsunderlag vid totalentreprenader är det 

lite svårt att svara på vad som är en tillräcklig nivå. För mig som entreprenör är 
detta tillräckligt. Mängden information bör styras av beställarens önskemål/krav.  

 
• Detaljeringsgraden kan ju vara lite fylligare ibland, med ner beror ju bara på den 

som skapar dokumentet, som idag är textdokument. Man kanske kan komplettera 
ljudkrav per byggdel, inte ett övergripande krav för rummet. Ex vis vad har 
gipsväggen för ljudkrav, dörren/partier etc. 

 
• Varierande beroende på antal och mellan projekt och förvaltning. Ej för mycket 

info. Beror på beställarens resurser och hur mycket information han kan hantera. 
Kan vara aktuellt med filtreringar för olika aktörer så att inte alla behöver ta del av 
all info.  

 
• På gränsen till lite mycket. De får gärna vara anpassningsbara. 
 

• Informationsnivån i ditt exempel är OK men... 

Saknar Styr (t.ex. om rumsregulator eller forceringsknapp för ventilation...) 

Tycker att generell information som t.ex. krav på heltäckande sprinkler eller 

brandlarm i fastigheten bör hanteras så att man inte dubbelinformerar på grund av 

risken att lämna fel/motsägande information av misstag. Onödigt att skriva Ja 

under rubriken sprinkler i alla RFP kort när detta ändå gäller generellt. Däremot om 

något/några utrymmen EJ skall ha t.ex. sprinkler bör detta framgå här (t.ex. 

ställverk, små WC-rum etc.) 

Komplettera gärna med en gränsdragnings kolumn för vad t.ex. en Hyresgäst eller 

Beställaren (projektet) skall utföra. Kan vara t.ex. att Hyresgästen skall installera en 

AV-utrustning i ett konferensrum men att El-ansl till denna skall utföras av Best. 

 
• Mer info än bifogat 

 

 

  



 

 
 

Fråga 9: Om du fick möjlighet att använda ett nytt verktyg för att hantera 

rumsfunktionsprogrammet, vilka funktioner skulle du vilja att det hade och hur skulle du önska att 

det var uppbyggt? Nedan är några exempel på vad jag menar med ”önskemål”: 

• Uppbyggt i ett databassystem som är sökbart. 

• Placerat på en server som är tillgänglig över internet och alltid innehåller de senaste 

ändringarna (alla jobbar i samma databas och alla ändringar slår igenom direkt till alla 

användare). 

• Illustrationer av vilka rum som man arbetar med och var de är placerade i byggnaden 

• Koppling till modellen för projektet så att informationen synkroniseras mellan modellen och 

rumsfunktionsprogrammet. 

 
Svar: 

• Alla förslagna funktioner om kostnaden för programmet är rimlig.  
 

• Japp! Precis så! 
 

• Illustrationer av rummen och koppling till modellen vore bra. Ändringar som ”slår 
igenom direkt” känns vanskligt. Det är ju en kontraktshandling och dessa vill vi sällan 
ändra på utan en dokumentation i form av ett PM som kan prissättas.  

 

• Sökbart, med spårbarhet av förändringar, kopplat till kalkyl. Vad händer om en 

glasdörr ändras till trädörr? Vad händer med kostnaden? Den som bygger upp 

programmet måste veta hur det används så att inte projektet måste anpassa sig efter 

programmet utan tvärtom!!! 

Internetåtkomst är inte bara av godo. Vad händer om dRofus inte finns om 3 år och 

hela systemet ligger där?? Det är säkrare med lokal kopia som kan skötas av egen 

organisation. Kan bli större efterfrågan på informationshantering även långt efter 

projektet då kraven höjs på uppföljning av exempelvis energiberäkningar.  

Det går att få tillräcklig funktionalitet genom iLink och Navis för visualisering. 

Behöver ej vara inbyggt i RFP.  

 

• Instämmer med dina exempel. 

 
• Absolut databas och tillgängligt för alla (via server) men jag tror de är bäst om bara 

en eller ett få tal kan ändra i dokumentet. 

 

• sökbart datasystem; Ja OK 

att ändringar i dokument "slår igenom direkt" är lite vanskligt!  

I stora projekterings/byggorganisationer med många inblandade måste information 

av alla sorter hanteras strukturerat, då alla förändringar genererar 

kostnadsförändringar. Detta gäller i rena projekteringsskeden såväl som 

projektering/byggskeden. 

Ett filter i form av t.ex. PM-utskick mm måste finnas! för att övriga konsulter, 

kalkylatorer m.fl. skall kunna jobba strukturerat. Annars tappar man greppet totalt 

om vad som förändrats, varför och vem som förändrat. 

Projektserver = OK 



 

 
 

* illustrationer ...    Ja, varför inte, men man bör fundera över om man redan har 

ritningar som RFP hänvisar till/förtydligar om inte dessa då räcker. 

För mycket dubbelinformation kan vara vanskligt/svåradministrerat. Om en 

planförändring gör att även RFP bladen måste revideras så har man kanske "gått över 

ån efter vatten"  

Koppling till modellen... Ja, varför inte. Gör det enkelt att söka info men ställer höga 

krav på projekteringen att länka rätt kort till rätt rum... 

 
• Databassystem – Ja 

Central server – Ja 

Illustrationer – Nej 

Koppling till modell - Ja 

 
 

 

  



 

 
 

Fråga 10: Är det något arbetsmoment med rumsfunktionsprogrammet som är mycket betungande?  

• T.ex. att ändra en uppgift i många likadana rum. 

 
Svar: 

• Jag kan tänka mig att ändringar i flera lika dana rum är jobbigt. Jag förmodar att man 
jobbar med typrum i dessa fall? 

 
• Extrajobb att få in allt i dRofus. Textdokument kan i princip inte hållas uppdaterade. 

Måste gå att hitta informationen på ett enkelt sätt! 
 

• Jag har hört att det inte ska vara den roligaste arbetsuppgiften. 
 

• Har man många exakt likadana rum, bör man nog fundera över att göra typrum med 
tillhörande typRFP-kort. Annars blir det betungande... Har egentligen inget med RFP 
kortet att göra utan hur man lägger upp sin projektering. 

 
• Betungande exempel i ett projekt jag är med i, är att Arkitekten valt att sidnumrera 

alla RFP-bladen med sidnummer 1, 2 och 3 och använder en separat 
förteckning över rummen, man får ingen enkel överblick över totalt antal blad när 
man t.ex. kopierar/hanterar dokumenten. I detta projekt så var/är även 
rumsnummer och namn inte lika på ritningar och RFP blad... Onödigt krångligt och 
inte bra...   

 
• Redigeringar och ändringar 

 
 
 

 

 


