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Förord	  
	  
Detta	  examensarbete	  har	  utförts	  under	  hösten	  2010	  i	  samarbete	  med	  Peab	  och	  
avdelningen	  för	  Byggnadsteknik	  vid	  Kungliga	  Tekniska	  Högskolan	  i	  Stockholm	  
som	  den	  avslutande	  delen	  på	  Civilingenjörsprogrammet	  inom	  Samhällsbyggnad.	  
	  
Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  alla	  personer	  som	  har	  gjort	  detta	  arbete	  möjligt,	  
speciellt	  kan	  nämnas	  Fredrik	  Timan	  på	  Peab	  som	  har	  bidragit	  till	  mycket	  
information	  och	  varit	  ett	  bollplank	  genom	  hela	  arbetet.	  Ove	  Forselius,	  platschef	  
på	  Kv.	  Muffen	  har	  gett	  mig	  förutsättningar	  att	  undersöka	  hur	  mängdavtagningen	  
har	  skett	  för	  just	  detta	  projekt.	  Vidare	  skulle	  jag	  vilja	  tacka	  Kjartan	  
Gudmundsson,	  min	  handledare	  på	  KTH	  och	  Peter	  Dufvenberg	  på	  Vico	  Software	  
för	  att	  ni	  tagit	  er	  tiden	  och	  energin	  att	  ALLTID	  svara	  på	  mina	  frågor.	  
	  
Utan	  er,	  och	  övriga	  intressenter,	  hade	  detta	  arbete	  aldrig	  gått	  att	  genomföra,	  ni	  
har	  bidragit	  med	  nyttig	  information	  om	  hur	  byggbranschen	  arbetar	  med	  BIM	  och	  
3D-‐modellering	  och	  detta	  är	  någonting	  jag	  är	  väldigt	  tacksam	  för!	  
	  
	  
	  
	  
Fredrik	  Viklund	  
Stockholm,	  december	  2010.	  
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Sammanfattning	  
	  
Dagens	  byggnader	  blir	  allt	  mer	  komplexa	  och	  består	  ofta	  högteknologiska	  
system	  för	  att	  säkerställa	  ett	  behagligt	  inomhusklimat.	  I	  ett	  byggprojekt	  innebär	  
detta	  att	  mycket	  information	  ska	  fördelas	  till	  samtliga	  aktörer	  för	  att	  alla	  ska	  få	  
en	  förståelse	  för	  byggnaden	  och	  dess	  egenskaper.	  För	  att	  förstärka	  detta	  
informationsutbyte	  är	  förhoppningen	  inom	  byggbranschen	  att	  BIM	  ska	  kunna	  
vara	  ett	  viktigt	  hjälpmedel.	  	  
	  
BIM	  är	  en	  förkortning	  för	  Building	  Information	  Modeling,	  alternativt	  Building	  
Information	  Model.	  BIM	  i	  dess	  grunddefinition	  innebär	  att	  3D-‐objekt	  är	  
förprogrammerade	  med	  olika	  beteenden	  som	  bär	  eller	  genererar	  en	  mängd	  data	  
som	  kan	  utnyttjas	  i	  många	  olika	  syften,	  allt	  ifrån	  mängdavtagning	  till	  avancerade	  
energianalyser.	  	  
	  
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  utreda	  hur	  den	  femte	  dimensionen	  kan	  
användas	  i	  ett	  byggprojekt,	  det	  vill	  säga	  att	  hantera	  mängderna	  
byggnadsmaterial	  från	  en	  3D-‐modell	  och	  sedan	  koppla	  samman	  dessa	  med	  en	  
kalkyl.	  I	  projektet	  studeras	  modeller	  från	  en	  arkitekt	  respektive	  en	  konstruktör,	  
modellerna	  är	  inte	  anpassade	  för	  mängdavtagning	  och	  målsättning	  är	  därför	  att	  
undersöka	  vad	  som	  krävs	  av	  respektive	  modell	  för	  att	  en	  säker	  mängdavtagning	  
ska	  kunna	  ske.	  I	  det	  studerade	  byggprojektet	  finns	  en	  manuellt	  framtagen	  
mängdförteckning,	  detta	  har	  skett	  genom	  att	  mäta	  med	  en	  linjal	  på	  en	  utskriven	  
A3-‐ritning.	  
	  
I	  detta	  arbete	  kommer	  olika	  programvaror	  att	  utredas	  för	  att	  se	  vilka	  som	  
lämpar	  sig	  bäst	  för	  mängdavtagning,	  de	  testade	  programvarorna	  är	  Vico	  Office	  
och	  Tocoman	  iLink.	  
	  
Studien	  visar	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  BIM-‐manual	  som	  ställer	  tydliga	  krav	  på	  
hur	  byggnadsdelarna	  ska	  namnges	  och	  modelleras	  samt	  vilken	  övergripande	  
detaljeringsnivå	  modellen	  ska	  ha.	  Det	  finns	  en	  skillnad	  mellan	  de	  mängder	  som	  
har	  hanterats	  manuellt	  respektive	  hämtats	  från	  någon	  av	  modellerna.	  
Diskrepansen	  är	  som	  störst	  för	  badrumsväggarna	  där	  det	  skiljer	  hela	  23	  %	  
beroende	  på	  hur	  mängdavtagningen	  har	  gjorts.	  
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Abstract	  
	  
Today's	  buildings	  are	  becoming	  more	  complex	  and	  usually	  include	  high-‐tech	  
systems	  to	  ensure	  a	  comfortable	  indoor	  climate.	  In	  a	  construction	  project,	  this	  
means	  that	  much	  information	  needs	  to	  be	  distributed	  to	  all	  stakeholders	  so	  that	  
everyone	  will	  understand	  the	  building	  and	  its	  features.	  To	  reinforce	  this	  
information,	  many	  people	  in	  the	  construction	  industry	  hope	  that	  BIM	  can	  be	  an	  
important	  tool	  for	  this.	  
	  
BIM	  stands	  for	  Building	  Information	  Modeling,	  or	  Building	  Information	  Model.	  
BIM	  in	  its	  basic	  definition,	  means	  that	  3D	  objects	  are	  pre-‐programmed	  with	  
different	  behaviors	  that	  bear	  or	  generate	  a	  variety	  of	  data	  that	  can	  be	  used	  for	  
many	  different	  purposes,	  ranging	  from	  quantity	  takeoffs	  to	  advanced	  energy	  
analysis.	  	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  master	  thesis	  is	  to	  investigate	  how	  the	  fifth	  dimension	  can	  be	  
used	  in	  a	  construction	  project,	  namely	  to	  deal	  with	  volumes	  building	  materials	  
from	  a	  3D	  model	  and	  then	  linking	  them	  with	  a	  spreadsheet.	  This	  thesis	  studies	  
the	  models	  from	  an	  architect	  and	  a	  constructor,	  the	  models	  are	  not	  suited	  to	  
quantity	  takeoff	  and	  the	  goal	  is	  to	  investigate	  what	  is	  required	  of	  each	  model	  for	  
a	  safe	  quantity	  takeoff	  to	  happen.	  In	  the	  studied	  construction	  project	  is	  a	  
manually	  produced	  schedule	  of	  quantities,	  measuring	  with	  a	  ruler	  on	  a	  printed	  
A3	  drawing	  has	  done	  this.	  	  
	  
In	  this	  work,	  various	  software	  programs	  has	  been	  examined	  to	  see	  which	  ones	  
are	  best	  suited	  for	  quantity	  takeoff,	  the	  tested	  software	  is	  Vico	  Office	  and	  
Tocoman	  iLink.	  	  
	  
The	  master	  thesis	  shows	  the	  importance	  of	  a	  BIM	  manual	  that	  contains	  
requirements	  for	  the	  building	  elements	  and	  how	  they	  must	  be	  named	  and	  
modeled	  for	  a	  safe	  quantity	  takeoff.	  There	  is	  a	  difference	  between	  the	  amounts	  
that	  have	  been	  handled	  manually	  or	  retrieved	  from	  any	  of	  the	  models.	  The	  
discrepancy	  is	  greatest	  for	  bathroom	  walls	  which	  differ	  as	  much	  as	  23%	  
depending	  on	  how	  quantity	  takeoff	  has	  been	  made. 	  
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Förkortningar	  
	  
	  
2D	   	   	   Tvådimensionell	  
	  
3D	  	   	   	   Tredimensionell	  
	  
4D	   	   	   En	  3D-‐modell	  som	  kopplas	  ihop	  med	  tid	  
	  
5D	   	   	   En	  3D-‐modell	  som	  kopplats	  ihop	  med	  kostnad	  
	  
A	   	   	   Arkitekt	  
	  
BIM	   	   	   Building	  Information	  Modeling	  
	  
CAD	   	   	   Computer	  Aided	  Design	  
	  
IAI	   	   	   International	  Alliance	  for	  Interoperability	  
	  
IFC	   	   	   Industry	  Foundation	  Classes	  
	  
K	   	   	   Konstruktör	  
	  
MEP	   	   	   Mechanical,	  Electrical,	  Plumbing	  
	  
MPS	   	   	   Model	  Progression	  Specification	  
	  
V	   	   	   VVS-‐konsult	  
	  
VVS	   	   	   Värme,	  Ventilation	  och	  Sanitet	  
	  
ÄTA	   	   	   Ändring,	  Tillägg,	  Avgående	  
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Inledning	  

	  
För	  många	  hundra	  år	  sedan	  hade	  arkitekten	  ofta	  rollen	  som	  byggherre,	  risken	  att	  
information	  försvann	  någonstans	  från	  idé	  till	  verklighet	  var	  därmed	  minimal.	  
Trots	  detta	  behövdes	  ändå	  ritningar	  och	  skisser	  för	  att	  hantverkarna	  enklare	  
skulle	  förstå	  hur	  en	  viss	  detalj	  skulle	  utformas.	  I	  takt	  med	  att	  dagens	  byggnader	  
har	  blivit	  allt	  mer	  komplexa	  och	  ofta	  är	  fullproppade	  med	  högteknologiska	  
system	  från	  många	  olika	  discipliner	  har	  rollerna	  i	  ett	  byggprojekt	  blivit	  mer	  
uppdelade,	  det	  finns	  därför	  ett	  allt	  större	  behov	  av	  informationsutbyte	  mellan	  de	  
olika	  aktörerna.	  Detta	  informationsutbyte	  har	  tidigare	  skett,	  och	  sker,	  muntligen	  
eller	  via	  dokument	  med	  all	  nödvändig	  information.	  (Eastman	  et.	  al	  2008)	  
Idag	  sker	  en	  förändring	  inom	  byggbranschen	  mot	  en	  samlad	  plats	  för	  denna	  
information,	  nämligen	  i	  en	  3D-‐modell	  över	  den	  tänka	  byggnaden,	  
även	  kallat	  ByggnadsInformationsModell,	  BIM.	  
	  
Ordet	  BIM	  användes	  första	  gången	  redan	  1986	  av	  Robert	  Aish,	  han	  
argumenterade	  då	  för	  en	  implementering	  av	  den	  nya	  tekniken	  med	  en	  
förhoppning	  om	  att	  den	  skulle	  förenkla	  hanteringen	  av	  informationsflödet	  i	  
byggprocessen.	  Men	  byggbranschen	  har	  inte	  prioriterat	  möjligheterna	  att	  
tillämpa	  detta	  förrän	  under	  de	  senaste	  åren.	  År	  2010	  är	  BIM	  ett	  av	  de	  flitigaste	  
använda	  orden	  för	  byggbranschens	  framtid,	  många	  ser	  möjligheterna	  men	  få	  
vågar	  lita	  på	  dess	  kapacitet	  fullt	  ut.	  (Eastman	  et.	  al	  2008)	  
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Problemdiskussion	  
	  
Det	  finns	  idag	  ett	  stort	  intresse	  för	  användning	  av	  BIM	  inom	  byggbranschen.	  
Tyvärr	  är	  fokus	  ofta	  inriktat	  på	  tekniken	  bakom	  BIM	  istället	  för	  konkreta	  
tillämpningar	  i	  byggprocessen.	  För	  att	  BIM	  ska	  få	  den	  genomslagskraft	  som	  
många	  hoppas	  på	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  visa	  på	  konkreta	  nyttor	  och	  vinster	  av	  
BIM-‐tillämpningar.	  Genom	  att	  undersöka	  det	  nya	  arbetssättets	  fördelar	  
respektive	  nackdelar	  kan	  utvecklingen	  drivas	  framåt	  och	  förhoppningsvis	  
kommer	  fler	  aktörer	  att	  inse	  vilka	  möjligheter	  som	  den	  nya	  tekniken	  ger.	  
	  
Många	  byggprojekt	  ritas	  idag	  i	  3D	  av	  såväl	  konstruktör,	  arkitekt	  som	  övriga	  
projektörer.	  Problemet	  är	  att	  all	  den	  information	  som	  finns	  i	  modellen	  ofta	  
resulterar	  i	  en	  2D-‐ritning	  som	  skickas	  ut	  på	  byggarbetsplatsen	  i	  pappersformat.	  
Ofta	  sitter	  projektörerna	  på	  mängder	  av	  information	  som	  sedan	  aldrig	  kommer	  
till	  nytta	  för	  produktionspersonalen,	  därför	  studeras	  i	  detta	  examensarbete	  hur	  
denna	  information	  kan	  användas	  i	  samband	  med	  mängdavtagning	  och	  vilka	  
vinster	  som	  kan	  uppnås.	  
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Syfte	  	  
	  
Syftet	  med	  detta	  examensarbete	  är	  att	  utreda	  hur	  den	  femte	  dimensionen	  kan	  
användas	  i	  ett	  byggprojekt.	  Det	  vill	  säga,	  vilka	  möjligheter	  det	  finns	  att	  kunna	  
hämta	  mängder	  direkt	  från	  en	  BIM-‐modell.	  Genom	  att	  undersöka	  olika	  metoder	  
för	  mängdavtagning	  är	  förhoppningen	  att	  kunna	  redogöra	  för	  fördelar	  
respektive	  nackdelar	  med	  respektive	  metod	  samt	  utreda	  vad	  som	  krävs	  av	  
byggföretagen	  för	  en	  säker	  mängdavtagning	  från	  en	  BIM-‐modell.	  

Frågeställningar	  
	  

• Hur	  sker	  mängdavtagningen	  i	  ett	  byggprojekt	  idag?	  
	  

• Vilka	  möjligheter	  finns	  det	  till	  att	  använda	  en	  befintlig	  3D-‐modell	  för	  
mängdavtagning?	  

	  
• Uppstår	  det	  några	  skillnader	  kring	  mängderna	  som	  hanterats	  manuellt	  

respektive	  automatiskt?	  
	  

• Vilka	  programvaror	  lämpar	  sig	  för	  mängdavtagning?	  
	  

• Hur	  ser	  tillvägagångssätt	  för	  mängdavtagning	  med	  dessa	  programvaror	  
ut?	  

	  
• Vilka	  är	  för-‐	  och	  nackdelarna	  med	  respektive	  program?	  
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Fokus	  och	  avgränsningar	  
	  
Denna	  rapport	  har	  enbart	  inriktad	  sig	  på	  den	  femte	  dimensionen,	  dvs.	  
möjligheterna	  att	  hämta	  mängder	  direkt	  ur	  en	  BIM-‐modell.	  För	  att	  detta	  ska	  
fungera	  på	  ett	  optimalt	  sätt	  i	  verkligheten	  är	  det	  viktigt	  att	  mängderna	  har	  en	  
koppling	  till	  tid,	  detta	  för	  att	  undvika	  att	  allt	  för	  mycket	  material	  blir	  stående	  på	  
byggarbetsplatsen	  under	  en	  längre	  tid.	  	  
	  
Alla	  moderna	  BIM-‐verktyg	  kan	  skapa	  avancerade	  listor	  med	  all	  tänkbar	  
information.	  Men	  för	  att	  den	  nya	  tekniken	  ska	  användas	  fullt	  ut	  är	  det	  viktigt	  att	  
denna	  information	  även	  finns	  tillgänglig	  för	  såväl	  kalkylatorer	  som	  
produktionspersonal,	  därför	  har	  fokus	  i	  detta	  examensarbete	  varit	  att	  
mängdavtagningen	  ska	  kunna	  utföras	  av	  en	  person	  som	  inte	  har	  varit	  med	  vid	  
uppbyggnaden	  av	  BIM-‐modellen	  och	  därför	  inte	  har	  full	  kunskap	  om	  dess	  
egenskaper.	  
	  
Vidare	  ställs	  även	  krav	  på	  att	  programvarorna	  ska	  vara	  filformatneutrala,	  dvs.	  
inte	  beroende	  av	  vilket	  BIM-‐verktyg	  som	  har	  använts	  vid	  modellerandet.	  
Dock	  finns	  det	  många	  olika	  program	  som	  uppfyller	  ovanstående	  krav,	  därför	  har	  
studien	  inriktats	  mot	  de	  program	  som	  Peab	  finner	  särskilt	  intressanta,	  i	  detta	  fall	  
Vico	  Office	  och	  Tocoman	  iLink.	  
	  
Arbetet	  har	  bedrivits	  under	  en	  period	  av	  sex	  månader,	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  
fullständig	  utvärdering	  av	  resultatet	  krävs	  att	  projektet	  följs	  från	  
projekteringsstart	  till	  det	  datum	  då	  hyresgästerna	  flyttar	  in.	  
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Metod	  
	  
Det	  första	  som	  gjordes	  i	  denna	  studie	  var	  att	  utreda	  vilka	  potentiella	  verktyg	  som	  
finns	  för	  att	  hantera	  mängdavtagning	  från	  en	  BIM-‐modell.	  Detta	  gjordes	  genom	  
att	  ställa	  upp	  en	  kravspecifikation	  kring	  olika	  egenskaper	  som	  programmen	  
behövde	  uppfylla.	  Därefter	  har	  varje	  programvara	  testats	  med	  fokus	  på	  
funktionalitet	  och	  resultat	  av	  mängdavtagningen.	  Utöver	  den	  litteraturstudie	  
som	  gjorts	  har	  även	  följande	  metoder	  använts:	  

Studiebesök	  
Studiebesök	  har	  gjorts	  på	  arbetsplatsen	  för	  Kv.	  Muffen,	  som	  är	  det	  byggprojekt	  
som	  har	  studerats	  i	  detta	  examensarbete.	  Målet	  med	  att	  besöka	  projektet	  har	  
varit	  att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  de	  har	  gjort	  mängdavtagningen	  idag	  samt	  vilka	  
förutsättningar	  som	  föreligger	  i	  just	  detta	  projekt.	  
	  
Vidare	  har	  även	  ett	  besök	  gjorts	  på	  Byggteknik	  AB	  i	  Gävle	  som	  är	  den	  
konstruktionsfirma	  som	  gjort	  BIM-‐modellen	  samt	  beräkningar	  på	  
konstruktionen	  i	  detta	  projekt.	  Studiebesökets	  mål	  var	  att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  de	  
modellerar	  idag	  samt	  även	  en	  diskussion	  kring	  vilka	  möjligheter	  som	  finns	  i	  
framtiden	  när	  det	  gäller	  detaljeringsnivån	  på	  BIM-‐modellerna.	  
	  

Övrigt	  
Utöver	  ovanstående	  metodik	  har	  även	  diskussioner	  förts	  med	  personer	  som	  på	  
ett	  eller	  annat	  sätt	  arbetar	  med	  BIM-‐frågor	  och	  3D-‐modellering.	  Allt	  ifrån	  
arkitekter	  till	  tekniksupporten	  för	  de	  stora	  BIM-‐verktygen.	  Förhoppningen	  är	  att	  
detta,	  genom	  mitt	  examensarbete,	  ger	  en	  bredare	  syn	  på	  den	  praktiska	  
användningen	  av	  ByggnadsInformationsModeller.	  
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Teori	  

Building	  Information	  Modeling	  
BIM	  är	  en	  förkortning	  för	  Building	  Information	  Modeling,	  alternativt	  Building	  
Information	  Model.	  BIM	  i	  dess	  grunddefinition	  innebär	  att	  3D-‐objekt	  är	  
förprogrammerade	  med	  olika	  beteenden	  som	  bär	  eller	  genererar	  en	  mängd	  data	  
som	  kan	  utnyttjas	  i	  många	  olika	  syften,	  allt	  ifrån	  mängdavtagning	  till	  avancerade	  
energianalyser.	  
	  
Den	  viktigaste	  komponenten	  i	  BIM	  är	  informationen,	  I,	  samt	  på	  vilket	  sätt	  den	  
används.	  Även	  2D-‐CAD-‐objekt	  kan	  sedan	  tidigare	  kopplas	  samman	  med	  
information,	  men	  detta	  kan	  liknas	  vid	  ett	  ointelligent	  system	  där	  streck	  utan	  
anknytning	  till	  varandra	  får	  bilda	  exempelvis	  en	  vägg	  med	  olika	  egenskaper.	  
Detta	  kallas	  2D-‐grafikblock	  alternativt	  3D-‐grafikblock	  när	  väggen	  får	  en	  
utbredning	  i	  höjdled.	  För	  BIM-‐modeller	  skapas	  istället	  parametriska	  (tänjbara)	  
objekt	  med	  en	  relation	  mellan	  de	  olika	  objekten.	  Ett	  BIM-‐objekt	  är	  ett	  paket	  med	  
data,	  paketet	  innehåller	  en	  grafisk	  vy	  över	  objektet	  samt	  även	  dess	  egenskaper.	  
Dessa	  kan	  exempelvis	  vara	  bredd,	  höjd,	  längd,	  brandklass	  eller	  ingående	  
material.	  Det	  är	  detta	  som	  definierar	  och	  särskiljer	  BIM	  från	  3D,	  en	  3D-‐modell	  är	  
inte	  per	  automatik	  en	  BIM-‐modell	  (Edgar	  2002)	  
	  

	  
Fig.	  1	  Illustration	  över	  möjligheterna	  med	  BIM	  Källa:	  Buildipedia.com	  
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För	  en	  modell	  finns	  tre	  olika	  apekter	  på	  objekt:	  

-‐ Strukturell	  beskrivning	  -‐	  Beskriver	  objektets	  strukturella	  uppbyggnad.	  
Till	  exempel	  att	  en	  dörr	  består	  av	  karm,	  dörrblad,	  gångjärn	  etc.	  

	  
-‐ Funktionell	  beskrivning	  -‐	  Beskriver	  dörrens	  beteenden.	  Dörrbladet	  i	  en	  

dörr	  går	  att	  öppna,	  när	  dörren	  sätts	  in	  i	  en	  vägg	  krävs	  ett	  hål	  i	  väggen	  
enligt	  dörrens	  mått	  samt	  ytterligare	  beskrivning	  av	  dörrens	  funktion.	  

	  
-‐ Grafisk	  beskrivning	  –	  Anger	  dörrens	  utseende,	  den	  grafiska	  

beskrivningen	  utgörs	  enbart	  av	  grafik.	  Skillnaden	  mellan	  CAD-‐	  och	  BIM-‐
objekt	  är	  att	  den	  grafiska	  beskrivningen	  kan	  kopplas	  ihop	  med	  den	  
strukturella-‐	  och	  funktionella	  beskrivningen	  vilket	  skapar	  intelligenta	  
objekt.(Edgar	  2002).	  
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Vinster	  med	  BIM	  
	  
En	  kartläggning	  gjord	  av	  Per-‐Erik	  Josephson	  och	  Lasse	  Saukkoriipi	  för	  bland	  
andra	  Svenska	  Byggbranschens	  Utvecklingsfond	  har	  visat	  att	  slöseriet	  i	  
byggprojekt	  är	  i	  storleksordningen	  30-‐35	  %	  av	  projektets	  produktionskostnad.	  
Med	  slöseri	  menas	  de	  resurser	  som	  inte	  är	  värdegrundande	  för	  kunden,	  i	  
rapporten	  anges	  att	  kostnaden	  för	  hantering	  av	  fel	  på	  byggarbetsplatsen	  varierar	  
mellan	  två	  till	  nio	  procent	  att	  byggkostnaden.	  Även	  Rogier	  Jongeling	  har	  i	  sin	  
rapport	  BIM	  istället	  för	  2D-CAD	  i	  byggprojekt	  bland	  annat	  konstaterat	  att	  ÄTA-‐
relaterade	  kostnader	  för	  en	  installationsentreprenad	  varierar	  mellan	  åtta	  till	  tolv	  
procent.	  Genom	  att	  tidigt	  kunna	  upptäcka	  felaktigheter	  i	  projekteringen	  med	  
hjälp	  av	  BIM-‐modeller	  kan	  tiden	  på	  byggarbetsplatsen	  optimeras	  med	  ökad	  
lönsamhet	  i	  projektet	  som	  följd.	  
	  
De	  sammanlagda	  vinster	  som	  kan	  uppnås	  genom	  att	  implementera	  BIM	  som	  
arbetssätt	  beror	  givetvis	  på	  vad	  företaget	  har	  för	  målsättning	  med	  processen.	  
Jongeling	  har	  vidare	  visat	  på	  en	  rad	  tids-‐	  och	  kostnadsvinster	  som	  kan	  göras,	  för	  
att	  dessa	  vinster	  ska	  vara	  möjliga	  krävs	  att	  företagens	  organisation	  och	  
arbetssätt	  anpassas	  för	  att	  bättre	  passa	  de	  nya	  rutinerna.	  Möjligheterna	  till	  
förbättring	  är	  många	  och	  vinsterna	  kommer	  främst	  från:	  
	  

• Möjlighet	  till	  samgranskning	  och	  styrning	  av	  projektering,	  genom	  att	  
göra	  kollisionskontroller	  kan	  felen	  hittas	  och	  åtgärdas	  redan	  i	  modellen	  
och	  på	  så	  sätt	  slippa	  kostsamt	  omarbete	  i	  produktionen.	  Jongeling	  anger	  i	  
sin	  rapport	  att	  de	  ÄTA-‐relaterade	  kostnaderna	  kan	  minskas	  med	  ungefär	  
fem	  procent	  för	  bara	  installationsentreprenaden.	  

• Högre	  produktivitet	  genom	  färre	  fel	  från	  projektering	  till	  färdigt	  
resultat.	  

• Genom	  visualisering	  erhålls	  en	  ökad	  förståelse	  mellan	  de	  olika	  
aktörerna,	  detta	  kan	  även	  vara	  användbart	  i	  anbudsskedet	  där	  
projektörerna	  får	  en	  bättre	  bild	  över	  projektets	  omfattning	  och	  
egenskaper.	  Montörerna	  får	  även	  en	  tydligare	  bild	  av	  vad	  som	  ska	  göras	  
på	  respektive	  plats	  i	  projektet	  samt	  en	  insikt	  om	  att	  övriga	  montörer	  
ibland	  måste	  få	  utföra	  sitt	  arbete	  innan.	  

• Effektivisering	  av	  inköps-	  och	  logistikplanering,	  större	  kontroll	  över	  
arbetsplatsen	  gör	  att	  planeringen	  kan	  underlättas.	  

• Snabbare	  och	  säkrare	  mängdavtagning,	  tiden	  för	  mängdavtagning	  kan	  
reduceras	  med	  upp	  till	  80	  %	  (Azhar,	  Hein	  &	  Sketo,	  2008)	  

	  
I	  dagsläget	  är	  användningen	  av	  BIM	  även	  imageskapande.	  Det	  anses	  vara	  
nytänkande	  samt	  bidrar	  till	  bland	  annat	  tydligare	  presentationer	  av	  anbud,	  
sammantaget	  leder	  detta	  till	  en	  mer	  professionell	  bild	  av	  företaget.	  
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Anbudskalkylering	  
	  
Anbudskalkylering	  innebär	  att	  kostnaden	  för	  den	  planerade	  byggnaden	  
beräknas	  under	  vissa	  givna	  förutsättningar,	  ofta	  måste	  detta	  ske	  under	  tidspress.	  
För	  att	  kunna	  lägga	  ett	  anbud	  måste	  samtliga	  byggnadskomponenter	  mätas	  upp	  
och	  dess	  ingående	  material	  specificeras.	  Med	  utgångspunkt	  från	  CAD-‐ritningar	  
görs	  mängdavtagning	  och	  mängdberäkning,	  där	  resultatet	  redovisas	  i	  form	  av	  en	  
mängdförteckning.	  Denna	  mängdförteckning	  används	  även	  som	  underlag	  för	  
planeringen	  vid	  byggstart,	  under	  förutsättning	  att	  beställning	  på	  entreprenaden	  
erhålls.	  Ofta	  sammanställs	  de	  ingående	  materialen	  och	  arbetet	  genom	  ett	  
”recept”	  för	  ett	  antal	  byggnadskomponenter.	  Därför	  krävs	  endast	  att	  antalet,	  
längden,	  arean	  eller	  volymen	  beräknas	  för	  att	  ändå	  kunna	  skapa	  kompletta	  
mängdförteckningar.	  
	  
Mellan	  50	  till	  80	  %	  av	  byggentreprenörens	  arbetsplatskostnader	  består	  av	  inköp	  
av	  material	  och	  underentreprenader.	  Att	  göra	  dessa	  upphandlingar	  på	  ett	  så	  bra	  
sätt	  som	  möjligt	  är	  av	  största	  vikt	  för	  byggentreprenören.	  Eftersom	  en	  
underentreprenad	  består	  av	  både	  materialleverans	  och	  arbete	  är	  det	  viktigt	  även	  
dessa	  gör	  bra	  inköp	  för	  att	  hålla	  kostnaden	  för	  projektet	  nere.	  Detta	  kräver	  av	  
underentreprenören	  att	  de	  har	  full	  förståelse	  för	  projektets	  utformning	  så	  att	  
även	  dem	  kan	  göra	  en	  bra	  uppskattning	  av	  kostnaden	  inför	  ett	  anbud.	  
(Nordstrand,	  2003)	  
En	  stor	  fördel	  med	  anbudskalkylering	  från	  BIM-‐modeller	  är	  möjligheterna	  att	  
kunna	  sortera	  om	  mängder,	  timmar	  och	  kostnader	  till	  mer	  produktionsanpassat	  
underlag	  för	  tidplanering,	  inköp	  och	  kostnadsstyrning	  vilket	  skapar	  kontroll	  
över	  projektet	  redan	  i	  anbudsskedet.	  
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Mängdning	  

Allmänt	  
Under	  projekteringsfasen	  genomförs	  många	  olika	  typer	  av	  kostnadsjämförelser	  
med	  syfte	  att	  fastställa	  kostnaden	  för	  projektet	  samt	  för	  att	  skapa	  en	  budget	  och	  
en	  tidplan	  för	  projektets	  färdigställande.	  De	  mängdavtagningar	  som	  ligger	  till	  
grund	  för	  kostnadskalkylen	  görs	  idag	  nästan	  uteslutande	  genom	  manuell	  
mätning	  från	  2D-‐ritning,	  antingen	  utskrivna	  pappersritningar	  eller	  som	  en	  pdf-‐fil	  
på	  datorskärmen	  (Nordstrand,	  2003).	  Många	  byggföretag	  har	  en	  förhoppning	  att	  
inom	  en	  snar	  framtid	  kunna	  använda	  BIM-‐modeller	  för	  mer	  precisa	  kalkyler	  
samt	  en	  förenklad	  arbetsgång.	  	  
	  
Den	  metod	  som	  används	  i	  stor	  utsträckning	  idag	  har	  både	  sina	  föredelar	  och	  
nackdelar.	  Det	  är	  vanligt	  med	  felräkning	  under	  mängdavtagningen,	  viss	  
information	  riskerar	  att	  missas	  helt	  medan	  annan	  kan	  räknas	  dubbla	  gånger.	  
Arbetsgången	  kräver	  noggrannhet	  och	  stort	  tålamod,	  ofta	  används	  en	  
överstrykningspenna	  för	  att	  markera	  de	  delar	  som	  är	  medräknade.	  	  
Den	  manuella	  mängdavtagningen	  utförs	  vanligtvis	  vid	  flera	  tillfällen	  av	  personer	  
på	  olika	  positioner	  i	  ett	  byggprojekt,	  detta	  trots	  att	  all	  information	  bör	  vara	  
korrekt	  redan	  efter	  första	  försöket.	  	  Det	  finns	  en	  skepsis	  mot	  om	  kollegan	  
verkligen	  har	  fått	  med	  alla	  mängderna,	  sammantaget	  tar	  detta	  lång	  tid	  och	  är	  inte	  
direkt	  värdegrundande	  för	  beställaren.	  Rogier	  Jongeling	  har	  i	  en	  
forskningsrapport	  bland	  annat	  undersökt	  vilka	  vinster	  som	  har	  gjorts	  av	  företag	  
som	  använt	  sig	  av	  modellbaserad	  mängdning.	  Materialmängderna	  har	  
framförallt	  använts	  med	  stor	  nytta	  vid	  inköp	  av	  stomsystem	  och	  installationer.	  
Exempelvis	  så	  sänktes	  priset	  vid	  upphandling	  av	  ett	  sprinklersystem	  med	  20	  %	  
när	  underlaget	  levererades	  till	  en	  underentreprenör	  i	  form	  av	  en	  3D-‐modell	  
inklusive	  materialmängder	  med	  exakt	  noggrannhet.	  Installatören	  förklarade	  
prissänkningen	  med	  att	  osäkerheten	  om	  förväntade	  fel	  vid	  montage	  under	  
produktionen	  och	  missar	  i	  mängdberäkningen	  helt	  kunde	  förbises.	  (Jongeling,	  
2008)	  

Mängdning	  från	  en	  BIM-‐modell	  
Investeringskostnaden	  för	  en	  byggnad	  avgör	  hur	  beslutsprocessen	  ska	  se	  ut.	  Ofta	  
blir	  byggnaderna	  dyrare	  än	  det	  från	  början	  var	  tänkt	  eftersom	  processen	  redan	  
har	  gått	  så	  långt	  att	  det	  blir	  allt	  för	  komplicerat	  att	  ändra	  en	  lösning,	  det	  krävs	  
helt	  enkelt	  för	  stor	  arbetsinsats	  för	  att	  göra	  förändringar,	  eftersom	  bygget	  
behöver	  komma	  igång	  så	  snabbt	  som	  möjligt	  händer	  det	  ofta	  att	  kostnaderna	  
skenar	  iväg.	  Det	  kan	  även	  vara	  svårt	  att	  få	  en	  överblick	  över	  var	  i	  projektet	  
besparingar	  kan	  göras	  och	  ofta	  leder	  detta	  till	  kompromisser	  i	  projektet	  med	  ett	  
negativt	  resultat	  för	  alla	  inblandade	  parter.	  Genom	  att	  göra	  mängdavtagning	  från	  
en	  BIM-‐modell	  kan	  byggprocessen	  optimeras	  med	  bättre	  lösningar	  som	  följd,	  fler	  
och	  snabbare	  analyser	  kan	  göras	  för	  att	  på	  så	  sätt	  kunna	  utföra	  lämpliga	  
justeringar	  som	  bättre	  överensstämmer	  med	  den	  kostnadsbild	  som	  beställaren	  
tänkt	  sig.	  Genom	  en	  manuell	  mängdavtagning	  hade	  detta	  sannolikt	  inneburit	  att	  
hela	  kalkylen	  hade	  fått	  göras	  om	  från	  början.	  Förhoppningen	  är	  att	  kalkylen	  ska	  
ha	  en	  direkt	  koppling	  till	  modellen	  och	  att	  det	  i	  realtid	  ska	  gå	  att	  se	  vilken	  
kostnadsförändring	  som	  sker	  vid	  exempelvis	  byte	  av	  material	  eller	  en	  förändring	  
i	  byggnadens	  geometri.	  Men	  även	  om	  programmen	  kan	  få	  fram	  mängderna	  på	  
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några	  sekunder	  så	  krävs	  det	  ändå	  utbildad	  och	  erfaren	  personal	  som	  kan	  
granska	  rimligheten	  i	  resultatet	  och	  bearbeta	  siffrorna	  för	  att	  bättre	  kunna	  
presentera	  en	  slutgiltig	  kalkyl.	  (Tjell,	  2010	  och	  Senate	  2010)	  
Många	  företag	  har	  en	  bild	  av	  att	  BIM	  i	  dagsläget	  enbart	  gör	  projektet	  ännu	  
dyrare,	  att	  det	  är	  svårt	  att	  tjäna	  in	  den	  merkostnad	  som	  användning	  av	  BIM	  
kräver.	  Vid	  byggandet	  av	  Hilton	  Aquarium	  i	  Atlanta	  USA	  användes	  BIM	  i	  många	  
avseenden,	  kostnaden	  för	  användningen	  var	  $90	  000	  vilket	  motsvarade	  0,2%	  av	  
kontraktssumman.	  I	  detta	  projekt	  gjordes	  kollisionskontroller	  och	  tidsindelning	  i	  
Navisworks	  samt	  att	  de	  använde	  modellen	  för	  att	  visualisera	  designlösningar.	  
Resultatet	  blev	  en	  besparing	  på	  $600	  000	  samt	  att	  tiden	  förkortades	  med	  1143	  
timmar.	  Kostnaden	  för	  användning	  av	  BIM	  i	  liknande	  byggprojekt	  har	  hamnat	  
mellan	  0,1	  till	  0,5	  %	  av	  kontraktssumman(Azhar,	  Hein	  &	  Sketo,	  2008).	  

BIM-‐manual	  
Det	  är	  viktigt	  att	  tidigt	  ställa	  krav	  för	  hur	  en	  modell	  ska	  vara	  uppbyggd	  och	  vilka	  
komponenter	  som	  ska	  vara	  modellerade	  samt	  deras	  detaljeringsnivå.	  Det	  absolut	  
viktigaste	  när	  mängdavtagning	  ska	  utföras	  är	  att	  modellerna	  är	  konsekvent	  
uppbyggda	  i	  hela	  byggnaden.	  För	  att	  säkerställa	  att	  detta	  sker	  krävs	  en	  BIM-‐
manual	  som	  noga	  anger	  vad	  som	  gäller	  i	  det	  aktuella	  projektet.	  Om	  inte	  denna	  
manual	  finns,	  blir	  det	  svårt	  för	  en	  kalkylator	  att	  veta	  vilka	  mängder	  som	  ska	  
hämtas	  från	  modellen	  samt	  vilka	  som	  behöver	  tas	  fram	  på	  annat	  sätt.	  Detta	  kan	  
skapa	  en	  osäkerhet	  som	  gör	  att	  det	  nya	  arbetssättet	  helt	  förkastas,	  det	  blir	  helt	  
enkelt	  för	  svårt	  att	  göra	  en	  sanningsenlig	  kalkyl.	  	  
	  
Kalkylgången	  bör	  därför	  se	  ut	  enligt	  följande	  

1. Respektive	  disciplin	  kommer	  med	  sina	  lösningar.	  	  
2. Modellen	  utsätts	  för	  en	  kvalitetskontroll	  för	  att	  se	  till	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  

hämta	  korrekta	  mängder,	  detta	  innebär	  att	  säkerställa	  att	  uppställda	  krav	  
har	  följts	  samt	  att	  det	  inte	  finns	  några	  oklarheter	  kring	  namngivning	  eller	  
objektens	  uppbyggnad.	  

3. Mängdavtagning	  sker,	  dessa	  exporteras	  sedan	  till	  lämpligt	  kalkylprogram.	  	  
4. Därefter	  får	  en	  analys	  göras	  om	  byggnaden	  behöver	  förändras	  på	  något	  

sätt	  för	  att	  bättre	  uppfylla	  de	  ekonomiska	  krav	  som	  beställaren	  har	  
(Jongeling,	  2008)	  
	  

Viktigt	  är	  även	  att	  tidigt	  klargöra	  om	  en	  eller	  flera	  modeller	  ska	  användas.	  Om	  en	  
modell	  används	  för	  konstruktionen	  och	  en	  annan	  för	  den	  arkitektoniska	  
utformningen	  måste	  det	  tydligt	  deklareras	  vilka	  mängder	  som	  ska	  hämtas	  ur	  
vilken	  modell.	  Det	  rekommenderas	  även	  ett	  restriktivt	  förhållningssätt	  när	  det	  
gäller	  vilka	  objekt	  som	  modelleras,	  detta	  för	  att	  modellen	  ska	  blir	  mer	  
lättarbetad	  och	  för	  att	  skapa	  en	  bättre	  överblick	  över	  all	  information	  som	  ska	  
hanteras.	  
Det	  bör	  även	  tydligt	  anges	  i	  manualen	  vilka	  format	  modellerna	  ska	  levereras	  i	  för	  
att	  kunna	  passa	  de	  programvaror	  som	  ska	  användas.	  Ett	  system	  för	  namngivning	  
av	  modellerna	  bör	  även	  utarbetas,	  detta	  så	  att	  all	  information	  hämtas	  från	  rätt	  
modell,	  den	  senaste.	  Vissa	  tillkortakommanden	  kan	  accepteras	  så	  länge	  
personalen	  är	  medveten	  om	  modellens	  uppbyggnad	  och	  dess	  eventuella	  brister	  
(Statsbygg	  2009).	  
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Olika	  metoder	  för	  mängdavtagning	  
	  
Det	  finns	  olika	  sätt	  för	  att	  hämta	  mängder	  ur	  en	  BIM-‐modell.	  Valet	  av	  metod	  
beror	  på	  hur	  detaljerad	  modellen	  är	  samt	  i	  vilket	  skede	  av	  projekteringen	  som	  
projektet	  befinner	  sig.	  Självklart	  är	  det	  möjligt	  att	  kombinera	  olika	  metoder	  för	  
samma	  modell,	  oftast	  till	  och	  med	  nödvändigt	  för	  att	  lyckat	  resultat.	  Till	  exempel	  
kan	  fasaderna	  mängdas	  med	  en	  metod	  samtidigt	  som	  utrymmeskalkylering	  görs	  
över	  rummen.	  Följande	  metoder	  kan	  användas:	  

Nyckeltal	  
Enklast	  möjliga	  metod	  där	  storleken	  på	  byggnaden,	  volym	  eller	  fasadarea	  får	  
avgöra	  priset.	  Sedan	  kan	  detta	  jämföras	  mot	  nyckeltal	  för	  liknande	  projekt	  och	  
en	  ungefärlig	  kostnadsbild	  kan	  fås.	  Givetvis	  är	  detta	  en	  mycket	  grov	  
uppskattning	  över	  kostnaden	  och	  andra	  faktorer	  måste	  vägas	  in	  för	  ett	  bättre	  
resultat.	  

Ytbaserad	  
Genom	  att	  göra	  en	  ytbaserad	  utrymmeskalkylering	  kan	  en	  ungefärlig	  kostnad	  för	  
producera	  en	  byggnad	  göras	  baserad	  på	  dess	  area	  och	  geometrier.	  På	  så	  sätt	  
möjliggörs	  en	  mer	  aktiv	  kalkylering	  som	  ökar	  möjligheterna	  till	  
kostnadsstyrning	  och	  alternativstudier.	  Bjerking	  och	  Bygganalys	  har	  inom	  ramen	  
för	  OpenBIM	  gjort	  en	  studie	  kring	  utrymmeskalkylering	  där	  resultatet	  endast	  
avvek	  6	  %	  från	  den	  verkliga	  anbudskalkylen	  (Edgar,	  2010).	  

Byggnadselement	  
Metoden	  för	  mängdavtagning	  och	  kalkyler	  baserade	  på	  byggnadselement	  
överensstämmer	  till	  stora	  delar	  med	  hur	  arbetssättet	  ser	  ut	  idag	  för	  de	  flesta	  
företag.	  Längd	  och	  yta	  mäts	  enligt	  uppställda	  regler	  för	  att	  sedan	  summera	  den	  
totala	  mängden	  byggmaterial.	  Möjlighet	  finns	  här	  att	  kunna	  testa	  olika	  material	  
och	  bestämma	  kostnaden	  för	  vald	  lösning.	  En	  tendens	  är	  allt	  större	  delar	  av	  
kalkylerna	  baseras	  på	  detaljerade	  recept	  för	  byggnadsdelarnas	  beståndsdelar.	  
Därför	  krävs	  endast	  en	  relativt	  enkel	  modellering	  av	  byggnadsdelarna	  för	  att	  
skapa	  en	  sanningsenlig	  kalkyl,	  förutsatt	  att	  detaljerade	  recept	  finns	  tillgängliga.	  
Denna	  metod	  kommer	  att	  studeras	  närmare	  i	  nedanstående	  rapport.	  

Sakmängdning	  
Ytterligare	  förfining	  av	  ovanstående	  metod	  kan	  göras	  genom	  att	  modellera	  
byggnadsdelens	  alla	  beståndsdelar.	  På	  detta	  sätt	  erhålls	  en	  detaljerad	  
mängdförteckning,	  dock	  skapar	  detta	  problem	  genom	  att	  modellen	  tar	  lång	  tid	  
att	  bereda	  samt	  att	  det	  uppstår	  en	  osäkerhet	  kring	  om	  allting	  verkligen	  finns	  
med	  i	  modellen.	  En	  hög	  detaljeringsnivå	  bör	  istället	  användas	  på	  specifika,	  mer	  
komplicerade,	  delar	  av	  byggnaden.	  
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Program	  för	  mängdavtagning	  
	  
Det	  finns	  olika	  metoder	  för	  att	  hantera	  mängderna	  från	  modellen.	  Följande	  
metoder	  är	  idag	  vanligast:	  
	  

1. I	  BIM-‐verktygen	  finns	  möjligheten	  att	  skapa	  mängdförteckningar.	  
Metoden	  ställer	  krav	  på	  tydlighet	  när	  gäller	  vilka	  program	  som	  används	  
av	  respektive	  projektör	  så	  att	  mängdförteckningarna	  kan	  skapas	  och	  
kontrolleras	  utan	  risk	  för	  att	  personen	  som	  sedan	  ska	  göra	  kalkylen	  inte	  
har	  tillgång	  till	  just	  det	  BIM-‐verktyget.	  Mängdförteckningen	  kan	  sedan	  
exporteras	  till	  ett	  valfritt	  kalkylprogram	  där	  vidare	  bearbetning	  av	  
resultatet	  sker.	  Detta	  leder	  till	  en	  semi-‐automatisk	  mängdavtagning,	  
fördelen	  är	  att	  det	  i	  mycket	  stor	  utsträckning	  går	  att	  välja	  vilken	  
information	  som	  ska	  presenteras	  i	  mängdförteckningen.	  Nackdelen	  är	  att	  
många	  BIM-‐verktyg	  är	  avancerade	  att	  hantera	  för	  personer	  som	  inte	  har	  
vanan	  inne	  samt	  att	  kostnaden	  för	  inköp	  av	  licenser	  är	  stor.	  
	  

2. En	  annan	  metod	  är	  användning	  av	  externa	  programvaror	  såsom	  
exempelvis	  Vico	  eller	  iLink.	  Dessa	  program	  extraherar	  information	  från	  
modellen	  som	  skapats	  i	  något	  av	  BIM-‐verktygen	  och	  kan	  sedan	  koppla	  
ihop	  detta	  med	  en	  kalkyl.	  Fördelen	  med	  denna	  metod	  är	  att	  
programvarorna	  ofta	  är	  lättanvända	  och	  lämpar	  sig	  därför	  även	  för	  
personer	  utan	  vana	  av	  3D-‐modellering.	  För	  att	  förenkla	  arbetsgången	  
krävs	  ett	  utarbetat	  system	  för	  namngivning	  av	  byggnadsdelarna	  för	  att	  
det	  på	  ett	  säkert	  sätt	  ska	  gå	  att	  utvinna	  informationen	  utan	  att	  misstag	  
sker.	  En	  nackdel	  är	  att	  bara	  viss	  information	  kan	  fås	  fram,	  det	  sker	  en	  
förlust	  mellan	  BIM-‐modellen	  och	  programmet,	  dock	  uppfylls	  alla	  krav	  
som	  kan	  ställas	  för	  kalkyl	  och	  planering	  men	  om	  modellen	  ska	  användas	  i	  
andra	  syften	  under	  byggprocessen	  krävs	  därför	  andra	  arbetsmetoder.	  

	  
3. Det	  tredje	  alternativet	  är	  att	  använda	  sig	  av	  så	  kallade	  IFC-‐filer.	  

Marknaden	  för	  tillverkare	  av	  BIM-‐verktyg	  är	  stort	  och	  växer	  hela	  tiden	  
allt	  eftersom	  fler	  ser	  fördelarna	  med	  det	  nya	  arbetssättet.	  Dem	  kämpar	  
för	  att	  just	  deras	  program	  ska	  bli	  marknadsstandard,	  detta	  görs	  genom	  att	  
respektive	  tillverkare	  använder	  sig	  av	  egna	  filformat,	  problem	  uppstår	  
när	  en	  modell	  från	  ett	  annat	  program	  ska	  öppnas.	  Därför	  har	  IAI	  utvecklat	  
en	  öppen	  standard	  som	  de	  flesta	  BIM-‐verktyg	  idag	  kan	  läsa.	  IFC	  står	  för	  
Industry	  Foundation	  Classes.	  IFC-‐standarden	  är	  fortfarande	  under	  
utveckling	  och	  det	  finns	  idag	  vissa	  brister	  i	  form	  av	  förändrade	  
geometrier	  vid	  export	  och	  import	  av	  modeller.	  Detta	  skapar	  en	  osäkerhet	  
kring	  eventuella	  brister	  i	  modellen	  vid	  exempelvis	  mängdavtagning.	  
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Problem	  med	  mängdning	  
	  
Att	  hantera	  mängder	  från	  en	  BIM-‐modell	  kräver	  ett	  strukturerat	  arbetssätt	  och	  
är	  inte	  alltid	  så	  lätt	  som	  många	  förespråkare	  vill	  ge	  sken	  av.	  Det	  finns	  vissa	  
kritiska	  delar	  som	  noggrant	  måste	  verifieras	  för	  att	  resultaten	  ska	  bli	  korrekta.	  
Därför	  bör	  följande	  delar	  kontrolleras	  extra	  noga:	  

Mängdning	  från	  flera	  olika	  modeller	  
Även	  om	  respektive	  disciplin	  har	  byggt	  upp	  sin	  modell	  enligt	  uppställda	  regler	  
kan	  det	  bli	  fel	  om	  mängdavtagningen	  utförs	  på	  fel	  sätt,	  arkitektmodellen	  
innehåller	  ofta	  delar	  från	  konstruktionsmodellen	  och	  därför	  kan	  vissa	  mängder	  
erhållas	  som	  dubbletter	  vilket	  klart	  förändrar	  den	  slutliga	  kalkylen.	  Det	  sker	  en	  
överlappning	  som	  är	  viktig	  att	  identifiera	  innan	  mängdningen	  startar.	  Som	  
tidigare	  nämnts	  är	  det	  viktigt	  med	  rutiner	  och	  ett	  tydligt	  arbetssätt	  för	  att	  
förhindra	  felaktiga	  resultat.	  

Angränsande	  ytor	  
När	  ytbaserad	  mängdning	  ska	  ske	  kan	  problem	  uppstå.	  Om	  två	  ytor	  ligger	  
angränsade	  varandra	  utan	  att	  en	  vägg	  skiljer	  dem	  åt	  kan	  det	  inträffa	  att	  
programmet	  tror	  att	  det	  finns	  ytterligare	  en	  yta	  som	  avgränsar	  dessa.	  Även	  när	  
en	  viss	  golvarea	  ska	  beräknas	  kan	  det	  uppstå	  problem,	  detta	  eftersom	  väggen	  
modelleras	  ovanpå	  golvet	  och	  därmed	  ofta	  räknas	  till	  den	  totala	  ytan.	  BIM-‐
verktygen	  har	  ofta	  funktionen	  att	  kunna	  skapa	  rumsvolymer	  som	  kan	  vara	  till	  
nytta	  i	  dessa	  situationer.	  

Tak	  
Genom	  att	  använda	  modelleringsprogram	  kan	  arkitekten	  skapa	  avancerade	  
former	  på	  taket.	  Detta	  är	  en	  av	  styrkorna	  med	  3D-‐modellering,	  men	  när	  det	  
kommer	  till	  produktion	  kan	  detta	  ställa	  till	  problem	  eftersom	  takets	  form	  inte	  är	  
byggbar	  i	  ett	  och	  samma	  stycke.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  taket	  måste	  delas	  in	  i	  
flertalet	  mindre	  delar	  som	  sedan	  får	  mängdas	  separat	  från	  varandra	  för	  att	  
bättre	  överensstämma	  med	  den	  byggteknik	  som	  sker	  ute	  på	  arbetsplatsen.	  

Trappor	  och	  balkonger	  
Det	  är	  enkelt	  att	  låta	  programmet	  beräkna	  antalet	  trappor.	  Med	  trapporna	  
innehåller	  även	  fler	  komponenter	  såsom	  räcken,	  vilplan	  och	  olika	  antal	  steg.	  Det	  
är	  här	  viktigt	  att	  geometrin	  på	  exempelvis	  räcket	  blir	  korrekt.	  Även	  när	  det	  gäller	  
balkonger	  kan	  det	  här	  uppstå	  problem,	  lösningen	  kan	  vara	  att	  skapa	  ett	  visst	  
recept	  för	  respektive	  balkong	  som	  avgör	  räckenas	  utformning.	  Detta	  kan	  dock	  
vara	  svårt	  samt	  ge	  oprecisa	  siffror	  när	  det	  kommer	  till	  kalkylen	  och	  bör	  hanteras	  
manuellt.	  

Glasväggar	  
Precis	  som	  för	  tak	  så	  finns	  det	  stora	  möjligheter	  att	  modellera	  komplexa	  
glaspartier.	  Detta	  skapar	  ofta	  problem	  då	  de	  uppritade	  geometrierna	  får	  svårt	  att	  
överensstämma	  med	  glasets	  form.	  På	  samma	  sätt	  som	  trappräckena	  är	  det	  
viktigt	  att	  vara	  noggrann	  med	  geometrierna	  i	  första	  hand	  och	  inte	  den	  totala	  
mängden	  glas.	  
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Objekt	  	  
Ofta	  används	  objekt	  i	  modellen	  för	  att	  exempelvis	  testa	  möbleringen	  i	  ett	  rum	  
eller	  för	  att	  kunna	  uppskatta	  kostnaden	  för	  inredning	  i	  ett	  kontorsprojekt,	  dessa	  
objekt	  är	  parametriska	  vilket	  innebär	  att	  de	  ska	  kunna	  användas	  i	  många	  olika	  
formationer	  inom	  samma	  projekt.	  Till	  exempelvis	  kan	  samma	  typ	  av	  bord	  finnas	  
i	  olika	  utföranden,	  med	  enda	  skillnaden	  att	  längden	  eller	  antal	  ben	  är	  förändrat.	  
Detta	  ger	  möjlighet	  att	  kunna	  finna	  optimala	  designlösningar	  och	  öka	  
effektiviteten.	  Men,	  när	  det	  kommer	  till	  mängdning	  av	  dessa	  objekt,	  kan	  det	  
uppstå	  problem	  med	  identifiering	  av	  objektet	  eftersom	  de	  ofta	  namnges	  enbart	  
med	  objektets	  typ,	  i	  detta	  fall	  bord.	  	  

Specialfall	  	  
Okonventionella	  lösningar	  och	  utformningar	  på	  en	  byggnad	  påverkar	  i	  många	  
fall	  byggkostnaden.	  En	  mer	  avancerad	  geometri	  på	  en	  vägg	  av	  betong	  kan	  bidra	  
till	  merarbete	  beroende	  på	  längre	  tid	  för	  formsättning	  samt	  armeringen.	  Genom	  
att	  mängda	  denna	  vägg	  från	  en	  modell	  kan	  mängden	  betong	  enkelt	  fås	  ut,	  viktigt	  
är	  då	  att	  ta	  hänsyn	  till	  det	  merarbete	  och	  medräkna	  detta	  i	  kostnaden	  på	  ett	  
annat	  sätt.	  (Senate	  2007,	  Statsbygg	  2009)	  
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Vico	  Software	  
	  
Vico	  står	  för	  Virtual	  Construction	  eller	  Virtuellt	  byggande	  och	  är	  ett	  företag	  som	  
grundades	  2007.	  De	  har	  sitt	  huvudkontor	  i	  Colorado	  USA,	  med	  kontor	  över	  USA	  
och	  Europa	  samt	  även	  i	  Stockholm	  (Vico	  2010b)	  

	  
Vico	  är	  ett	  plattformsneutralt	  verktyg	  anpassad	  för	  byggentreprenörer,	  
beställare	  och	  projektörer.	  Verktyget	  är	  indelat	  i	  moduler	  för	  att	  kunna	  användas	  
i	  olika	  skeden	  i	  byggprocessen.	  Förenklat	  innebär	  detta	  att	  3D-‐modeller	  hämtas	  
från	  något	  av	  marknadens	  BIM-‐verktyg	  och	  bekläs	  sedan	  med	  tid	  (4D)	  och	  
kostnad	  (5D).	  Vico	  har	  medvetet	  ett	  mycket	  enkelt	  gränssnitt,	  detta	  för	  att	  
förenkla	  arbetsgången	  och	  minimera	  risken	  för	  felaktig	  hantering	  från	  
användaren.	  Genom	  att	  systemet	  är	  modulindelat	  anpassas	  även	  arbetsvyn	  till	  
just	  det	  som	  ska	  studeras	  för	  tillfället.	  Den	  centrala	  delen	  i	  Vico	  är	  modulen	  
Office,	  härifrån	  kan	  användaren	  bland	  annat	  skapa	  nya	  projekt,	  hantera	  olika	  
versioner	  av	  modellerna	  samt	  skapa	  rapporter.	  (Vico	  2010a)	  
Vico	  består	  av	  förutom	  Office	  av	  följande	  moduler	  

Takeoff	  
Modulen	  används	  för	  att	  göra	  automatiska	  mängdavtagningar	  från	  en	  BIM-‐
modell.	  Användaren	  kan	  även	  manuellt	  hantera	  mängder	  och	  visuellt	  presentera	  
dessa	  i	  en	  3D-‐vy.	  Detta	  ger	  möjlighet	  att	  korrigera	  mängder	  som	  hamnat	  fel	  vid	  
uppbyggnaden	  av	  modellen.	  En	  fördel	  är	  att	  det	  skapas	  en	  mängdförteckning	  
parallellt	  med	  3D-‐vyn	  så	  att	  användaren	  enkelt	  kan	  se	  var	  respektive	  mängd	  hör	  
hemma	  i	  modellen.	  Vico	  Takeoff	  är	  grunden	  för	  nedanstående	  moduler.	  

Cost	  Planner	  
Cost	  planner	  skapar	  en	  integrerad	  kostnadskalkyl	  med	  de	  mängder	  som	  
automatiskt	  hämtats	  från	  Takeoff.	  Även	  de,	  av	  användaren,	  manuellt	  inlagda	  
mängderna	  kan	  användas	  i	  kalkylen.	  Cost	  Planner	  är	  ett	  kalkyleringsverktyg	  som	  
har	  tagit	  inspiration	  från	  Excel,	  här	  kan	  användaren	  skapa	  egna	  recept	  på	  
byggnadsdelarnas	  strukturella	  uppbyggnad	  samt	  hämta	  färdiga	  recept	  eller	  
kalkylstrukturer	  från	  andra	  program.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  göra	  mer	  
avancerade	  beräkningar	  av	  de	  aktuella	  mängderna.	  Vartefter	  projektet	  
framskrider	  så	  ökar	  ofta	  detaljeringsnivån	  i	  projekteringen	  och	  så	  även	  i	  
kalkylen,	  denna	  process	  stöds	  i	  Vico	  Cost	  planner	  genom	  något	  som	  kallas	  MPS,	  
Model	  Progression	  Specification.	  Detta	  innebär	  att	  användaren	  när	  som	  helst	  kan	  
få	  reda	  på	  vad	  kostnaden	  är	  i	  det	  aktuella	  projektet.	  Ofta	  krävs	  en	  stor	  
arbetsinsats	  för	  att	  få	  veta	  var	  projektet	  befinner	  sig	  i	  förhållande	  till	  budget	  eller	  
efter	  att	  de	  nya	  ritningarna	  presenterats,	  men	  med	  Cost	  planner	  är	  kalkylen	  
alltid	  uppdaterad	  med	  rätt	  detaljeringsnivå.	  Allt	  eftersom	  BIM-‐modellen	  och	  
recepten	  blir	  klara	  så	  kan	  användaren	  aktivera	  dessa	  och	  det	  är	  först	  då	  som	  
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kostnaden	  slår	  igenom	  i	  kalkylen.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  jämföra	  olika	  
versioner	  av	  en	  modell	  och	  få	  presenterat	  vad	  skillnaden	  i	  kostnad	  blir.	  Olika	  
design-‐,	  konstruktions-‐	  eller	  produktionsalternativ	  kan	  visualiseras	  både	  
avseende	  kostnad	  men	  även	  utseendemässigt	  samtidigt	  (Vico,	  2010b)	  
	  

Cost	  Explorer	  	  
För	  att	  kunna	  se	  skillnader	  mellan	  olika	  förslag	  kan	  Cost	  Explorer	  användas,	  
denna	  modul	  visar	  grafiskt	  var	  de	  förändrade	  kostnaderna	  finns	  i	  projektet	  
genom	  att	  använda	  olika	  färgkombinationer.	  Detta	  sker	  genom	  olika	  symboler,	  
exempelvis	  en	  kvadrat	  eller	  cirkel	  som	  representerar	  olika	  versioner	  av	  kalkylen.	  
Med	  färgerna	  röd=över	  budget,	  gul=risk,	  grön=på	  budget	  och	  blå=under	  budget	  så	  
blir	  det	  enkelt	  att	  se	  var	  i	  projektet	  fokus	  behöver	  läggas.	  (Vico	  2010a)	  
	  

Mängdavtagning	  i	  Vico	  

Skapa	  projekt	  
Det	  första	  steget	  när	  Vico	  och	  dess	  moduler	  ska	  användas	  är	  att	  skapa	  ett	  nytt	  
projekt.	  När	  Vico	  startas	  kommer	  användaren	  först	  till	  modulen	  Office,	  startvyn	  
kallas	  projektbordet	  (Dashboard).	  Här	  administreras	  alla	  projekt	  som	  är	  
tillgängliga	  i	  Vico	  Office.	  Följande	  val	  är	  här	  möjliga	  att	  göra:	  
	  
1.	  Projektvyn	  -‐	  Låter	  dig	  göra	  
inställningar,	  välja	  modul	  och	  ger	  
översikt	  över	  samtliga	  projekt	  

11.	  Packar	  upp	  en	  .vico-‐fil	  till	  ett	  projekt.	  

2.	  Hantera	  modeller,	  visar	  vilka	  3D-‐
modeller	  som	  finns	  publicerade	  till	  
projektet	  samt	  versioner	  av	  dessa.	  

12.	  Hänvisar	  till	  licensserver	  för	  flytande	  
licenser	  

3.	  Startar	  Vico	  Takeoff	  	   13.	  Låter	  dig	  välja	  destination	  för	  
databasserver,	  din	  dator	  är	  alltid	  
förinställd	  

4.	  Skapar	  rapporter	   14.	  Ikon	  för	  snabbkommandon	  
5.	  Ger	  dig	  samma	  val	  som	  flödespanelen	  	   15.	  Hjälp	  och	  instruktioner	  
6.	  Starta	  ett	  nytt	  projekt	   16.	  Visar	  om	  projektet	  är	  öppet/stängt	  
7.	  Öppna	  markerat	  projekt	   17.	  Visar	  projektnamn	  
8.	  Stäng	  markerat	  projekt	   18.	  Visar	  typ	  av	  projekt	  
9.	  Radera	  markerat	  projekt	   19.	  Datum	  när	  projektet	  skapades	   	  
10.	  Packar	  ihop	  markerat	  projekt	  till	  en	  
.vico-‐fil	  

20.	  Datum	  då	  projektet	  senast	  ändrades	  
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Nya	  projekt	  skapas	  genom	  att	  välja	  New	  Project	  (6).	  	  
	  

	  
Fig.	  2	  Startvy	  i	  Vico	  Office	  	  
	  
Det	  nya	  projektet	  ska	  heta	  Muffen	  7.	  Detta	  anges	  under	  Project	  Name	  i	  ruta	  17,	  
klicka	  sedan	  på	  [Enter]	  för	  att	  acceptera	  namnet	  och	  skapa	  projektet.	  
	  
Nästa	  steg	  blir	  att	  definiera	  projektets	  inställningar,	  detta	  måste	  göras	  innan	  
modellen	  publiceras	  från	  något	  av	  BIM-‐verktygen.	  De	  inställningar	  som	  är	  
viktigast	  att	  definiera	  är	  måttsystem,	  antingen	  Imperial	  eller	  Metric.	  Alla	  projekt	  
ska	  använda	  sig	  av	  Metric	  som	  är	  de	  måttenheter	  vi	  använder	  i	  Sverige.	  I	  detta	  
fall	  väljs	  enheterna	  meter,	  kvadratmeter	  och	  kubikmeter.	  Mindre	  måttenheter	  
skulle	  resultera	  i	  allt	  för	  stora	  siffror	  och	  rekommenderas	  därför	  inte.	  
Antalet	  decimaler	  och	  värdesiffror	  ändras	  inte.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  ställa	  
in	  färgschema	  för	  det	  aktuella	  projektet,	  detta	  kan	  vara	  en	  fördel	  när	  projektet	  
ska	  jämföras	  mot	  referensprojekt.	  I	  detta	  fall	  existerar	  bara	  ett	  projekt	  och	  inga	  
ändringar	  behöver	  göras.	  Inte	  heller	  någon	  ytterligare	  projektinformation	  läggs	  
till.	  	  
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Fig.	  3	  Projektinställningar	  i	  Vico	  Office.	  
	  

Publicera	  modell	  från	  BIM-‐verktyg	  
När	  Vico	  Office	  installeras	  så	  känner	  programvaran	  av	  vilka	  BIM-‐verkyg	  som	  
finns	  installerade	  på	  datorn	  och	  lägger	  till	  en	  Add-in	  i	  respektive	  verktyg	  för	  att	  
på	  så	  sätt	  kunna	  publicera	  den	  aktuella	  modellen	  till	  Vico	  Office.	  Vico	  är	  
kompatibelt	  med	  Revit,	  Archicad,	  Tekla	  och	  även	  IFC-‐format	  för	  att	  nämna	  några.	  
	  

Revit	  
I	  detta	  fall	  finns	  en	  konstruktionsmodell	  som	  är	  gjord	  i	  Revit	  Structure,	  för	  att	  
publicera	  denna	  till	  Vico	  Office	  går	  vi	  till	  Add-Ins	  »	  Publish	  to	  Vico	  Office	  i	  Revit.	  
	  

	  
Fig.	  4	  Publicering	  från	  Revit	  till	  Vico	  Office	  
	  
En	  ruta	  kommer	  då	  upp	  där	  användaren	  får	  välja	  till	  vilket	  Vico-‐projekt	  modellen	  
skall	  publiceras.	  I	  detta	  fall	  väljs	  det	  tidigare	  skapade	  projektet	  Muffen	  7,	  här	  
finns	  även	  möjlighet	  att	  se	  tidigare	  publicerade	  versioner	  i	  respektive	  projekt.	  
Tryck	  därefter	  på	  Publish	  varefter	  informationen	  exporteras	  till	  Vico	  Office.	  
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Fig	  5.	  Genom	  att	  trycka	  på	  Publish	  exporteras	  modellen	  till	  Vico	  Office.	  
	  
Viktigt	  att	  notera	  är	  att	  det	  inte	  är	  Revit	  som	  exporterar	  modellen	  utan	  det	  är	  
Vicos	  egna	  program	  som	  gör	  all	  behandling	  av	  informationen	  i	  modellen.	  
	  

ArchiCAD	  
För	  att	  publicera	  A-‐modellen,	  som	  är	  gjord	  i	  ArchiCAD,	  trycker	  användaren	  på	  
Vico	  Office	  »	  	  Publish	  to	  Vico	  Office	  i	  menyn.	  Viktigt	  att	  notera	  för	  att	  
publicering	  ska	  gå	  att	  genomföra	  är	  att	  en	  3D-‐vy	  måste	  aktiveras	  innan	  
publiceringen	  sker.	  Det	  är	  endast	  objekt	  som	  kan	  ses	  i	  3D-‐vyn	  som	  följer	  med	  vid	  
exporten	  till	  Vico,	  objekt	  som	  är	  släckta	  ska	  därmed	  inte	  följa	  med	  vid	  exporten.	  
	  

	  
Fig.	  6	  Publicering	  från	  ArchiCAD	  till	  Vico	  Office	  
	  
	  

Aktivering	  av	  en	  modell	  
Modellen	  finns	  nu	  publicerad	  i	  det	  valda	  projektet	  i	  Vico	  Office.	  Härefter	  måste	  
de	  aktuella	  mängderna	  aktiveras,	  det	  sker	  genom	  att	  markera	  den	  modell	  och	  
version	  som	  ska	  aktiveras	  och	  klicka	  på	  Activate	  Model.	  Detta	  skapar	  även	  en	  
versionshantering	  inom	  projektet	  som	  kan	  vara	  bra	  när	  användaren	  vill	  göra	  
jämförelser	  mellan	  olika	  versioner	  avseende	  exempelvis	  hur	  kostnaden	  har	  
förändrats.	  
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Fig.	  7	  K-modellen	  finns	  publicerad	  till	  Vico	  Office.	  
	  
När	  användare	  ska	  aktivera	  modellen	  så	  dyker	  även	  en	  ruta	  upp	  med	  möjlighet	  
att	  välja	  typ	  av	  information	  som	  ska	  visas	  för	  just	  denna	  modell.	  För	  K-‐	  och	  A-‐
modeller	  är	  Family,	  Family	  Type	  och	  Mark	  förbockade.	  Skulle	  användaren	  
aktivera	  en	  MEP-‐modell	  finns	  ytterligare	  rutor	  att	  kryssa	  i,	  enligt	  bilden	  nedan,	  
för	  att	  erhålla	  mer	  information	  om	  det	  valda	  systemet.	  Benämningen	  på	  de	  
komponenter	  som	  ska	  ingå	  vid	  aktiveringen	  skiljer	  sig	  åt	  beroende	  på	  vilket	  BIM-‐
verktyg	  som	  har	  använts.	  För	  ArchiCAD	  väljs	  istället	  Element	  Type,	  Layer	  och	  ID	  
medan	  en	  Tekla-‐modell	  enbart	  innehåller	  Class	  
	  
Tryck	  på	  Activate	  Model	  »	  	  Activate	  
	  

	  
Fig.	  8	  Modellen	  aktiveras	  med	  Family,	  Family	  Type	  och	  Mark	  
	  
Längst	  ned	  på	  rutan	  finns	  en	  rad	  där	  det	  står	  Apply	  settings	  to	  new	  and	  
unassigned	  model	  elements	  only,	  detta	  innebär	  att	  om	  användaren	  väljer	  att	  
publicera	  en	  ny	  version	  av	  en	  befintlig	  modell	  används	  dessa	  inställningar	  enbart	  
på	  nya	  element.	  
	  
Allt	  detta	  ställer	  krav	  på	  att	  elementen	  är	  modellerade	  med	  rätt	  benämning	  så	  att	  
det	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  går	  att	  gruppera	  byggnadsdelarna.	  Det	  kan	  vara	  lockande	  
att	  ge	  en	  viss	  typ	  av	  innerväggar	  en	  beteckning	  beroende	  på	  var	  i	  byggnaden	  de	  
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är	  placerade,	  för	  att	  möjligtvis	  förenkla	  arbetsgången.	  Men	  detta	  skapar	  problem	  
och	  förvirring	  vid	  mängdavtagningen	  eftersom	  felaktig	  information	  därmed	  
visas.	  
	  
Flera	  olika	  modeller,	  från	  olika	  discipliner,	  kan	  användas	  i	  samma	  projekt	  i	  Vico.	  
Bilden	  nedan	  visar	  de	  båda	  modellerna	  som	  finns	  publicerade	  till	  projektet	  och	  
från	  vilket	  program	  de	  härrör	  samt	  om	  de	  är	  aktiva	  eller	  icke	  aktiva.	  	  

	  
Fig.	  9	  Modellerna	  är	  aktiverade	  och	  kan	  ses	  i	  3D-vyn	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  modellerna	  är	  gjorda	  enligt	  uppställda	  regler	  i	  en	  BIM-‐manual	  
samt	  utsatta	  för	  en	  kvalitetskontroll	  som	  visar	  att	  modellerna	  passar	  ihop	  och	  att	  
inga	  fel	  har	  gjorts	  under	  projekteringen.	  I	  detta	  fall	  kommer	  enbart	  en	  modell	  
studeras	  åt	  gången	  för	  att	  förenkla	  förståelsen	  för	  programmet	  Vico.	  Därför	  
avaktiveras	  A-‐modellen	  så	  länge,	  detta	  sker	  genom	  att	  markera	  modellen	  och	  
trycka	  på	  Deactivate	  Model	  i	  fig.	  7.	  
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För	  att	  bekanta	  sig	  med	  modellen	  så	  finns	  det	  olika	  filtreringsmöjligheter	  Dessa	  
når	  användare	  genom	  knappen	  Filtering	  som	  syns	  uppe	  till	  höger	  i	  3D-‐vyn	  .	  Här	  
finns	  möjligheter	  att	  sortera	  avseende	  allt	  från	  våningsplan	  till	  beståndsdelar.	  
Om	  ett	  byggnadsobjekt	  markeras	  kan	  användaren,	  med	  hjälp	  av	  knappen	  
Properties,	  få	  reda	  egenskaper	  för	  den	  markerade	  delen.	  Dock	  exporteras	  inte	  
all	  information	  från	  BIM-‐verktygen	  till	  Vico,	  den	  information	  som	  följer	  med	  är	  
ändå	  fullt	  tillräcklig	  för	  att	  kunna	  skapa	  bland	  annat	  kalkyl	  och	  tidsplan.	  
	  
	  

	  
Fig.	  10	  Filtreringsmöjligheter	  och	  egenskaper	  för	  objekten	  kan	  ses	  genom	  Filtering	  och	  Properties	  
	  
Följande	  möjligheter	  till	  sortering	  finns	  
1.	  Visa	  allt/Visa	  endast	  otilldelade	   6.	  Manuella	  vyfilter	  kan	  skapas	  
2.	  Vilka	  3D-‐modeller	  som	  ska	  vara	  
synliga	  

7.	  Inställningar	  för	  vyn	  

3.	  	  Vilka	  våningar	  som	  ska	  vara	  synliga	   8.	  Låter	  användaren	  skapa	  egna	  filter	  
4.	  	  Vilka	  lager	  som	  ska	  vara	  synliga	   9.	  Genomför	  filtreringsval	  
5.	  Vilka	  typer	  av	  objekt	  som	  ska	  vara	  
synliga	  
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Takeoff	  Model	  
Under	  Takeoff	  Model	  så	  ser	  användaren	  den	  lista	  som	  är	  uppbyggd	  enligt	  
principen	  Family	  -	  Family	  Type	  -	  Mark.	  Vikten	  av	  att	  vara	  noggrann	  med	  vilka	  
namn	  som	  används	  vid	  uppbyggnaden	  av	  modellen	  syns	  också	  tydligt	  i	  bilden	  
nedan.	  Längst	  till	  vänster	  i	  listan	  finns	  en	  liten	  pil,	  genom	  att	  klicka	  på	  denna	  
erhålls	  information	  om	  storleken	  på	  den	  valda	  byggnadskomponenten.	  Härifrån	  
är	  det	  enkelt	  att	  se	  de	  aktuella	  mängderna	  och	  även	  kunna	  kontrollera	  att	  inga	  fel	  
har	  inträffat	  genom	  att	  det	  som	  markeras	  i	  listan	  automatiskt	  syns	  i	  3D-‐vyn.	  
	  

	  
Fig.	  11	  I	  Takeoff	  Model	  kan	  mängderna	  hanteras	  
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Genom	  att	  högerklicka	  på	  det	  objekt	  som	  ska	  studeras	  och	  sedan	  välja	  Isolate	  
finns	  möjlighet	  att	  kontrollera	  att	  samliga	  element	  är	  korrekta.	  Skulle	  något	  
bjälklag	  eller	  liknande	  ha	  glömts	  bort	  eller	  vara	  felaktigt	  namngivet	  kan	  
användaren	  manuellt	  markera	  eller	  avmarkera	  bjälklaget	  för	  att	  lägga	  till	  eller	  ta	  
bort	  från	  mängdförteckningen.	  

	  
Fig.	  12	  Genom	  att	  isolera	  byggnadsobjekt	  kan	  en	  kvalitetssäkring	  ske.	  
	  
Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  göra	  en	  manuell	  mängdavtagning,	  detta	  görs	  genom	  
att	  klicka	  på	  New	  TOI	  (New	  TakeOff	  Item)	  och	  skriva	  in	  beteckningen	  på	  den	  nya	  
byggnadskomponenten.	  Genom	  att	  föra	  muspekaren	  till	  3D-‐vyn	  aktiveras	  
automatiskt	  en	  penna	  som	  låter	  användare	  markera	  de	  mängder	  den	  vill	  lägga	  
till	  i	  vald	  komponent.	  Skulle	  något	  fel	  göras	  kan	  objekt	  markeras	  igen	  för	  att	  ta	  
bort	  den	  från	  mängdförteckningen.	  Det	  är	  enkelt	  att	  se	  vilka	  objekt	  som	  hör	  till	  
respektive	  byggnadsdel	  genom	  att	  dessa	  blir	  gula	  i	  3D-‐vyn	  när	  byggnadsdelen	  
markeras	  i	  mängdförteckningen.	  
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Fig.	  13	  Mängdavtagning	  genom	  att	  användare	  själv	  väljer	  objekt.	  
	  
När	  det	  gäller	  K-‐modellen	  så	  är	  armeringsjärnen	  grupperade	  i	  objekt	  där	  
flertalet	  järn	  har	  samlats	  i	  ett	  och	  samma	  objekt.	  Detta	  skapar	  problem	  i	  Vico	  
eftersom	  det	  då	  inte	  går	  att	  få	  ut	  annan	  information	  än	  antalet	  grupperade	  
objekt,	  varken	  längd	  eller	  vikt	  för	  armeringen.	  För	  armeringsjärn	  är	  det	  viktigt	  
med	  information	  om	  vilken	  typ	  av	  järn,	  klipplängd,	  bockning,	  etc.	  som	  finns	  med.	  	  
Dessa	  data	  går	  inte	  att	  erhålla	  om	  de	  är	  modellerade	  enligt	  den	  princip	  som	  är	  
gjord	  i	  detta	  fall	  och	  viss	  information	  är	  inte	  ens	  möjlig	  att	  hantera	  i	  Vico	  oavsett	  
hur	  modellerandet	  har	  gjorts,	  eftersom	  bara	  viss	  information	  följer	  vid	  exporten.	  
Därför	  måste	  det	  redan	  i	  ett	  tidigt	  skede	  definieras	  vilka	  mål	  som	  företaget	  har	  
gällande	  BIM	  och	  hantering	  av	  mängder	  från	  modellen.	  Att	  varje	  järn	  ska	  
modelleras	  var	  för	  sig	  är	  tidsödande	  och	  troligtvis	  inte	  rimligt	  i	  ett	  byggprojekt	  
där	  tiden	  från	  projekteringsstart	  till	  byggstart	  ofta	  är	  kort.	  Därför	  kan	  det	  vara	  en	  
fördel	  att	  hantera	  mängderna	  för	  bland	  annat	  armeringsjärn	  genom	  att	  direkt	  i	  
BIM-‐verktygen	  skapa	  mängdförteckningar,	  då	  finns	  även	  möjlighet	  att	  få	  med	  
ytterligare	  information	  som	  kan	  vara	  till	  nytta	  även	  ute	  i	  produktion.	  
	  

	  
Fig.	  14	  Armeringsjärnen	  är	  grupperade	  i	  ett	  och	  samma	  objekt.	  
	  
Skulle	  någon	  byggdel	  vara	  felaktigt	  modellerad	  uppträder	  en	  varningstriangel	  till	  
vänster	  om	  mängden,	  detta	  kan	  bero	  på	  en	  rad	  olika	  orsaker.	  För	  att	  undersöka	  
var	  felet	  finns	  kan	  användaren	  högerklicka	  och	  välja	  Isolate	  »	  	  Select	  objects	  
with	  missing	  quantitys,	  då	  blir	  den	  felaktiga	  mängden	  grå	  och	  användaren	  kan	  
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förhoppningsvis	  lista	  ut	  vad	  som	  är	  problemet.	  Detta	  problem	  måste	  sedan	  rättas	  
till	  i	  det	  BIM-‐verktyg	  som	  har	  använts	  för	  att	  sedan	  publiceras	  till	  Vico	  igen.	  

	  
Fig.	  15	  Varningstriangeln	  indikerar	  att	  någonting	  är	  fel	  med	  mängden	  
	  

Manage	  Takeoff	  
Vidare	  i	  processen	  så	  kan	  användaren	  trycka	  på	  Manage	  takeoff	  som	  delar	  in	  
objekten	  beroende	  på	  var	  i	  byggnaden	  de	  finns.	  Detta	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  
kunna	  hantera	  de	  aktuella	  mängderna	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  för	  bland	  annat	  
inköpsplanering,	  viktigt	  är	  även	  här	  att	  objekten	  är	  kopplade	  till	  rätt	  våning	  så	  
att	  resultatet	  blir	  sanningsenligt.	  För	  A-‐modellen	  så	  är	  t.ex.	  fönstren	  i	  trapphus	  1	  
och	  2	  kopplade	  till	  våningen	  under.	  För	  att	  kontrollera	  att	  rätt	  objekt	  är	  på	  rätt	  
plats	  är	  det	  viktigt	  att	  bekanta	  sig	  med	  modellen	  samt	  testa	  att	  sortera	  och	  
filtrera	  på	  våning,	  byggnadsdel	  eller	  liknande	  för	  att	  kvalitetssäkra	  hanteringen	  
av	  mängder.	  Detta	  kan	  göras	  i	  samtliga	  vyer	  där	  byggnaden	  syns	  i	  3D.	  	  
	  
Problem	  kan	  även	  uppstå	  med	  att	  Elements	  with	  missing	  quantities,	  dvs.	  att	  
byggnadsdelen	  inte	  härrör	  till	  någon	  plats	  och	  därför	  blir	  det	  svårt	  att	  veta	  när	  i	  
byggprocessen	  som	  mängden	  ska	  hanteras.	  Vico	  signalerar	  inte	  vad	  som	  är	  det	  
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specifika	  felet,	  utan	  det	  får	  användaren	  analysera	  själv.

	  
Fig.	  16	  Manage	  Takeoff	  ger	  användaren	  en	  bild	  över	  på	  vilken	  våning	  byggnadsdel	  finns.	  
	  

Create	  Report	   	  
Den	  sista	  punkten	  Create	  Report	  låter	  användaren	  skapa	  rapporter	  med	  de	  
aktuella	  mängderna.	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  mängderna	  är	  hämtade	  
automatiskt	  eller	  manuellt	  inlagda.	  Dessa	  listor	  kan	  sedan	  exporteras	  i	  de	  
vanligaste	  filformaten	  såsom	  .xml,	  .doc	  eller	  .pdf	  med	  flera.	  
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Mängdavtagning	  i	  Tocoman	  iLink	  
Tocoman	  grundades	  1989	  i	  Finland	  och	  startade	  sin	  verksamhet	  i	  Sverige	  1999.	  
De	  finns	  idag	  representerade	  i	  norra	  Europa	  och	  USA.	  Tocoman	  är	  ett	  företag	  
med	  kompetens	  inom	  mängd-‐	  och	  kostnadsservice	  för	  byggsektorn.	  De	  har	  idag	  
två	  produkter	  som	  används	  inom	  byggbranschen.	  Dels	  iLink	  som	  används	  för	  
integrering	  mellan	  marknadens	  BIM-‐verktyg	  och	  kalkyl-‐	  och	  tidplansystem.	  Den	  
andra	  är	  Express	  Desktop	  som	  är	  en	  applikation	  för	  hantering	  av	  
mängdinformation	  i	  byggprojekt.	  I	  detta	  arbete	  kommer	  endast	  iLink	  att	  
studeras	  närmare	  (Tocoman	  2010).	  
	  

	  
	  

iLink	  
iLink	  är	  precis	  som	  Vico	  ett	  insticksprogram	  som	  är	  oberoende	  av	  vilken	  
programvara	  som	  används,	  till	  en	  viss	  gräns.	  Varje	  BIM-‐verktyg	  kräver	  sin	  egen	  
version	  av	  programmet.	  iLink	  har	  ingen	  egen	  viewer	  (vy)	  utan	  använder	  istället	  
BIM-‐verktygen	  för	  att	  illustrera	  valda	  byggdelar.	  	  
	  

Starta	  iLink	  
	  

Revit	  
När	  iLink	  installeras	  så	  läggs	  automatiskt	  en	  insticksfil	  till	  i	  BIM-‐verktygen,	  för	  
Revit	  hittar	  användaren	  detta	  genom	  att	  gå	  Add-Ins	  »	  	  Tocoman	  iLink	  4.	  Tryck	  
sedan	  på	  Launch	  för	  att	  starta.	  
	  

	  
Fig.	  17	  Tocoman	  iLink	  startas	  i	  Revit	  
	  

ArchiCAD	  
För	  att	  öppna	  iLink	  i	  ArchiCAD	  trycker	  användare	  på	  iLink4	  i	  menyraden	  
varefter	  nedanstående	  ruta	  kommer	  upp,	  för	  att	  ge	  möjlighet	  för	  att	  alla	  objekt	  
kan	  hanteras	  i	  iLink	  välj	  därför	  All	  och	  klicka	  på	  OK!	  
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Fig.	  18	  Valmöjligheter	  kring	  vilka	  objekt	  som	  kan	  ses	  i	  iLink	  
	  

Starta	  ett	  nytt	  projekt	  
I	  Nästa	  steg	  kommer	  denna	  ruta	  upp,	  här	  finns	  olika	  valmöjligheter	  enligt	  nedan.	  	  
	  

	  
Fig.	  19	  iLinks	  startvy	  
	  
Under	  iLink	  Project	  kan	  följande	  val	  göras	  
New	  –	  	  	   Startar	  ett	  nytt	  projekt	  
Open	  –	  	   Öppnar	  ett	  existerande	  projekt	  
Save	  –	  	  	   Sparar	  projektet	  till	  en	  fil	  
Save	  as	  –	  	   Sparar	  projektet	  med	  ett	  nytt	  namn	  till	  en	  fil	  
iLink-‐projektet	  sparas	  separat	  från	  modellen	  vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  göra	  
jämförelser	  mellan	  olika	  versioner.	  
	  
Under	  Tools	  finns	  möjlighet	  för	  att	  göra	  analyser	  och	  hantera	  mängder	  från	  
modellen	  samt	  gruppera	  dessa	  på	  lämpligt	  sätt.	  
	  
Model	  Browser	  –	  Används	  för	  att	  organisera	  objekten	  i	  modellen	  i	  grupper	  för	  
enklare	  kunna	  analysera	  innehållet.	  
	  
Quantify	  –	  Räknar	  om	  mängder	  från	  BIM-‐verktyget.	  Används	  vanligen	  när	  
modellen	  har	  ändrats	  under	  analysens	  gång.	  
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Extensions	  –	  lista	  med	  tilläggsfunktioner,	  bland	  annat	  för	  export	  av	  information	  
till	  Navisworks.	  
	  
About	  –	  Visar	  information	  om	  applikationen	  iLink	  och	  licensinformation.	  
	  
Help	  –	  visar	  iLinks	  hjälpfunktioner	  
	  
Under	  Info	  visas	  information	  om	  det	  aktuella	  projektet.	  
	  

Model	  Browser	  
Model	  Browser	  väljs,	  vilket	  skapar	  möjlighet	  att	  lära	  känna	  modellen	  och	  dess	  
beståndsdelar	  samt	  ger	  möjlighet	  att	  skapa	  grupper	  för	  att	  kunna	  göra	  
mängdavtagning	  på	  ett	  enkelt	  sätt.	  
	  	  

	  
Fig.	  20	  I	  Model	  Browser	  skapas	  mängdförteckning	  
	  
Alla	  mängder	  kan	  visualiseras	  i	  BIM-‐verktygets	  3D-‐vy,	  detta	  görs	  genom	  att	  välja	  
Select	  ON.	  
	  
Nedan	  visas	  det	  markerade	  objektet	  i	  Revits	  vy,	  i	  detta	  fall	  utfackningsväggar.	  
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Fig.	  21	  Utfackningsväggarna	  markeras	  i	  Revit	  via	  iLink	  
	  
Från	  Model	  Browser	  kan	  användaren	  välja	  att	  skapa	  grupper	  manuellt	  eller	  
automatiskt.	  Till	  en	  början	  studeras	  möjligheterna	  att	  göra	  en	  automatisk	  
mängdavtagning	  baserad	  på	  de	  namn	  och	  beteckningar	  som	  modellen	  har	  fått	  
vid	  modellerandet.	  Detta	  görs	  genom	  att	  välja	  Wizard	  »	  	  Basic	  

	  
Fig.	  22	  Via	  Basic	  Wizard	  kan	  användare	  välja	  vilka	  information	  som	  ska	  visas	  
	  
Nu	  kommer	  en	  ruta	  med	  olika	  valmöjligheter.	  Här	  kan	  användaren	  se	  de	  olika	  
objekttyper	  som	  är	  möjliga	  att	  hantera,	  rutan	  Show	  only	  existing	  object	  types	  
kryssas	  i	  för	  att	  det	  ska	  bli	  mer	  lätthanterligt.	  Detta	  innebär	  att	  det	  endast	  de	  
objektstyper	  som	  finns	  modellerade	  i	  den	  aktuella	  modellen	  visas.	  
	  
Det	  finns	  sedan	  möjligheter	  att	  gruppera	  objekten	  enligt	  olika	  val.	  Vi	  väljer	  här	  
att	  gruppera	  med	  avseende	  på	  gruppnamnet,	  Group	  Name.	  Under	  Design	  
quantity	  kan	  användaren	  sedan	  välja	  hur	  mängderna	  ska	  presenteras.	  Detta	  är	  
givetvis	  beroende	  på	  vad	  för	  typ	  av	  objekt	  ska	  visas.	  Om	  det	  är	  en	  innervägg	  väljs	  
förslagsvis	  den	  totala	  arean,	  medan	  det	  för	  bjälklagen	  är	  nettovolymen	  som	  ska	  
presenteras.	  Dessa	  inställningar	  behöver	  göras	  för	  alla	  objekt	  som	  ska	  mängdas.	  
Genom	  att	  sedan	  trycka	  på	  knappen	  Next	  kan	  användaren	  kontrollera	  att	  de	  
gjorda	  valen	  är	  rätt	  samt	  visuellt	  kontrollera	  att	  samtliga	  objekt	  är	  med	  under	  
Select	  ON.	  När	  användaren	  är	  nöjd,	  klicka	  då	  på	  Finish.	  
	  
Om	  mängdavtagning	  har	  gjorts	  för	  en	  hel	  modell	  resulterar	  detta	  i	  en	  lång	  lista	  
som	  kan	  vara	  svår	  att	  orientera	  sig	  i,	  det	  blir	  mycket	  bläddrande	  och	  mängder	  
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riskerar	  att	  missas.	  Det	  finns	  då	  möjlighet	  att	  ytterligare	  sortera	  mängderna.	  
Detta	  görs	  genom	  att	  dra	  önskad	  kolumn	  uppåt	  till	  den	  ljusblå	  texten,	  mellan	  de	  
båda	  pilarna	  i	  den	  vänstra	  bilden	  nedan.	  Det	  sker	  nu	  en	  gruppering	  av	  objektet	  
med	  avseende	  på	  namnen	  i	  den	  valda	  kolumnen.	  På	  samma	  sätt	  finns	  möjlighet	  
att	  skapa	  undergrupper	  för	  att	  ytterligare	  förenkla	  arbetet	  med	  att	  hitta	  rätt	  
mängder	  i	  listan.	  I	  detta	  fall	  grupperas	  objekten	  på	  byggdel	  (Object)	  med	  en	  
underkategori	  på	  namn	  (Name)	  Dessa	  dras	  då	  i	  tur	  och	  ordning	  till	  sidhuvudet	  
enligt	  nedan.	  

	  
Fig.	  23	  I	  Model	  Browser	  finns	  nu	  mängderna	  listade	  
	  
Genom	  att	  högerklicka	  någonstans	  på	  en	  kolumn	  kan	  användaren	  justera	  vilka	  
kolumner	  som	  ska	  visas	  i	  den	  aktuella	  vyn.	  Detta	  skapar	  möjligheter	  att	  få	  en	  vy	  
som	  är	  enkel	  att	  orientera	  sig	  i.	  

	  
Fig.	  24	  Valmöjligheter	  kring	  vilka	  kolumner	  som	  ska	  visas.	  
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Skulle	  någon	  mängd	  vara	  fel	  kan	  användaren	  i	  dessa	  kolumner	  enkelt	  markera	  
var	  det	  misstänkta	  felet	  är.	  Genom	  att	  sätta	  t.ex.	  en	  röd	  flagga	  och	  sedan	  en	  
kommentar	  under	  Description	  kan	  informationen	  enkelt	  skickas	  till	  den	  person	  
som	  är	  ansvarig	  för	  det	  aktuella	  objektet.	  
	  

	  
Fig.	  25	  Det	  finns	  möjlighet	  att	  kommentera	  respektive	  objekt	  för	  uppföljning.	  
	  
Filtrering	  av	  information	  kan	  göras	  genom	  att	  ställa	  in	  olika	  regler.	  Varje	  kolumn	  
har	  en	  separat	  filtreringsrad	  som	  ger	  möjlighet	  att	  ställa	  in	  kolumnernas	  
utseende	  beroende	  på	  objektens	  egenskaper.	  I	  kolumnen	  visas	  då	  endast	  de	  
mängder	  som	  uppfyller	  de	  regler	  som	  ställts	  in.	  Här	  kan	  användaren	  även	  
specificera	  hur	  de	  olika	  mängderna	  ska	  sorteras	  enligt	  olika	  kriterier.	  
	  

	  
Fig.	  26	  Sortering-	  och	  filtreringsmöjligheter	  i	  iLink	  
	  
Ovanstående	  filtrerings-‐	  och	  sortertingsmöjligheter	  har	  som	  uppgift	  att	  förenkla	  
hanteringen	  av	  den	  information	  som	  skapas	  vid	  den	  automatiska	  
mängdavtagningen.	  	  
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Även	  vid	  den	  manuella	  mängdavtagningen	  går	  det	  att	  skapa	  grupper	  för	  olika	  
objekt.	  På	  samma	  sätt	  som	  i	  den	  automatiska	  kan	  användaren	  under	  Design	  
Quantity	  välja	  vilken	  typ	  av	  data	  ska	  visas	  beroende	  på	  objekt.	  För	  att	  starta	  den	  
manuella	  mängdavtagningen,	  tryck	  på	  det	  gröna	  plus-‐tecknet	  längst	  till	  vänster	  i	  
Model	  Browser.	  Sedan	  får	  användaren	  välja	  namn	  (Name)	  på	  den	  nya	  gruppen	  
samt	  ange	  övrig	  information.	  Under	  Value	  i	  bilden	  nedan	  väljs	  sedan	  den	  mängd	  
som	  ska	  ingå	  i	  gruppen.	  
	  

	  
Fig.	  27	  Manuell	  mängdavtagning	  från	  iLink	  
	  
I	  övrigt	  hanteras	  mängderna	  på	  precis	  samma	  sätt	  som	  vid	  den	  automatiska	  
mängdavtagningen	  enligt	  ovan.	  
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Resultat	  

Vico	  

Fördelar	  
	  

• Vicos	  största	  fördel	  är	  att	  programmet	  är	  väldigt	  lättöverskådligt.	  Det	  
finns	  en	  tydlig	  struktur	  i	  hur	  arbetet	  ska	  utföras,	  risken	  för	  att	  göra	  fel	  är	  
därför	  väldigt	  låg.	  Att	  själva	  arbetsvyn	  kan	  anpassas	  efter	  vad	  som	  ska	  
studeras	  för	  tillfället	  är	  en	  klar	  styrka,	  användaren	  känner	  sig	  trygg	  i	  
programmet	  och	  vågar	  testa	  olika	  funktioner	  utan	  att	  behöva	  känna	  
rädsla	  för	  att	  göra	  fel.	  	  
	  

• En	  annan	  av	  Vicos	  styrkor	  är	  att	  det	  finns	  en	  tydlig	  vision	  till	  att	  3D-‐
modellen	  verkligen	  ska	  utnyttjas	  och	  att	  användaren	  har	  stor	  användning	  
av	  att	  hela	  tiden	  kunna	  se	  kopplingen	  mellan	  mängdförteckningen	  och	  
modellen.	  Detta	  är	  tyvärr	  någonting	  som	  är	  unikt	  för	  just	  Vico.	  

	  
• Möjligheten	  att,	  i	  Vico,	  justera	  mängder	  som	  av	  någon	  anledning	  har	  blivit	  

fel	  och	  även	  kunna	  göra	  egna	  mängdavtagningar	  direkt	  i	  BIM-‐modellen	  
fyller	  en	  viktig	  funktion	  när	  det	  gäller	  förståelsen	  för	  resultatet	  av	  
mängdavtagningen	  samt	  skapar	  även	  en	  tillit	  till	  den	  nya	  tekniken.	  
Användaren	  behöver	  inte	  känna	  tvekan	  kring	  om	  projektören	  har	  gjort	  
rätt,	  utan	  det	  går	  enkelt	  att	  själv	  kontrollera	  modellen	  och	  göra	  eventuella	  
förändringar.	  

	  

Nackdelar	  
	  

• Eftersom	  fokus	  har	  varit	  att	  göra	  en	  programvara	  som	  ska	  vara	  enkelt	  att	  
hantera	  för	  användare	  utan	  onödiga	  knappar	  som	  bara	  kan	  förvirra,	  har	  
Vico	  även	  sina	  begränsningar.	  Ibland	  kan	  programmet	  vara	  lite	  för	  enkelt,	  
eftersom	  den	  enbart	  läser	  in	  viss	  information.	  Större	  valmöjligheter	  kring	  
vilken	  information	  som	  ska	  hämtas	  från	  BIM-‐verktygen	  till	  Vico	  borde	  
därför	  finnas.	  

	  
• Varningsmeddelande	  när	  ett	  objekt	  tas	  bort	  ur	  mängdförteckningen	  

skulle	  vara	  fördel	  för	  att	  ytterligare	  stärka	  känslan	  av	  kontroll.	  
Undertecknad	  råkade	  av	  misstag	  av	  radera	  objekt	  utan	  att	  det	  upptäcktes	  
förrän	  senare,	  detta	  beror	  på	  att	  arbetet	  sker	  mot	  en	  databas	  och	  är	  inte	  
specifikt	  för	  Vico.	  
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iLink	  

Fördelar	  
	  

• Det	  finns	  fördelar	  i	  att	  kunna	  välja	  vilken	  information	  som	  ska	  
presenteras	  vid	  mängdavtagningen.	  Detta	  kan	  göras	  på	  enkelt	  sätt	  i	  iLink,	  
det	  finns	  många	  valmöjligheter	  beroende	  på	  vilken	  information	  som	  ska	  
visas.	  

	  
• iLink	  har	  en	  enkel	  uppbyggnad	  utan	  onödiga	  knappar	  som	  kan	  förvirra	  

och	  skapa	  osäkerhet.	  
	  

• Möjligheten	  att	  exportera	  mängderna	  från	  iLink	  till	  Navisworks	  är	  en	  
fördel	  efter	  de	  då	  kan	  studeras	  även	  av	  användare	  som	  inte	  har	  tillgång	  
till	  Revit	  eller	  liknande	  programvaror.	  

	  
• Direkt	  koppling	  mellan	  iLink	  och	  MAP	  är	  en	  stor	  fördel	  för	  att	  få	  kontroll	  

över	  hela	  projektets	  ekonomi.	  
	  

• Genom	  att	  iLink	  direkt	  använder	  sig	  av	  respektive	  BIM-‐verktyg	  försvinner	  
även	  risken	  att	  något	  fel	  inträffar	  vid	  en	  export.	  

Nackdelar	  
	  

• Det	  är	  svårt	  att	  kontrollera	  och	  känna	  sig	  säker	  på	  att	  alla	  mängder	  finns	  
med,	  och	  är	  korrekta,	  eftersom	  endast	  BIM-‐verktygens	  3D-‐vy	  används.	  En	  
kvalitetssäkring	  av	  modellen	  måste	  göras	  i	  något	  annat	  program	  för	  att	  
kontrollera	  att	  modellen	  är	  korrekt.	  
	  

• För	  att	  förenkla	  arbetsgången	  krävs	  dubbla	  datorskärmar.	  
	  

• Inget	  helintegrerat	  system	  vilket	  innebär	  att	  olika	  program	  behöver	  
användas	  samtidigt	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  mängdavtagning.	  
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I	  projektet	  Kv.	  Muffen	  har	  en	  mängdavtagning	  skett	  genom	  mätning	  på	  utskrivna	  
A3-‐ritningar.	  Arbetet	  har	  gjorts	  av	  fyra	  personer,	  som	  var	  och	  en	  har	  hanterat	  
olika	  byggnadsdelar.	  Detta	  för	  att	  fördela	  arbetsinsatsen,	  mängderna	  har	  sedan	  
sammanställts	  i	  en	  och	  samma	  mängdförteckning.	  Metodiken	  har	  varit	  att	  ta	  i	  lite	  
extra	  för	  att	  hantera	  spill	  och	  produktionsstopp,	  detta	  är	  inte	  ett	  optimalt	  sätt	  att	  
arbete	  men	  avspeglar	  verkligheten	  inom	  byggbranschen	  för	  att	  produktionen	  
ska	  kunna	  flyta	  på.	  Projektet	  har	  en	  fastställd	  budget	  och	  kostnaden	  för	  
materialen	  i	  mängdförteckningen	  är	  i	  samklang	  med	  denna	  budget.	  
Mängdförteckningen	  är	  daterad	  till	  2009-‐10-‐14,	  vissa	  förändring	  har	  därför	  skett	  
i	  projekteringen.	  Men	  under	  detta	  examensarbete	  hösten	  2010	  användes	  
fortfarande	  förteckningen.	  Antalet	  lägenheter	  har	  förändrats	  från	  83	  till	  87	  
stycken,	  mest	  troligt	  har	  mängdförteckningen	  inte	  uppdaterats	  för	  att	  det	  skulle	  
innebära	  att	  hela	  mängdningen	  hade	  fått	  göras	  om	  från	  början	  vilket	  skulle	  
innerbära	  en	  allt	  för	  stor	  arbetsinsats.	  	  
	  
Dessa	  mängder	  har	  sedan	  jämförts	  med	  dem	  som	  är	  framtagna	  med	  hjälp	  av	  de	  
program	  som	  har	  beskrivits	  i	  detta	  arbete.	  Ingen	  hänsyn	  har	  tagits	  till	  spill	  eller	  
andra	  omständigheter	  som	  kan	  förändra	  storleken	  på	  mängderna.	  Ingen	  
byggnadsdel	  kunde	  hämtas	  direkt	  från	  vare	  sig	  Vico	  eller	  iLink	  utan	  att	  några	  
justeringar	  behövde	  göras,	  detta	  är	  till	  en	  viss	  del	  förståeligt	  eftersom	  
modellerna	  inte	  är	  anpassade	  eller	  har	  för	  avsikt	  att	  kopplas	  samma	  med	  en	  
kalkyl.	  De	  justeringar	  som	  har	  gjorts	  för	  att	  överensstämma	  med	  den	  
verkligheten	  har	  skett	  direkt	  i	  Vico,	  detta	  gäller	  badrumsväggen	  IV3	  samt	  dörrar	  
till	  toaletterna.	  	  
	  
Differensen	  mellan	  de	  manuellt	  hanterade	  mängderna	  och	  de	  som	  hämtats	  från	  
modell	  kan	  ses	  i	  tabellen	  nedan:	  
	  
Byggnadsdel	   BIM	   Manuellt	   Skillnad	  
IV3	  –	  Badrumsvägg	  multiplattan	   1418	  m2	   1742	  m2	   -‐	  23	  %	  (324	  m2)	  
Yttertak	  	   1414	  m2	   1700	  m2	   -‐	  21	  %	  (286	  m2)	  
Armering,	  BÖP	  1-‐6	   30000	  kg	   27000	  kg	   +	  10	  %	  (3000	  kg)	  
Innerdörrar	  (Toalettdörr)	   87	  st	   83	  st	   +	  5	  %	  	  (4	  st)	  
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Diskussion	  och	  slutsatser	  
	  
Ordet	  BIM	  är	  för	  många	  förknippat	  med	  byggbranschens	  framtid,	  det	  finns	  en	  
förhoppning	  om	  att	  tekniken	  ska	  bidra	  till	  en	  effektivisering	  av	  hela	  
byggprocessen.	  Tyvärr	  är	  fokus	  ofta	  inriktat	  på	  tekniken	  bakom	  BIM	  istället	  för	  
konkreta	  tillämpningar	  i	  verkliga	  projekt,	  det	  finns	  otaliga	  rapporter	  som	  
handlar	  om	  huruvida	  BIM	  står	  för	  Building	  Information	  Modeling,	  Model	  eller	  
rent	  av	  Management.	  Många	  företag	  väntar	  också	  på	  det	  perfekta	  projektet	  för	  
att	  testa	  vilka	  fördelar	  de	  kan	  uppnå	  med	  hjälp	  av	  BIM,	  projektet	  ska	  vara	  av	  
lagom	  storlek	  och	  inte	  allt	  för	  komplicerat.	  Min	  personliga	  åsikt	  är	  att	  detta	  är	  fel	  
väg	  att	  gå,	  det	  gäller	  att	  bestämma	  sig	  för	  BIM	  och	  sedan	  successivt	  
implementera	  den	  nya	  tekniken	  i	  organisationen.	  	  
	  
Jag	  är	  övertygad	  om	  att	  BIM	  är	  framtiden,	  men	  för	  att	  optimera	  resultatet	  krävs	  
en	  tydlig	  organisation	  och	  ett	  större	  samarbete	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  i	  ett	  
byggprojekt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  projektmedlemmar	  har	  förståelse	  för	  vad	  BIM	  
ska	  användas	  till	  i	  projektet	  samt	  att	  det	  finns	  en	  tydlig	  arbetsfördelning	  när	  det	  
gäller	  vem	  som	  gör	  vad.	  Jag	  tror	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  person	  på	  
företaget	  som	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  hur	  BIM	  ska	  användas	  rent	  
praktiskt,	  denna	  person	  kan	  även	  fungera	  som	  bollplank	  och	  stötta	  i	  de	  projekt	  
som	  på	  något	  ska	  använda	  sig	  BIM,	  oavsett	  om	  det	  gäller	  kollisionskontroller	  
eller	  koppling	  mellan	  modell	  och	  kalkyl.	  Detta	  säkerställer	  att	  arbetssättet	  ser	  
likadant	  ut	  i	  samtliga	  projekt	  inom	  företaget,	  annars	  finns	  risken	  att	  tekniken	  
inte	  utnyttjas	  optimalt	  och	  därmed	  blir	  det	  svårare	  att	  få	  med	  sig	  personalen	  i	  
den	  omställning	  som	  krävs	  inför	  framtida	  projekt.	  
	  
Kravet	  på	  en	  BIM-‐manual	  med	  uppställda	  rutiner	  kan	  inte	  nog	  understrykas,	  
verktygen	  för	  att	  utnyttja	  BIM	  används	  redan.	  Men	  det	  finns	  en	  osäkerhet	  kring	  
vilken	  arbetsinsats	  som	  behöver	  läggas	  ned	  på	  en	  modell	  för	  att	  den	  ska	  kunna	  
användas	  för	  till	  exempel	  mängdavtagning,	  i	  brist	  på	  en	  BIM-‐manual	  kommer	  de	  
flesta	  projekt	  att	  överarbetas.	  För	  att	  kunna	  skapa	  en	  fullvärdig	  kalkyl	  krävs	  i	  de	  
flesta	  fall	  enbart	  att	  funktionella	  objekt	  finns	  modellerade,	  den	  information	  som	  
tidigare	  kunde	  utläsas	  från	  en	  utskriven	  2D-‐ritning	  har	  varit	  tillräcklig	  och	  är	  det	  
fortfarande	  i	  viss	  utsträckning.	  I	  dagens	  kalkylprogram	  finns	  redan	  inlagda	  
recept	  för	  byggkomponenters	  strukturella	  uppbyggnad	  och	  därför	  krävs	  enbart	  
att	  antal,	  längd,	  area	  eller	  volym	  kopplas	  till	  respektive	  kalkylpost	  varefter	  
mängden	  ingående	  material	  per	  automatik	  kan	  fås	  från	  receptet.	  
	  
Jag	  tror	  att	  samarbetet	  mellan	  respektive	  projektör	  och	  kalkylansvarig	  behöver	  
förstärkas	  för	  att	  resultatet	  av	  en	  modellbaserad	  mängdavtagning	  ska	  bli	  
optimal.	  Kalkylen	  bör	  göras	  i	  ett	  tidigt	  skede,	  men	  där	  respektive	  mängd	  sätts	  
lika	  med	  noll.	  Den	  kalkylansvarige	  bör	  hela	  tiden	  informeras	  om	  hur	  projektet	  
och	  modellen	  utvecklas,	  vilka	  olika	  byggkomponenter	  som	  ska	  användas	  för	  att	  
på	  sätt	  kunna	  enkelt	  kunna	  plocka	  ihop	  recept	  för	  objektens	  strukturella	  
uppbyggnad.	  När	  sedan	  modellen	  är	  färdig,	  går	  det	  snabbt	  att	  koppla	  ihop	  
respektive	  objekt	  i	  modellen	  med	  motsvarande	  kalkylpost.	  Om	  arbetsgången	  ser	  
ut	  på	  något	  annat	  sätt,	  och	  modellen	  kommer	  till	  den	  kalkylansvarige	  utan	  att	  
denna	  har	  kännedom	  om	  beståndsdelarna	  eller	  hur	  de	  namngivits	  blir	  arbetet	  
för	  komplicerat	  och	  därmed	  är	  det	  troligt	  att	  modellen	  inte	  används	  
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överhuvudtaget.	  Sedan	  är	  ju	  betydligt	  enklare	  att	  göra	  modellen	  korrekt	  redan	  
från	  början	  istället	  för	  att	  lägga	  ner	  tid	  på	  att	  rätta	  till	  den	  i	  efterhand	  när	  tiden	  
ofta	  är	  knapp.	  	  
	  
En	  slutsats	  som	  kan	  dras	  av	  den	  diskrepans	  som	  visar	  sig	  mellan	  de	  manuellt	  
framtagna	  mängderna	  och	  de	  mängder	  som	  hämtats	  från	  BIM-‐verktygen	  är	  att	  
det	  går	  att	  få	  en	  mycket	  större	  kontroll	  över	  kostnaden	  genom	  att	  använda	  
modellbaserad	  mängdning.	  Inga	  mängder	  riskerar	  att	  missas	  eller	  hanteras	  
dubbelt.	  De	  manuella	  mängderna	  är	  framtagna	  enligt	  principen	  ”vi	  har	  tagit	  i	  lite	  
extra	  för	  att	  hantera	  spill	  och	  produktionsstopp”	  vilket	  kan	  förklara	  en	  viss	  del	  av	  
skillnaden.	  Genom	  att	  använda	  sig	  av	  färdiga	  recept,	  hanteras	  spillet	  för	  
respektive	  komponent	  utan	  att	  någon	  ytterligare	  hänsyn	  behöver	  vid	  
mängdavtagningen.	  Detta	  gör	  att	  de	  värden	  som	  hämtas	  från	  antingen	  iLink	  eller	  
Vico	  kan	  användas	  direkt.	  Den	  modellbaserade	  mängdningen	  ger	  väldigt	  exakta	  
värden,	  och	  lämpar	  sig	  därför	  bra	  i	  ett	  projekt	  där	  arbetet	  fortlöper	  på	  ett	  
optimalt	  sätt,	  vissa	  justeringar	  kan	  därför	  behöva	  göras	  för	  att	  bättre	  
överensstämma	  med	  verkligheten.	  För	  att	  kunna	  dra	  ytterligare	  slutsatser	  om	  
vilka	  mängder	  som	  bäst	  överensstämmer	  med	  sanningen	  krävs	  att	  projektet	  
studeras	  från	  projektering	  till	  det	  datum	  då	  hyresgästerna	  flyttar	  in,	  först	  då	  kan	  
den	  totala	  mängden	  byggvaror	  jämföras	  mot	  den	  manuella	  respektive	  
modellbaserade	  mängdningen.	  
	  
	  

Vico	  
	  
Vico	  Office	  är	  en	  unik	  programvara,	  just	  för	  att	  de	  levererar	  en	  integrerad	  5D-‐
lösning	  för	  byggindustrin.	  En	  stor	  och	  viktig	  del	  för	  att	  hela	  personalstyrkan	  ska	  
inse	  fördelarna	  med	  BIM	  är	  förståelse	  för	  hur	  hela	  arbetsgången	  ser	  ut.	  Jag	  tror	  
att	  många	  är	  skeptiska	  till	  vilka	  vinster	  som	  kan	  uppnås,	  därför	  krävs	  att	  det	  hela	  
tiden	  är	  väldigt	  tydigt	  vad	  som	  händer	  vid	  exempelvis	  en	  mängdavtagning	  och	  
hur	  mängderna	  sedan	  kopplas	  samman	  med	  en	  kalkyl.	  Vico	  använder	  sig	  
verkligen	  av	  BIM-‐modellerna,	  om	  en	  byggdel	  markeras	  i	  en	  mängdförteckning	  
ser	  användaren	  direkt	  var	  denna	  del	  är	  placerade	  i	  byggnaden	  genom	  att	  den	  
gulmarkeras.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  isolera	  olika	  delar	  för	  att	  kunna	  
granska	  och	  undersöka	  om	  dem	  är	  korrekta	  och	  även	  manuellt	  göra	  justeringar	  
om	  någonting	  har	  blivit	  fel.	  Allt	  detta	  bidrar	  till	  att	  jag	  som	  användare	  känner	  att	  
jag	  har	  kontroll	  över	  modellen	  och	  kan	  göra	  förändringar	  om	  så	  önskas.	  	  
	  
Viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  är	  att	  det	  sker	  en	  export	  från	  BIM-‐verktyget	  där	  Vicos	  egna	  
program	  hanterar	  storheterna	  på	  respektive	  objekt,	  därför	  finns	  självklart	  även	  
möjligheten	  att	  någonting	  blir	  fel	  under	  exporten	  och	  att	  en	  mängd	  får	  en	  annan	  
storlek	  än	  den	  som	  finns	  i	  BIM-‐verktyget.	  Denna	  risk	  finns	  vid	  all	  typ	  export	  
oavsett	  om	  det	  gäller	  BIM	  eller	  andra	  typer	  av	  dokument.	  Därför	  måste	  en	  
kvalitetsgranskning	  med	  jämna	  mellanrum	  ske	  för	  att	  säkerställa	  att	  allting	  har	  
gått	  rätt	  till,	  det	  går	  inte	  att	  blint	  lita	  på	  att	  mängderna	  är	  korrekta	  bara	  för	  att	  de	  
visuellt	  blir	  markerade	  i	  3D-‐vyn.	  Kombinationen	  av	  en	  modellbaserad	  
mängdning	  och	  en	  erfaren	  kalkylator	  är	  en	  förutsättning	  för	  ett	  lyckat	  resultat.	  
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iLink	  	  
	  
iLink	  är	  mindre	  och	  har	  en	  enklare	  uppbyggnad	  än	  Vico,	  därmed	  behöver	  iLink	  
inte	  heller	  lika	  mycket	  datorprestanda,	  dock	  krävs	  att	  användaren	  har	  tillgång	  
till	  det	  BIM-‐verktyg	  där	  modellen	  är	  gjord	  för	  att	  kunna	  hantera	  och	  hämta	  
mängderna.	  De	  stora	  BIM-‐verktygen	  har	  ofta	  inga	  egna	  viewer-‐program	  utan	  
måste	  därmed	  användas	  i	  demoversion	  för	  att	  företaget	  på	  så	  sätt	  ska	  slippa	  
kostnaden	  för	  dyra	  licenser.	  Detta	  påverkar	  inte	  iLink	  eller	  mängdavtagningen	  
på	  något	  sätt,	  skillnaden	  mellan	  versionerna	  är	  att	  det	  inte	  går	  att	  spara	  några	  
filer	  i	  demoläge.	  Det	  kräver	  dock	  att	  samtliga	  BIM-‐verktyg	  som	  har	  använts	  i	  
projekteringen	  måste	  vara	  installerad	  på	  den	  dator	  som	  kalkylatorn	  använder.	  
För	  att	  hämta	  mängden	  krävs	  förvisso	  inte	  någon	  djupare	  kunskap	  kring	  hur	  du	  
modellerar	  i	  BIM-‐verktygen	  men	  för	  att	  skapa	  en	  förståelse	  för	  vad	  som	  händer	  
och	  vilka	  mängder	  som	  hämtas	  tror	  jag	  det	  är	  viktigt	  att	  användaren	  tydligt	  kan	  
se	  kopplingen	  mellan	  mängdförteckningen	  och	  modellen.	  Denna	  funktion	  finns	  i	  
iLink,	  men	  är	  långt	  ifrån	  lika	  enkelt	  och	  överskådlig	  som	  hos	  Vico.	  Generellt	  är	  att	  
känslan	  att	  användaren	  har	  mindre	  kontroll	  på	  om	  alla	  mängder	  verkligen	  har	  
kommit	  med	  när	  iLink	  används.	  	  
	  
Det	  finns	  stora	  fördelar	  med	  att	  själv	  kunna	  välja	  vilken	  information	  som	  
byggnadskomponenten	  ska	  innehålla	  i	  mängdförteckningen.	  Samarbetet	  mellan	  
iLink	  och	  MAP,	  som	  är	  det	  kalkylprogram	  som	  många	  stora	  byggföretag	  
använder	  sig	  av,	  är	  en	  stor	  fördel.	  Detta	  skapar	  förutsättningar	  för	  total	  kontroll	  
över	  hela	  projektets	  ekonomi	  utan	  att	  mängderna	  manuellt	  behöver	  skrivas	  in	  i	  
MAP,	  vilket	  kan	  innebära	  en	  risk	  för	  att	  felaktig	  information	  matas	  in.	  Även	  Vico	  
har	  en	  viss	  koppling	  till	  kalkylprogram	  som	  MAP,	  men	  då	  via	  ett	  format	  som	  
heter	  .sbxml,	  som	  även	  måste	  anpassas	  till	  respektive	  företags	  version	  av	  MAP.	  
	  

Förslag	  till	  vidare	  studier	  
Jag	  tycker	  det	  vore	  intressant	  att	  göra	  en	  BIM-‐manual	  enligt	  de	  kunskaper	  som	  
finns	  idag	  inom	  respektive	  företag,	  nivån	  på	  manualen	  bör	  sättas	  så	  detaljerad	  
som	  det	  är	  möjligt.	  Sedan	  får	  en	  utvärdering	  ske	  under	  projektets	  gång,	  vad	  som	  
har	  fungerat	  bra	  samt	  de	  delar	  som	  bör	  justeras	  inför	  framtida	  projekt.	  Jag	  tror	  
inte	  att	  något	  företag	  är	  fullärda	  och	  kan	  utnyttja	  tekniken	  till	  fullo	  i	  det	  absolut	  
första	  projektet.	  Men	  om	  företagen	  inte	  vågar	  prova,	  kommer	  de	  heller	  aldrig	  att	  
lära	  sig	  tekniken.	  
	  
Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  undersöka	  hur	  en	  kvalitetssäkring	  av	  en	  BIM-‐
modell	  bör	  göras.	  Detta	  är	  en	  viktig	  del	  när	  modellbaserade	  kalkyler	  och	  BIM-‐
relaterade	  arbeten	  utförs.	  Vilka	  program	  som	  bör	  användas	  och	  hur	  en	  
verifiering	  av	  modellen	  kan	  se	  ut.	  
	  
Dock	  rekommenderas	  inga	  vidare	  studier	  kring	  om	  M:et	  står	  för	  Modeling,	  Model	  
eller	  Management.	  Istället	  bör	  det	  praktiska	  användandet	  av	  BIM-‐modeller	  
studeras	  vidare.	  
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Bilagor	  
	  

Bilaga	  1	  –	  BIM-‐manual	  
	  
Nedanstående	  text	  är	  endast	  ett	  förslag	  på	  delar	  jag	  anser	  nödvändiga	  i	  en	  
framtida	  BIM-manual.	  Den	  är	  på	  intet	  komplett,	  och	  behöver	  anpassas	  till	  
respektive	  projekt	  och	  de	  förutsättningar	  som	  föreligger.	  Utöver	  nedanstående	  text	  
bör	  även	  den	  information	  som	  normalt	  finns	  i	  en	  CAD-manual	  följa	  med.	  
 
 
Inledning	  
	  
1.1	  Allmänt	  
Varje	  konsult	  tillämpar	  den	  arbetsmetodik	  och	  använder	  de	  programvaror	  som	  
bäst	  främjar	  deras	  eget	  arbete	  och	  effektivitet.	  Det	  är	  först	  vid	  leverans	  av	  3D-‐
modeller	  som	  krav	  ställs	  på	  bl.a.	  filformat,	  insättningspunkter	  och	  nivåer.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  koppling	  mellan	  innehållet	  i	  2D-‐ritningarna	  och	  3D-‐
modellerna.	  Samma	  3D-modell	  som	  granskas	  vid	  BIM-samordningsmöten	  
skall	  användas	  för	  att	  generera	  det	  huvudsakliga	  grafiska	  innehållet	  i	  
levererade	  2D-modellfiler.	  
	  
Om	  ändringar	  och	  kompletteringar	  görs	  under	  upphandling	  eller	  ute	  på	  
arbetsplatsen	  under	  produktionstiden,	  så	  som	  nya	  dragningar	  av	  
installationsstråk,	  val	  av	  ventilationsaggregat,	  mm	  är	  det	  viktigt	  att	  dessa	  
ändringar	  förs	  tillbaks	  till	  projektörerna	  samt	  att	  modellen	  blir	  uppdaterad.	  
Erfarenheter	  visar	  att	  efter	  ett	  antal	  större	  utförandeförändringar	  förlorar	  3D-‐
modellen	  mycket	  av	  sitt	  värde.	  Det	  finns	  ingen	  vinning	  i	  att	  ha	  en	  inkorrekt	  
modell.	  3D-‐samordningen	  går	  då	  förlorad.	  
	  
	  1.2	  Ambitionsnivå	  i	  detta	  projekt	  
	  
1.3	  Nyttan	  med	  BIM	  i	  detta	  projekt	  
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2.	  Organisation	  
	  
2.1	  BIM-samordning	  
X	  ansvarar	  för	  BIM-‐samordning	  i	  projektet.	  Varje	  teknikområde	  skall	  utse	  en	  
BIM/CAD-‐ansvarig.	  Denne	  fungerar	  som	  en	  kontaktman	  i	  samordningsfrågor.	  
Den	  BIM/CAD-‐ansvarige	  ansvarar	  för	  att	  medarbetare	  samt	  eventuella	  
underkonsulter	  följer	  projektets	  riktlinjer.	  Kontakter	  gällande	  BIM	  frågor	  mellan	  
konsulter	  eller	  projekteringsledare	  skall	  ske	  med	  kopia	  till	  BIM/CAD-‐
samordnaren.	  
	  
2.2	  Programvaror	  

Disciplin	   Programvara	   Ev.	  modul	  

K	   Revit	  Structure	  2010	   	  

A	   Archicad	   	  

VVS	   MagiCAD	   	   	  

	   	   	  

Övriga	  funktioner	   	   	  

Tid	  (4D)	   Autodesk	  Navisworks	  	   	  

Kostnad	  (5D)	   Vico	  Office/iLink	   	  

	  
	  
2.3	  Filformat	  
Följande	  filformat	  ska	  levereras	  från	  respektive	  projektör	  
Format Extension Format Extension 
2.4	  Detaljeringsnivå	  
Detaljeringsnivå	  i	  det	  aktuella	  projektet	  
	  
2.5	  Samgranskning	  
Rutiner	  för	  samgranskning.	  
	  
3.	  Vico	  Software/iLink	  
	  
3.1	  Allmänt	  
Förklaring	  kring	  hur	  mängderna	  mäts	  och	  hanteras	  
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3.2	  Namngivning	  av	  objekt	  	  
Vico/iLink	  läser	  endast	  in	  viss	  information	  från	  3D-‐modellen,	  därför	  är	  det	  
viktigt	  att	  objekten	  namnges	  på	  ett	  korrekt	  sätt.	  Den	  information	  från	  A-‐	  och	  K-‐
modeller	  som	  läses	  in	  är	  	  
	  

• Family	  Type	  
• Family	  
• Mark/ID	  

	  
Namngivning	  av	  objektet	  ska	  ske	  enligt:	  
	  
Byggdel	   Namn	   Enhet	  
Innervägg	   IV1	  –	  IV10	   m2	  
Takskärm	   TS	  1	  –	  TS	  4	   m	  
Osv.	   	   	  
	  
	  
	  


