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Sammanfattning 
Idag används BIM, byggnadsinformationsmodellering, i fler och fler 

nybyggnadsprojekt och det finns mängder med information att inhämta om detta 

både i tryckta tidskrifter och på internet. En obesvarad fråga är dock hur 

arbetsgången ser ut när BIM ska användas i ombyggnadsprojekt. Informationen 

som går att finna om detta är begränsad trots att ombyggnadsprojekt utgör en 

betydande del av byggverksamheten, såväl i Sverige som internationellt. Målet 

med denna rapport är därför att undersöka hur ombyggnadsprojekt i dagsläget 

utförs med BIM som arbetssätt. Processen att arbeta med BIM har undersökts i 

detalj för att klargöra hur den ser ut idag och för att identifiera den problematik 

som just ombyggnationer medför. Denna undersökning har genomförts i två 

pågående projekt enligt en gemensam analysmodell för att klargöra skillnader och 

likheter. För att klargöra arbetsprocessen så har ett flertal intervjuer med 

inblandade i projekten genomförts. Genom ett enkätutskick till båda projekten så 

har ett jämförbart underlag även tagits fram. Projektens modeller har också 

undersökts för att klargöra deras detaljeringsnivå. 

Den stora problematik som identifierats med ombyggnadsprojekt är att eftersom 

arbetet sker mot befintliga byggnadsdelar måste dessa kontrolleras och hanteras. 

Av denna anledning behöver därför många gånger en inmätning av dessa göras för 

att kontrollera och komplettera det underlag som finns tillgängligt eller för att 

skapa ett helt nytt. Detta är en tidig del i processen och något som måste göras 

innan ett vidare arbete med att upprätta en modell kan utföras.  

Gemensamt för båda projekten har varit att använda sig av modellen för att 

samgranska olika discipliners material med syftet att upptäcka och på så sätt 

minimera antalet kollisioner i produktionen. 

Analysen har visat på ganska stora skillnader i arbetssätt beroende på projektens 

förutsättningar. Den största skillnaden är att det i ett av projekten finns ett intresse 

ifrån beställaren att en modell ska levereras, för att senare kunna användas i 

förvaltningen. Beställarens intresse har resulterat i att BIM har använts i större 

utsträckning i det projektet med bland annat kostnader kopplade till modellen. 

Något som har framkommit är också att arbetssättet BIM måste standardiseras, 

möjligtvis genom att företaget tar fram en BIM-manual som kan användas i alla 

projekt som ska använda sig av BIM. Erfarenhetsåterföring efter genomförda 

projekt måste även ske för att denna manual ska vara aktuell. 
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Abstract 
Currently BIM (Building Information Modeling) is used to a higher extent in new 

construction projects and there is a lot of information to gather about this both in 

magazines and online. An unanswered question is how the workflow looks like 

when BIM is used in reconstruction projects. The information that can be found 

about this is limited despite the fact that reconstruction projects represent a 

significant proportion of the construction business, both in Sweden and 

internationally. The aim of this report is to examine how reconstruction projects 

currently is carried out with BIM. The BIM process has been studied in detail to 

clarify the current situation and to identify the problems that reconstruction adds. 

The study was conducted on two ongoing projects in accordance to a common 

analytical model to clarify the similarities and differences between them. In order 

to clarify the work process several interviews has been conducted with the project 

personnel. Through a questionnaire, a survey of both projects has been performed. 

Project models have also been studied to clarify their level of detail. 

The major problem that has been identified with reconstruction projects is that the 

work is carried out on existing building elements that have to be verified. For this 

reason a detail survey often must be done to verify and add to existing drawing 

and documentations. The survey is an early part of the process and something that 

must be done before any further work to establish a model can be done. 

Common to both projects is the use of the model to coordinate the various 

disciplines content in order to minimize the number of collisions in the 

production. 

The analysis has shown quite significant differences in methods depending on 

project conditions. The main difference is that in one of the projects the client 

wants to use the model in the property management and therefore a model must be 

delivered. The client’s interest led to a wider use of BIM in the project, including 

costs connected to the objects in the model. 

Something that has become clear is that BIM as a work tool must be standardized, 

possibly through a BIM manual drafted by the company, which can be used in all 

projects that will make use of BIM. Feedback with lessons learned must be added 

to the manual for it to stay updated. 
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Förkortningar och begrepp 
2D - Två dimensioner med koordinater i X-, och Y-led 

3D - Tre dimensioner, koordinaten i Z-led läggs till 

4D - 3D-modell kopplad till tid 

5D - 3D-modell kopplad till kostnader 

A - Arkitekt  

AMA - Allmän material- och arbetsbeskrivning 

APD - Arbetsplatsdisposition 

BBR - Boverkets Byggregler 

BIM  - Byggnadsinformationsmodellering, byggnadsinformationsmodell  

BTA - Bruttoarea  

CAD - Computer Aided Design  

DWG - Drawing, det idag mest förekommande filformatet för  

  ritningar 

E - El-projektör 

ICT - Information and Communication Technology  

IFC - Industry Foundation Classes 

IT - Informationsteknik   

K - Konstruktör 

MEP - Mechanical, Electrical, Plumbing  

PIO - Project Information Officer 

ROT - Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad  

VVS - Värme, Ventilation, Sanitet 

ÄTA - Ändrings, Tilläggs och Avgående arbeten 

I rapporten menas med benämningen installatörer de konsulter som projekterar för 

installationer, där inte annat anges. Där benämningen grundmodell anges menas 

det stadie då modellen befinner sig i ett läge där samtliga befintliga byggnadsdelar 

är modellerade och det fortsatta arbetet går att jämföra med en 

nybyggnadsprojektering.   
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 Inledning 

1 Inledning 

 Bakgrund 1.1
Att framställa ritningar med datoriserad hjälp har gjorts sedan tidigt 1980-tal. 

Teknikutvecklingen har lett fram till att modeller i 3D har börjat framställas i allt 

större grad under 2000-talet med syftet att visualisera byggnader. Under senare år 

har mer och mer information börjat kopplas till modellerna, och de har börjat 

byggas upp av definierade objekt istället för av enbart geometri. Begreppet 

byggnadsinformationsmodell, eller kort och gott BIM, föds. 

BIM används idag allt mer i nybyggnadsprojekt, men frågan är hur det används i 

ombyggnadsprojekt och hur utvecklingen ser ut. Många rapporter fokuserar på 

användandet av BIM i nybyggnad, men eftersom ombyggnadssektorn står för en 

betydande del av byggandet i Sverige är det intressant att se efter hur BIM 

används här och vilka speciella komplikationer som det medför. Exempelvis så 

stod ombyggnadsprojekt för över 10 % av tillskottet av bostäder i Sverige under 

de tre första kvartalen 2011.
1
  

Internationellt står sig Sverige relativt dåligt när det gäller krav på användandet av 

BIM. I flertalet publikationer går det att läsa att kravet på BIM från beställarna 

inte är lika stort i Sverige jämfört med våra grannländer Finland och Norge, samt 

USA. I Norge har detta tagits upp till myndighetsnivå och de statliga beställarna 

har börjat ställa krav på att BIM ska användas i alla större projekt. BIM-processen 

i dessa länder är därför mer utvecklad och kraven gör att företag måste anpassa sig 

till det nya arbetssättet. 

Förutom vissa tekniska begränsningar handlar det i dagsläget mycket om att 

implementera BIM hos alla aktörer inom byggbranschen. Utvecklingen handlar 

idag mer om att förändra ett beteendemönster än att utveckla tekniken ytterligare. 

Det handlar också om att börja någonstans och inte ha kravet att det ska vara 

fulländat från början. Att anamma BIM får ses som en process över tiden. 

Med BIM-processen menas den process som pågår under ett byggnadsprojekt där 

BIM är involverat. Processen varierar beroende på projektets förutsättningar och 

vilka metoder som väljs i projektet. Används det under hela projekteringen och 

används modellen sedan i produktionen? Vilken information kopplas till modellen 

och till vilket syfte? Är det endast vissa delar som BIM-projekteras? Har alla 

projektörer tillgång till en gemensam modell? Hur korrigeras fel som upptäcks? 

Dessa frågor måste besvaras i varje enskilt projekt och BIM-processens 

utformning kan därför variera.  

Parallellt med ovan nämnda frågeställningar finns det även en problematik med 

ombyggnadsprojekt. Arbetet ska utföras i en befintlig byggnad och det är inte 

säkert att relationshandlingarna är korrekta. Tvärtom så är underlaget ofta 

                                                 
1
 Statistiska Centralbyrån 2011 
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ofullständigt och har inte uppdaterats då förändringar har utförts i fastigheten. 

Problematiken gör att behovet av en inmätning tidigt i projekteringen finns. 

Balansgången mellan hur utförlig inmätningen ska vara och hur mycket pengar 

som kan läggas på den måste göras i varje projekt. 

På Arcona består merparten av projekten i dagsläget av just ombyggnadsprojekt. 

Detta tillsammans med problematiken som finns i ombyggnad, samt den senaste 

tidens utveckling av BIM, gör det aktuellt att undersöka hur BIM-processen idag 

ser ut och hur den kan utvecklas för att effektivisera ombyggnadsprojekt.  

 

 Målformulering 1.2
Det övergripande målet med examensarbetet är att studera hur BIM-processen ser 

ut i ombyggnadsprojekt på Arcona. Detta bryts ner i följande delmål: 

 Få kunskap i hur BIM kan användas i ombyggnadsprojekt i detalj  

 Identifiera problematiken med att använda BIM i ombyggnadsprojekt 

 Få en inblick i hur inställningen till BIM är i byggbranschen  

 Identifiera hur två projekt skiljer sig åt i användandet av BIM 

Det slutliga resultatet ska innehålla en jämförelse mellan de två projekten med 

slutsatser som baseras på skillnaderna i deras förutsättningar. 

 

 Avgränsningar 1.3
Detta arbete avgränsar sig till att studera hur BIM-processen ser ut i projekterings- 

och produktionsfasen i ombyggnadsprojekt. Vad som ska studeras i detalj framgår 

i Kapitel 5. Genomförande. Eftersom projekten som kommer att analyseras 

befinner sig i produktionsfasen så kommer analysen begränsas beroende på hur 

långt de kommit i produktionen. 

Fokus i rapporten kommer att ligga på att analysera BIM som arbetssätt samt att 

titta på hur ombyggnadsproblematiken, kopplat till arbetssättet hanteras.    

 

 Lösningsmetoder 1.4

I arbetet finns möjligheten att studera primära och sekundära data. Primära data 

kan exempelvis vara intervjuer och observationer ute på byggarbetsplatserna. 

Fördelen med dessa är att få in information som kommer direkt ifrån de som 

arbetar med projekten. Informationen kommer alltså från det specifika projektet 

och inte från en generaliserad modell för hur det ser ut i de flesta projekt. 

Nackdelen med primärdata i sig är att tillit måste läggas dels på att 

faktainsamlaren vet vad som ska göras och dels på att den inhämtade 
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informationen är korrekt. Detta skiljer sig ifrån sekundärdata som kan valideras 

genom att många har läst det och att det blivit allmänt vedertaget. En större kritisk 

inställning måste alltså ställas till primärdata med bakgrund av detta.  

Intervjuer baseras på vad personer säger och tycker. Detta kan skilja sig åt från 

person till person beroende på deras erfarenheter. En person som intervjuas kan ha 

god kunskap inom området och därför veta vad han eller hon pratar om. På samma 

sätt kan en person verka säker på sin sak men i realiteten ha ganska dålig kunskap 

inom området. Därför måste det undersökas om personen är reliabel genom att 

fråga fler än en person för att se om samma svar erhålls från olika håll. Dessutom 

måste frågorna ställas på ett sådant sätt att erfarenheter från den intervjuade spelar 

mindre roll. Om frågan exempelvis ställs på detta sätt: ”Har BIM-processen 

fungerat bra i detta projekt?”, så kommer svaret att bero på tidigare erfarenheter. 

Dessutom läggs ansvaret att dra slutsatser på den intervjuade. Därför bör istället 

frågan ställas: ”Hur har BIM-processen sett ut i detta projekt”. Därefter får 

slutsatser dras med den teoretiska referensramen som grund. På detta sätt bör 

svaret om det är bra eller inte baseras på fakta och inte enbart individuella 

erfarenheter. 

Förutsättningen för att observationer ska fungera är att observatören uppfattar 

situationen på rätt sätt. Exempelvis kan observatören få uppfattningen om att det 

står till på ett visst sätt när det egentligen inte gör det. Därför bör observationer av 

sådan art att de kan uppfattas som osäkra kompletteras med exempelvis intervjuer. 

Sekundärdata är ett bra komplement för att validera insamlad primärdata. Genom 

att studera litteratur i form av rapporter, böcker etc., kan eventuella felaktigheter i 

det insamlade materialet upptäckas. Det minsta som bör göras är att se efter om 

allt som insamlats genom intervjuer och observationer är teoretiskt möjligt. Om 

verifiering av primärdata inte kan ske genom sekundärdata bör denna utredas 

särskilt noggrant.  

 

 

Figur 1. Träffpunktsmodell för validitet och reliabilitet 

Enligt Figur 1 förklaras begreppen validitet och reliabilitet enligt en 

måltavleprincip. I mitten av måltavlan finns det förväntade resultatet av 

insamlingen. I det första fallet fås samma resultat från flera olika håll men svaret 

Reliabel 

Inte valid 

Valid 

inte reliabel 
Varken reliabel 

eller valid 
Reliabel 

och valid 
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är inte det svar som söks. För att få ett optimalt resultat på en undersökning måste 

alltså resultatet besvara ens frågeställning och verifieras från flera håll enligt det 

fjärde fallet. 
2
  

                                                 
2
Trochim, William, 2006 
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2 Arcona AB 
Arcona AB är ett medelstort företag inom byggbranschen. På företaget arbetar 

mestadels ingenjörer inom byggande och fastighetsutveckling. I projekten har 

Arcona ofta rollen som totalentreprenör och har då hand om både projektering och 

produktion. Arbetet sker i nära samarbete med andra företag från olika discipliner. 

Det finns inga egna anställda byggnadsarbetare utan det löses genom att 

samarbeta med underentreprenörer.   

I dagsläget är de flesta pågående projekt ROT-projekt och verksamhetsområdet är 

i huvudsak Stockholm, där också huvudkontoret är lokaliserat. Projekten utförs 

enligt affärsmodellen Lean Construction. Det innebär att arbeta med ett 

prestigelöst och lyssnande ledarskap. Företaget strävar efter ett standardiserat 

arbetssätt och att alltid arbeta med kunder och samarbetspartners i samverkan, 

samsyn och med öppenhet. 

Redan på 1990-talet började Arcona att upprätta 3D-modeller för granskning och 

utvärdering. De senaste åren har BIM använts i ett antal nybyggnadsprojekt med 

gott resultat. Metoden är dock ganska ny att använda inom ombyggnadsprojekt. 

Där har det börjat användas alltmer och en utveckling pågår. Det finns ett tydligt 

intresse av att förbättra BIM-processen.   
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3 Teori  

 Definition 3.1
BIM är ett begrepp som har börjat användas av CAD-aktörer som Autodesk, 

Bentley och Graphisoft. Ett syfte är att kunna använda benämningen för att 

beskriva hur deras olika system kan stödja processen.
3
 Definitionerna skiljer sig 

dock mellan olika företag och personer, även mellan dessa CAD-aktörer. En 

definition som ger en översiktlig bild över BIM är följande: 

”En vidare definition av BIM är all information som genereras och 

förvaltas under en byggnads livscykel strukturerad och representerad med 

hjälp av (3D) objekt där objekt kan vara byggdelar, men även mer 

abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-modellering är själva processen 

att generera och förvalta denna information. BIM-verktyg är de IT-

verktygen som används för att skapa och hantera informationen. BIM är 

alltså ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, 

lagras, används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt.” 
4
  

Enligt denna definition är alltså BIM ett samlingsbegrepp för 

informationshantering och inte enbart en teknik i form av exempelvis en 

programvara som genererar 3D-modeller. Detta verifieras på ett flertal ställen: 

“Building Information Modeling is the process of generating and 

managing information about a building during its entire life cycle.” 
5
 

”BIM är ett sätt att hantera information som skapas och tas fram under 

design- och konstruktionsprocessen men även under och för förvaltningen, 

d.v.s. hela vägen från tanken först sätts på pränt till konstruktionsfasen, 

byggnationen och förvaltningen. Modellering innebär att det finns en 

struktur för hur och var informationen sparas.” 
3
 

BIM handlar alltså om att hantera information som finns kopplat till ett projekt 

och som skapas under byggnadens livslängd, från det första idéstadiet till en 

slutlig rivning. Men vad är det som krävs för att ett företag ska kunna påstå att 

BIM används i ett projekt? Eftersom det inte finns någon entydig definition beror 

det på vilken definition som skapas för det aktuella projektet. Det finns inga 

tydligt definierade mätvärden för vad som ska till för att det ska vara BIM, 

eftersom informationshantering finns av något slag i alla projekt.   
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Förkortningen BIM kan även syfta till olika saker i olika sammanhang. 

Exempelvis kan BIM användas för att skapa en BIM. Det vill säga använda 

byggnadsinformationsmodellering för att skapa en byggnadsinformationsmodell. 

Det gäller därmed att hålla koll på vad som menas med BIM i ett visst 

sammanhang. 

 Objektbaserat  3.1.1

Att BIM är objektbaserat innebär att de objekt som används i modellen har sin 

verkliga tredimensionella geometri och att det går att koppla information till dem. 

Detta gör även att objekt kan göras ”smarta” genom att koppla olika funktioner till 

dem. Till exempel tillhör ett fönster som placeras i en vägg den väggen, om 

väggen flyttas så flyttas även fönstret. Vidare har väggen ett namn och en 

uppbyggnad baserad på den information som kopplats till den. Möjligheten finns 

alltså att gå in i modellen och se efter hur väggens uppbyggnad ser ut genom att 

markera den. När allting läggs in med dess verkliga form och storlek uppstår 

också möjligheten att visuellt betrakta modellen i 3D. 

En stor skillnad jämfört med att arbeta på det traditionella sättet med CAD är att i 

en BIM påverkar en ändring av ett objekt alla vyer på en gång. Om exempelvis en 

vägg flyttas så blir detta synligt direkt i alla vyer. I en traditionell 2D-ritning 

måste ändringar göras i samtliga vyer manuellt. Att arbeta med objekt innebär att 

de bara behöver matas in i modellen en gång, sedan är det upp till betraktaren att 

välja från vilken/vilka vyer det ska betraktas.  

Ett objekt har dock inte mer information än vad som ges till det. Ta exempelvis 

väggen, det går att göra en vägg som har en viss tjocklek men bara är utformad 

som en homogen massa. Detta skulle fungera i syfte att ta fram ritningar, men mer 

information kan vara av intresse. Det går att lägga till väggens uppbyggnad 

kopplat till material, ange ett relevant namn för att använda i en väggförteckning, 

ange brandklass etc. Detaljeringsnivån för informationsinnehåll i ett objekt kan 

alltså variera och var denna nivå ska ligga bör framgå i det specifika projektet.   

 

 BIM-processen  3.2

 Allmänt  3.2.1

Hur arbetet med BIM sker varierar från projekt till projekt. Allmänt kan sägas att 

utvecklingen går mot att samtliga aktörer kommer att ha möjligheten att arbeta 

samtidigt i en och samma modell. Det innebär att byggnaden steg för steg byggs 

upp virtuellt och att det är möjligt att följa utvecklingen i realtid. Företaget WSP 

delar upp BIM-användandet i tre nivåer beroende på i hur hög grad det används. 

Den högsta nivån kallas för BimThree och bör alltså kunna anses som det slutliga 

målet med BIM i dagsläget. Det formuleras enligt följande: 
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”BimThree är när resultatet av arbetet i ett skede tas tillvara i nästa - en 

komplett BIM-process. Detta innebär att alla aktörer; program-, 

projekterings-, bygg- och förvaltningsfasen, använder informationen från 

en gemensam modell där allt är spårbart och öppet. Detta kan ske i alla 

typer av projekt, för både Hus & Industri och Transport & Infrastruktur.” 
6
 

Jämfört med att arbeta med 2D-CAD-verktyg innebär arbete med BIM-verktyg en 

ökad arbetsinsats tidigare i projektet, framförallt på grund av övergången mellan 

dessa som innebär byte av verktyg och arbetssätt. Mer tid måste också ges för 

utbildning och underhåll. Figur 2 visar på denna arbetsinsats beroende på verktyg 

kopplat till tid. Denna insats utgör en del av arkitekters och teknikkonsulters totala 

arbetstid. 
7
  

 

Figur 2. Arbetsinsats över tiden. BIM och 2D-CAD 

 

I ett projekt finns det behov av att samordna all digital information. Idag finns 

olika uttryck för rollen som BIM-samordnare beroende på vilket företag det är. En 

del företag benämner rollen som ICT-projektledare, där ICT står för Information 

and Communication Technology. Andra benämner den som PIO, Project 

Information Officer, andra helt enkelt som BIM-samordnare. Vilken än 

benämningen är så behöver någon fylla rollen för att samordna informationen som 

kommer ifrån de olika aktörerna i ett projekt. 
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 Detaljeringsnivå 3.2.2

Vad är det som bestämmer hur detaljerad modellen ska vara och när blir 

arbetsinsatsen för stor i förhållande till syftet med BIM?  

Det finns olika parametrar kopplade till valet av detaljeringsgrad: 

 Krav på innehåll 

 Mängdhantering 

 Arbetsinsats kopplad till ekonomi och nytta – alternativa metoder  

 Hantering av information utanför modellen 

Krav på innehåll kan komma från beställaren som kanske avser att använda 

modellen i förvaltningen. Men det är även viktigt att ställa rätt krav på innehåll 

internt beroende på vad det är tänkt att BIM-användandet ska ge. Om ett mål 

exempelvis är att kunna ta ut mängder för inköp av gips är det viktigt att 

säkerställa att alla väggar som ska kläs med gips finns med i modellen och att de 

stämmer överens med det tänkta resultatet. I annat fall blir inte mängdavtagningen 

korrekt och inköpet behöver kompletteras. Det är viktigt att ange vilka mängder 

som får tas ifrån modellen i en BIM-manual för projektet. På det sättet vet 

kalkylatorn vilka mängder som kan användas till en upphandling. 
8
   

Att använda BIM med för hög detaljeringsnivå kan innebära att alternativa 

metoder blir mer intressanta eftersom de går fortare och är billigare. Detta beror 

på bland annat på kompetens, programvaror och vilja. Det får inte bli för detaljerat 

så att arbetsinsatsen och tidsåtgången blir för stor i förhållande till nyttan. Då blir 

alternativa metoder mer intressanta.   

Information som blir beslutad att hanteras utanför modellen måste struktureras på 

något sätt. Det finns möjligheter att koppla exempelvis detaljer som ritas i 2D till 

modellen i efterhand för att på så sätt ha all information samlad på ett och samma 

ställe.   

 Inmätning 3.2.3

En central del för användandet av BIM i ombyggnad är inmätning. Till skillnad 

från ett nybyggnadsprojekt finns det en befintlig byggnad som ofta har 

relationshandlingar från då den byggdes. Relationshandlingarna är sällan helt 

uppdaterade och om det är en äldre byggnad har det ofta skett renoveringar och 

ombyggnader under årens lopp. Det kan dessutom finnas differenser i det utförda 

arbetet jämfört med handlingarna. Därför är det nödvändigt att göra en inmätning 

av byggnaden för att få verklighetstrogna ritningar och undvika att behöva 

projektera om stora delar.  

Det finns olika metoder för att utföra en inmätning. Exempel på utrustning som 

används är GPS, totalstation, avvägningsinstrument, måttband etc. Något som har 

blivit vanligare de senaste åren är 3D-laserscanning. Det innebär förenklat att 
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närområdet scannas av och därefter finns möjligheten att mäta direkt i bilden. 

Resultatet blir ungefär som en digitalbild i 3D. Det går att klicka på en punkt i 

bilden och få fram XYZ-koordinater för denna. 
9
  

 

 Förutsättningar 3.3
För att ha möjlighet att använda BIM i ett projekt behöver en del förutsättningar 

vara uppfyllda. Nedan listas tre centrala förutsättningar: 

 Kompetens 

 Vilja 

 Samarbete 

Kompetens 

Kompetensen måste finnas hos de aktuella projektörerna för att BIM ska kunna 

användas med gott resultat. Kompetensen gäller inte enbart kunskap om 

programvaror utan även om processen och arbetsgången som krävs för att utföra 

ett arbete med BIM. Detta kan smalna av valmöjligheterna vid en upphandling 

eftersom endast de som har kompetensen bör kvalificeras. Då BIM har utvecklats 

kraftigt under de senaste åren gör det att mycket av kompetensen är en färskvara. 

Detta leder till att företag måste se till att ständigt följa med i utvecklingen för att 

inte hamna efter.  

Vilja 

Det kan vara svårt att få människor att bryta ett invant beteendemönster. När ett 

visst system har använts i många år krävs det övertygelse om att det nya systemet 

fungerar bättre och är mer effektivt för att det ska bli accepterat. Ett viktigt arbete 

kring BIM är att få motståndare till den nya tekniken att se fördelar och att börja 

använda sig av den. Detta är en process som kommer att ta tid och vissa har redan 

negativa erfarenheter från illa genomförda projekt där den potentiella nyttan med 

BIM inte har kommit fram. För att ha störst chans att lyckas bra med ett BIM-

projekt krävs det att de inblandade ska vilja arbeta på det sättet.  

Att lära in ett nytt arbetssätt kan ta tid och kräver vilja och engagemang för att 

lyckas. Figur 3 illustrerar hur glädjen för det nya arbetssättet varierar över tiden. 

Den heldragna grafen illustrerar i detta fall BIM-processen. Först ses fördelar med 

den och det känns nytt och förhoppningsfullt. Varefter tiden går uppstår en insikt i 

att det kräver en hel del arbete för att lära in den nya processen. Därmed minskar 

glädjen och personen hamnar i ett vägskäl mellan att återgå till det tidigare 

arbetssättet (punktstreckade grafen) eller fortsätta att lära in den nya. Enligt boken 

Green BIM
10

 blir glädjen större i slutändan om personen fortsätter att lära in det 
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nya arbetssättet. Med glädjen menas i detta fall den totala upplevelsen kopplat till 

samtliga aspekter såsom personliga, professionella och ekonomiska.  

 

 

Figur 3. Happiness over time - Glädje över tiden vid övergång till ett nytt arbetssätt 

 

Samarbete  

Ett nära samarbete är en förutsättning för att driva en lyckad BIM-process. Det 

innebär att företagen måste arbeta nära varandra på så sätt att de måste dela 

databaser och ha en nära kommunikation om hur projekteringen fortskrider för att 

få ett lyckat resultat i användandet av BIM. 

  

BIM 

Brytpunkt Tidigare 

arbetssätt 
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 Möjligheter  3.4

Att börja använda BIM kan innebära möjligheter att effektivisera byggprocessen. 

Detta kan visa sig i form av ökad kvalitet, tidsbesparing och lägre kostnader. 

Följande faktorer har alla möjligheter att bli effektivare med implementering av 

BIM: 

 Kollisionskontroller 

 Skapa förståelse och engagemang 

 Mängdhantering  

 Tid- och kostnadshantering 

 Analyser  

 Problemlösning   

 Obruten kedja av informationshantering 

 

Kollisionskontroller 

Vid användning av BIM så finns det en möjlighet att visuellt upptäcka kollisioner 

på ett sätt som inte är möjligt i 2D-ritningar. Projekteringsgruppen kan 

tillsammans gå igenom modellen och se över de områden som önskas. Då 

modellen är objektsbaserad går det att med vissa program utföra automatiska 

kollisionskontroller som upptäcker om olika byggdelar kolliderar. Dessutom går 

det att markera var de gör det. Att åtgärda dessa kollisioner i modellen är betydligt 

smidigare än att försöka hitta en lösning senare i produktionen. Dessutom undviks 

de höga kostnader som ett stopp i produktionen kan medföra. 

Skapa förståelse och engagemang  

I arbete med BIM ökar möjligheten att få en visuell översikt över projektet. En 

direkt respons på framstegen i projektet erhålls. Möjligheten att se andra 

projektörers arbete visualiserat i kombination med det egna arbetet ger en större 

förståelse för projektets helhet. Studier visar exempelvis att 

samgranskningsprocessen upplevs vara trevligare och roligare för de 

inblandande.
11
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Mängdhantering 

Om modellen är utförd på ett genomtänkt sätt finns redan större delen av det 

material som behövs för att genomföra mängdberäkningar i modellen. Det går att 

få fram längder, areor, volymer och antal med några knapptryck. Detta underlättar 

vid upphandling, egna inköp etc.  

 

Tid- och kostnadshantering 

Det finns programvaror för att koppla både tid och kostnad till en BIM, detta 

kallas även för 4D- och 5D-projektering. Det går till så att modellen importeras 

till ett program som hanterar detta. Programmet identifierar de objekt som finns i 

modellen och ger användaren möjlighet att ange tidsåtgång och á-priser för dessa. 

Objekten kan vara byggdelar såsom väggar och bjälklag, men även ytor och 

volymer.  

Analyser 

Det finns möjligheter att utföra olika slags analyser med hjälp av BIM. 

Exempelvis kan akustik-, brand- och energianalyser utföras. Att använda sig av 

analytisk dimensionering ur brandhänseende gör att avsteg kan göras från BBR:s 

rekommendationer. Detta medför att byggnadens användning kan optimeras och 

ytor frigöras.
12

 En VVS-projektör säger även:  

”Att jämföra U-värden av fönstertyper och effekten på livscykelkostnader 

hade tagit en vecka att genomföra. Med hjälp av en komplett BIM går det 

på 2-3 timmar” 
13

 

En del program kan utföra solstudier för att visa hur dagsljus faller och hur 

skuggor kommer att påverka olika delar av byggnaden.  

Problemlösning 

Då det under produktionen uppstår frågor hos en entreprenör så kan svaret på 

dessa i vissa fall hittas i modellen. Detta minskar behovet av att ta kontakt med 

projektörer för att få svar på frågor. På detta sätt kan tid sparas. Det krävs dock att 

produktionsledningen har de förutsättningar som krävs för att använda modellen. 

Det vill säga har tillgång till dator och program, kompetensen att använda 

modellen och även viljan att göra det. 
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Obruten kedja av informationshantering 

En fördel med en renodlad BIM är att ingen information som skapas går förlorad 

mellan de olika skedena i projektet. När informationen en gång är framtagen följer 

den med modellen och behöver inte tas fram igen i nästa led i processen. Exempel 

på information som kan kopplas till modellen är produktdata, beskrivningar etc. 

Rent praktiskt sker detta genom att markera ett objekt och skriva in den 

information som önskas. Modellen som skapas kan användas för att ta fram 

ritningar till systemhandlingar, bygghandlingar och relationshandlingar.  

 

 Programvaror 3.5

 

Figur 4. Översikt programvaror 

 

 Uppritning 3.5.1

Autodesk AutoCAD 

AutoCAD är en programvara från den amerikanska tillverkaren Autodesk, som är 

den ledande utvecklaren av CAD-programvaror. Användningen av AutoCAD är i 

dagsläget så utbredd att dess filformat DWG anses vara standard för 

ritningshantering i branschen. AutoCAD kan hantera ritningar i 2D och 3D men 

saknar komplett stöd för BIM.
14
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Autodesk Revit  

Revit är Autodesks dedikerade program för hantering av 

byggnadsinformationsmodeller. Det är ett objektbaserat program där objekten som 

placeras ut tillhör en viss familj, exempelvis väggar, fönster eller tak. Denna 

uppbyggnad gör att programmet har funktioner som lätt kan ta fram förteckningar 

med mera. Det finns olika versioner av Revit, som är anpassade för olika 

discipliner. Architecture för arkitekter, MEP för installatörer och Structure för 

konstruktörer. Det filformat som filerna sparas ner i heter RVT.  

Bentley MicroStation 

Microstation är det amerikanska företaget Bentley Systems programvara för 2D- 

och 3D-CAD. Microstation använder sig av filformatet DGN men det är även fullt 

kompatibelt med Autodesks DWG-format. Till MicroStation finns ett antal 

tilläggsprogram för att utöka dess funktionalitet. Exempelvis Architecture med ett 

antal verktyg som lämpar sig för arkitekter. Vissa av dessa tilläggsprogram ger 

MicroStation BIM-funktionalitet. 

Graphisoft ArchiCAD 

ArchiCAD är en programvara från företaget Graphisoft. Det är främst anpassat för 

att användas av arkitekter. Programmet är objektsbaserat och har liknande 

funktioner som Autodesk Revit. 

Tekla Structures 

Tekla är ett 3D-modelleringsprogram som kan användas för BIM. Det är främst 

anpassat för konstruktionsprojektering. Programmet går att få i ett 

helhetsutförande med samtliga funktioner, eller inriktat mot ett enskilt område. 

Det finns bland annat konfigurationer som inriktar sig på stål, prefabricerad 

betong eller platsgjuten betong.
15

 

Progman MagiCAD 

MagiCAD är en applikation som körs via Autodesks AutoCAD eller Revit MEP. 

Det utvecklas av det finska företaget Progman och är i dag det ledande 

programmet inom installationsprojektering. 

 

 Samgranskning 3.5.2

Samtliga stora programvaruutvecklare har sina egna program för att samköra olika 

modeller, ritningar, och information från olika parter. Dessa har liknande 

funktionalitet och användningsområden. Det finns bland annat funktioner för 

automatiska kollisionskontroller. Gratisversionerna på 

samgranskningsprogrammen lämpar sig väl för att använda i produktionen, 

exempelvis som hjälpmedel till arbetsberedningar.  
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Autodesk Navisworks 

Navisworks är Autodesks samgranskningsprogram. Det finns två versioner, 

Manage och Freedom. Manage används för att sammanfoga data från olika håll 

till en modell. I Manage kan även kollisionskontroller utföras. Freedom är en 

nedbantad version som finns att tillgå gratis. Den används för att visa modeller 

som sammanställts i Manage. 

Det finns åtminstone tre filformat som hör till Navisworks, NWC, NWF och 

NWD. En NWC-fil kan exempelvis vara en export ifrån en RVT-fil. Filformatet 

NWF innehåller ingen egen geometrisk data utan har istället länkar till en eller 

flera NWC-filer. Detta filformat är till för att utföra kollisionskontroller mellan 

olika NWC-filers innehåll. En NWD-fil är en sammansatt modell som exempelvis 

kan innehålla filformaten NWC och DWG.     

Bentley View 

Bentley View är Bentley Systems program för att visa ritningar och modeller. 

Graphisoft Solibri 

Solibri är Graphisofts program för samgranskning. Solibri Model Checker 

används för sammanfogning av olika delmodeller. En gratisversion som endast 

kan visa en redan sammanställd modell finns tillgänglig, den heter Solibri Model 

Viewer. 

Tekla BIMsight  

BIMsight är Teklas programvara för samgranskning. Programvaran är gratis och 

ger användaren möjlighet att själv kombinera de modeller som ska visas. 

Möjligheten att genomföra automatiska kollisionskontroller finns. 

 Tid- och kostnadshantering  3.5.3

Vico Office 

Vico Software är ett företag som är baserat i USA men som finns representerade 

runt om i världen, bland annat i Sverige. De tillverkar programmet Vico Office 

som är uppbyggt av ett antal moduler som utför olika funktioner som exempelvis 

mängdhantering, tidsplanering och kalkylering. Programmet fungerar som en 

insticksmodul till de vanligaste BIM-programmen och använder sig därför av 

samma information som i resten av projektet. 

Tocoman iLink 

iLink fungerar, likt Vico, som ett instick till de större BIM-programmen från 

Autodesk, Graphisoft och Tekla. iLink ses som en integration mellan de olika 

BIM-programmen och olika projektledningsverktyg. iLink sköter då 

mängdavtagningen och för över informationen till ett projektledningsverktyg 

såsom MAP eller exporterar den till Excel. 
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 Filformat 3.5.4

Det finns ett stort antal olika filtyper som hanteras av de olika programvarorna. 

För att kunna arbeta på ett effektivt sätt i sitt projekt gäller det att ha klart för sig 

vilka olika filer som ska användas i det enskilda projektet. För att säkerställa detta 

bör det i en manual vara väl definierat hur den här problematiken ska hanteras. 

Frågeställningar som ska lösas i denna manual är bland annat i vilka format de 

olika projektörerna ska leverera sitt material, var materialet ska levereras och hur 

det ska namnges. 

Om ett projekt genomförs så att både arkitekt och konstruktör arbetar inom 

samma programfamilj, exempelvis i Revit Architecture och Revit Structure, så 

ställs inte samma krav på hanteringen av filformat i projektet. Detta för att dessa 

program sparar sitt material i samma filformat. Om däremot arkitekten jobbar i 

ArchiCAD och konstruktören i Tekla Structures så uppstår ett 

kompabilitetsproblem som måste lösas. För att lösa detta problem så måste filerna 

hanteras i ett filformat som inte är bundet till den enskilda programvaran. 

Det finns ett filformat som är framtaget för just det här ändamålet. Det är 

framarbetat av Industry Alliance for Interoperability och kallas IFC, eller Industry 

Foundation Classes. Filformatet är anpassat för att hantera information om en 

byggnad under hela dess livscykel, det vill säga ett filformat speciellt anpassat för 

BIM. Då IFC inte är bundet till ett specifikt program eller en viss 

programvaruutvecklare lämpar det sig att använda till att sammanfoga data från 

olika projektörer. Men trots att IFC inte är bundet till en viss utvecklare som 

filformat, så är det upp till varje utvecklare att se till att informationen från det 

egna programmet översätts på ett korrekt sätt. Linus Malm, PIO på Tyréns säger 

följande: 

”Nackdelen med IFC idag är att man måste se till att kvalitetssäkra den 

information man tar emot från en IFC-fil. Det måste man ju alltid göra, 

men problemet med IFC är att varje tillverkare av mjukvara skriver sin 

egen så kallad översättningskod till IFC och därmed kan det hända att 

olika leverantörer tolkar information på olika sätt. Fördelen med IFC är å 

andra sidan att det just är öppet och tillgängligt för alla att kunna tolka och 

läsa, vilket öppnar för fler användningsområden för den information vi 

bygger in i våra 3D-modeller - vilket i sig är väldigt positivt!”
16

 

IFC är registrerat och processas för att bli en officiell internationell standard enligt 

ISO 16739 av International Organization for Standardization.
17
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 Tyréns, Mycket på gång inom BIM just nu 
17

 buildingSMART  



 

19 

 

 Faktainsamling 

4 Faktainsamling 
 

 Valda metoder 4.1

För att få in information till att möjliggöra detta examensarbete har några olika 

metoder använts. För inhämtning av data om projekten har intervjuer, 

observationer och enkätutskick genomförts. Parallellt med detta har 

litteraturstudier genomförts. 

 Primärdata 4.1.1

Intervjuer 

Den huvudsakliga aktiviteten för att inhämta information om projekten har varit 

intervjuer. I det första skedet genomfördes en övergripande intervju med insatta 

personer i projektledningen för de respektive projekten. Dessa intervjuer var i 

första hand till för att ge en översiktlig bild över projekten.  

Utgående från informationen inhämtade genom dessa intervjuer har sedan 

kompletterande frågor ställts, främst via e-post. Intervjumallen som använts finns 

i Bilaga 3. 

Observationer 

För att få en inblick i hur BIM används i projekten har observationer genomförts. 

Dessa observationer har skett vid samgranskningsmöten i projekteringen samt vid 

rundvandringar på byggarbetsplatserna. Dessutom har en granskning av 

projektens CAD-manualer och samgranskningsmodeller utförts. De objekt som 

har kontrollerats och jämförts i modellerna finns beskrivna i Bilaga 1. 

Enkäter 

För att få information som kan användas för att jämföra projekten har enkäter 

skickats ut. Två varianter av denna enkät har tagits fram, en inriktat mot 

projekteringen och en mot produktionen. Dessa enkäter har sex frågor varav tre 

stycken besvaras enligt en given skala. Respondenten får ta ställning till dessa och 

besvara med ett siffervärde. Detta ger ett resultat som kan användas för att 

jämföra projekten och dra slutsatser. De enkäter som har använts finns i Bilaga 2. 

Det huvudsakliga syftet med enkätutskicken är att skapa en bild över var projektet 

befinner sig när det gäller kunskapen om BIM. Eftersom den nivå inte är fastställd 

är enkäten relativt enkelt utformad för att så många som möjligt ska kunna svara 

på den. Då utskicken av dessa har skett via e-post och inga frågor har ställts om 

respondentens ålder eller bakgrund så har inga slutsatser baserade på dessa 

förutsättningar kunna dragits. 

  



 

20 

 

 Analys av BIM-processen i ombyggnadsprojekt 

 Sekundärdata 4.1.2

Litteraturstudie 

För att bygga upp vår kunskapsbank och för att läsa in oss på ämnet har 

information från skrivna källor inhämtats. Informationen har hämtats från: 

 Böcker och broschyrer  

 Hemsidor 

 Artiklar och krönikor  

 Rapporter 

Då ämnet BIM är relativt nytt och ständigt utvecklas finns det relativt få böcker 

skrivna om ämnet. Det finns däremot ett större utbud av informativa broschyrer 

framtagna av företag i branschen. Dessa är ofta anpassade för att beskriva ett 

företags verksamhet inom området varför materialet måste granskas kritiskt. 

Samma källkritik måste tillämpas då information har inhämtats från hemsidor som 

beskriver ett företags produkter eller tjänster. För att få tillgång till färsk 

information så har artiklar och krönikor ur tidskrifter och från hemsidor studerats. 

Forskningsrapporter och examensarbeten som berör BIM har även studerats.  

 Källgranskning 4.2
Då insamlingen av information om projekten har skett med primära data så finns 

det en viss osäkerhet som grundas i att endast ett fåtal personer har kunnat 

tillfrågas. Anledningen till att endast ett fåtal personer har kunnat tillfrågas är det i 

projekten är begränsat med personer som kommer i direkt kontakt med BIM och 

ännu färre som har insikt i helheten.  

Faktainsamlingen har skett genom 17 respondenter där samtliga har svarat på en 

enkät. Ungefär hälften av dessa har även svarat på kompletterande frågor för att 

tydliggöra aspekter som berör deras arbetsområde. Intervjuer har genomförts med 

tre personer som har en bred kunskap om hur BIM används.    

Det finns en risk att vi som författare har uppfattat vissa situationer felaktigt i våra 

observationer. Risken finns även att vissa svar på intervjuerna kan ha uppfattats på 

fel sätt. För att minimera detta har intervjuer spelats in och förts över till text, så 

att det vid ett senare tillfälle har varit möjligt att gå tillbaka och läsa vad som 

sagts. 

För en del områden har det endast funnits en eller några personer som har 

kunskapen och insikten om BIM för att besvara frågorna. Därför har vi i dessa fall 

fått lita på dem och därför kan en del områden som rapporten berör endast baseras 

på vad en person har sagt.  

För att kunna ge en generell bild över hur BIM används utöver de två undersökta 

projekten behöver fler projekt studeras. Men syftet med denna rapport har endast 

varit att undersöka hur dessa två projekt använder sig av BIM.     
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5 Genomförande 
 

 Metod 5.1

 

För att lösa uppgiften och uppfylla målformuleringen studeras två 

ombyggnadsprojekt, Lärjungen och Björnkulla. Information om projekten samlas 

in genom intervjuer, observationer och enkäter. Denna information ligger till 

underlag för en analys innehållande en jämförelse mellan projekten. Parallellt med 

detta skapas en teoretisk referensram genom litteraturstudier. Detta är till för att 

skapa en kunskapsgrund för arbetet samt för att kunna dra slutsatser och ge 

rekommendationer.   

  

Målformulering 

Ombyggnadsprojekt 

Intervjuer 

Jämförelse 

Enkäter 

Jämförelse 

Observationer 

Analys 

Teori 

Litteraturstudier 

Slutsats och 
rekommendation 

Faktainsamling 

Figur 5. Genomförandemodell för examensarbetet 
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 Analysmodell  5.2

Projekten analyseras enligt analysmodellen i Figur 6. 

 

Figur 6. Analysmodell för examensarbetet med de faktorer som ska studeras 

 Bakgrund 5.2.1

Här analyseras bakgrunden till att använda sig av BIM i de respektive projekten. 

Faktorer som undersöks är: 

Anledning 

Anledningar till att använda sig av BIM kan vara krav från beställaren, eget 

initiativ etc. Vilken som är den huvudsakliga orsaken i dessa projekt undersöks.  

Syfte och mål 

Här undersöks vilka syften och mål det finns med att använda BIM. Dessa kan 

komma både ifrån beställaren och ifrån Arcona.   

Definition 

Det är av intresse för examensarbetet att se hur BIM har definierats i de projekten 

eftersom att definitionen kan skilja sig starkt beroende på vem som tillfrågas. 

Finns det en definition i projektet? Hur definieras BIM av involverade parter? 

 Förutsättningar 5.2.2

Här undersöks hur förutsättningarna för att använda BIM såg ut. De delas upp 

enligt följande faktorer: 

Fysiska  

De fysiska förutsättningar är de som kan knytas till den befintliga byggnaden. Det 

vill säga hur ser förhållandena ut med hänseende till geometri, nivåskillnader, 

stomme, tidigare ombyggnader etc.? 

Kompetens och erfarenhet 

Vilken kompetens och erfarenhet har de inblandade i projekten? Denna punkt 

syftar till att reda ut hur detta ser ut generellt i projektet.  

 

Bakgrund 

•Anledning 

•Syfte och mål 

•Definition 

Förutsättningar 

•Fysiska 

•Kompetens och 
erfarenhet 

•Vilja och engagemang 

Arbetssätt  

•Organisation och 
samordning 

•Programvaror 

•Detaljeringsnivå och 
noggrannhet 

•Inmätning och 
upprättande av modell 

•Mängdhantering 

•Produktion 
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Vilja och engagemang  

Vilka tidigare erfarenheter finns och hur påverkar de engagemanget? Analysen tar 

med om det finns något motstånd och hur det i sådana fall ser ut. Även hur 

intresset verkar vara för BIM generellt i projekten undersöks.  

 Arbetssätt 5.2.3

För att reda ut hur arbetssättet har varit analyseras faktorerna nedan.  

Organisation och samordning 

Här undersöks vem som sköter BIM-samordningen och vilka rutiner som finns för 

samgranskning.  

Programvaror 

Här undersöks vilka programvaror som används av de olika aktörerna samt hur 

processen ser ut från respektive aktörs ritnings-/modelleringsprogram till 

samgranskning och bygghandlingar. 

Detaljeringsnivå och noggrannhet  

Hur detaljerat används BIM i projekten och finns det en ambitionsnivå från start 

eller har nivån lagts eftersom? Vid vilken detaljeringsnivå anses det onödigt att 

använda BIM? Denna faktor undersöker även innehållet i den 

samgranskningsmodell som finns för projektet. Undersökningen sker i 

Navisworks Freedom.  

Inmätning och upprättande av modell 

Inmätning är en viktig aspekt i ombyggnadsprojekt. Här undersöks hur detaljerad 

inmätningen är med hänseende till projektets detaljeringsnivå. Dessutom 

undersöks det hur arbetsgången har varit ifrån det att en inmätning gjordes tills 

dess att färdig grundmodell var upprättad. Detta är viktigt eftersom det är 

utmärkande för just ombyggnadsprojekt.  

Mängdhantering 

Här undersöks om modellen använts för att hantera mängder och i så fall i vilken 

utsträckning och hur arbetsgången har sett ut.   

Produktion 

Hur har BIM använts i produktionen? Exempel på områden att studera är 

visualisering, arbetsberedning och APD-plan. 
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6 Lärjungen 
Lärjungen är en fastighet som ligger på Torsgatan 10 i Stockholm. Den ägs av IF 

Metall och förvaltas av Stadsmuren AB. Uthyrning av huvuddelen av byggnaden 

kommer att ske till den finska hotellkedjan Omena Hotels. De specialiserar sig på 

att leverera centralt lågprisboende av hög kvalitet till sina kunder. Hotellet 

kommer att rymma 251 rum. I gatuplanet kommer även restaurangkedjan Allstar 

att etablera sig. Hela projektet omfattar ombyggnad av ca 8 000 m
2
.   

Arcona genomför projektet som en totalentreprenad. I detta kapitel presenteras 

Lärjungen enligt analysmodellen i kapitel 5.2.  

 

 

Figur 7. Lärjungen                 Figur 8. Lärjungen i Navisworks 

 

 Bakgrund 6.1

 Anledning 6.1.1

Anledningen till att BIM används i projektet är framförallt för att det är ett 

strategiskt beslut som har tagits av Arcona. Beslutet innebär att alla projekt ska 

genomföras med BIM-projektering. Om undantag från detta beslut ska ske så 

måste försvarbara argument kunna läggas fram. 

Det finns dock inget krav på att använda sig av BIM ifrån varken beställare eller 

hyresgäst. Detta då ingen av dem har för avsikt att använda sig av modellen i 

förvaltningen av byggnaden.  
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 Syfte och mål 6.1.2

Syftet med att använda BIM i projektet är att effektivisera och förbättra 

samordningen av projekteringen. Målet med detta är att minska antalet kollisioner 

i produktionsskedet. I projektets CAD-manual står följande:  

”I 3D-modellen kan projektörerna även påvisa kritiska snitt som de 

upplever som svåra eller komplicerade. Styrkan ligger i att kollisionerna 

tas om hand innan de upptäcks som projekteringsmissar på 

arbetsplatsen.”
18

 

Det fanns också ett tidigt mål med att kunna ta ut mängder ur modellen. Dessutom 

har det växt fram mål under tiden med att kunna använda modellen i 

produktionen.  

 Definition 6.1.3

Det finns ingen specifik definition över vad BIM är i projektet. Projektledningen 

verkar inte ha arbetat aktivt med att göra samtliga inblandade införstådda med vad 

BIM ska vara i detta projekt. När ett flertal inblandade i projektet fick svara på hur 

de skulle definiera BIM kom formuleringar som dessa fram:  

”En 3D-modell där all data är kopplad till en databas.” (A) 

”Ett bra arbetsverktyg för slutgranskning samt ett väldigt bra verktyg vid 

förvaltning av byggnader.” (VVS)  

”3D-projektering samt verktyg för förvaltning” (E) 

Vissa tillfrågade kunde ej definiera begreppet då de inte visste vad det var. 

 Förutsättningar 6.2

 Fysiska  6.2.1

Byggnaden uppfördes på 1950-talet. Stommen är av platsgjuten betong. Formen 

på byggnaden är triangulär med varierande gatunivå i förhållande till 

våningsplanen. Under åren har ett antal ombyggnader genomförts vilket bland 

annat har lett till diverse pågjutningar, olika konstruktionslösningar och 

materialval. Detta gör att det finns nivåskillnader på ett flertal ställen. Exempelvis 

förekommer det på ett ställe att bjälklaget är över 60 cm tjockt på grund av 

påbyggnader (se Figur 9).  

                                                 
18

 Arcona, Kv. Lärjungen 2 - CAD-Handledning 
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Byggnaden har totalt tolv plan varav plan 4-10 i teorin är identiska. Plan 3 är 

entréplan ut mot Torsgatan och plan 1-2 är källarplan. Plan 11 är en påbyggnad 

och på plan 12 finns det ett installationsutrymme.      

 Kompetens och erfarenhet 6.2.2

En undersökning där inblandade i projektet fick svara på hur de tycker att 

kompetensen för att använda BIM har varit generellt i hela projektet gav följande 

resultat: Fem personer tycker att kompetensen har varit tillfredsställande, två att 

den har varit ganska dålig och en person tycker att den har varit bra. Medelvärdet 

av detta blir 2,9 av 5, där 5 är mycket bra.   

 

Figur 10. Svar från Lärjungen på enkätfråga 6 

Ett flertal konsulter har tidigare arbetat med en samgranskningsmodell i 

Navisworks.  
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Hur skulle du säga att kompetensen för att använda 
BIM har varit generellt i hela projektet?  

Figur 9. Bjälklag med påbyggnad 
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 Vilja och engagemang 6.2.3

Av de tillfrågade i projektet så är de flesta positivt inställda till att använda BIM. 

När de får frågan om de upplever att BIM har bidragit till en bättre förståelse och 

visualisering av projektet svarar 7 av 8 att så är fallet, vilket tydliggörs i Tabell 1. 

Konstruktörssidan ställer sig dock kritisk till användandet av BIM. De har i 

projektet fått utgå från en modell som inte är baserad på den slutligt inmätta 

modellen. Därför hade de inte kännedom om alla de ändringar som gjorts under 

åren.  

 

Upplever du att BIM bidragit till en bättre förståelse och 

visualisering av projektet? 

Svarsalternativ: Antal svar: 

Ja 7 st 

Nej 0 st 

Ingen skillnad 1 st 
Tabell 1. Svar från Lärjungen på enkätfråga 5  

 

 Arbetssätt 6.3

 Organisation och samordning 6.3.1

Det finns en del rutiner för samgranskning. Dessa är dock tagna från en CAD-

manual som ännu inte är fullt anpassad för att användas med BIM. I manualen står 

detta:  

”CAD-handledningen är uppbyggd som en vanlig AutoCAD-anpassad 

handledning. Eftersom Revit kommer att användas i 

Bygghandlingsprojekteringen och sättet som Revit fungerar på avviker en 

del jämfört med AutoCAD så kommer även dessa avvikelser att arbetas in 

i handledningen varefter projektet fortlöper.” 

Uppdateringen av denna manual har dock inte skett, vilket har lett till att vissa 

saker anses vara otydliga i projektet då det saknas en given struktur. Två personer 

anser att tydligheten är bra, tre att den är tillfredsställande, två att den är ganska 

dålig och en person anser att den är dålig. Medelvärdet av detta blir 2,8 av 5, där 5 

är mycket tydligt.  
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Figur 11. Svar från Lärjungen på enkätfråga 2 

 

Samgranskningsmötena hålls av projekteringsledaren men samordningen av 

modellen i Navisworks görs av en arkitekt på BSK. Detta beror framförallt på 

dennes kunskap om programmet. Från början hade en annan person denna roll, 

men denna person blev upptagen med ett annat projekt och kunde därmed inte 

fortsätta som BIM-samordnare i Lärjungen. 

För att hantera alla de filer som projekteringen genererar används en mappstruktur 

på Byggnet, vilket är en projektplats på webben. Denna har alla inblandade 

projektörer tillgång till och där kan de ladda upp och ner filer. Inför 

samgranskningsmötena går BIM-samordnaren in på projektplatsen och laddar ner 

de senaste filerna för att sätta ihop en samgranskningsmodell. 

Organisationsstrukturen för projekteringen klargörs i Figur 12. 

 

Figur 12. Projekteringsstruktur för Lärjungen 

Utformningen av samgranskningsmötena är att projekteringsledaren håller i mötet 

och arkitekten, den som agerar BIM-samordnare, styr modellen i Navisworks. 

Metoden som används är att en gemensam rundvandring i modellen utförs. Där 

kollisioner eller andra problem uppmärksammas stannar rundvandringen tillfälligt 

upp och en diskussion kring problemet hålls. På detta sätt fungerar Navisworks 
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som en slags problemupptäckare. Vid diskussion kring ett specifikt problem 

används ofta 2D-ritningar för att visa mer exakt vad som måste ändras och av 

vem. Ingen form av direkta noteringar i modellen, det vill säga föra in text eller 

spara vyn, genomfördes under det samgranskningsmöte som observerades. 

Noteringar skedde i separata anteckningsblock. På mötet deltog två 

produktionsledare och alla projektörer med undantag ifrån konstruktören. Att 

produktionsledarna deltog var en förutsättning för att upptäcka en del av de fel 

som upptäcktes, i och med att de hade bra koll på hur det såg ut i verkligheten. 

På samgranskningsmötet uppstod komplikationer när det skulle mätas i modellen i 

Navisworks. Det visade sig inte vara så lätt att få ut exempelvis höjdmått för 

installationer. Detta beror på att det i en 3D-vy är svårt att pricka ut två punkter 

som ligger direkt i linje med varandra vertikalt. Detta gör att diagonala linjer kan 

uppstå och således ett längre avstånd (se Figur 13). En lösning på detta kan vara 

att ta ut sektioner och mäta i dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programvaror 6.3.2

Arkitekterna på BSK har i huvudsak använt sig av Revit Architecture. Arkitekter 

som inte har hanterat programmet har dock ritat sina partier i AutoCAD och dessa 

har sedan länkats in i Revit. Konstruktörsidan har också arbetat i Revit, men då i 

Structure-varianten av programmet. A och K har arbetat tillsammans med Revit i 

en centralfil där upp till fem personer då har arbetat samtidigt.  

Revit upplevs många gånger som tungt att hantera av arkitekterna. Detta beror 

bland annat på att objekt som inte finns måste skapas samt att programmet kan 

protestera om vissa lösningar inte är korrekt utförda. Mer komplicerade lösningar 

kan därför ta längre tid att få till jämfört med AutoCAD där det går att rita linjer 

lite hur som helst. Att det känns tungt beror också mycket på ovanan för att 

Figur 13. Perspektivet i Navisworks gör att en lutande linje (A) kan uppfattas som rät (B) 

A        B 



 

31 

 

 Lärjungen 

hantera detta. De objekt som inte har funnits tillgängliga har tillverkats av 

arkitekterna själva.    

Installationsprojektörerna har arbetat i MagiCAD, baserat på AutoCAD, för att 

upprätta sina ritningar. De har levererat sitt material i form av DWG-filer i både 

2D och 3D uppsättningar. 2D-filen används för ritningar och 3D-filen används för 

samgranskning. 

Samtliga discipliner har på något sätt använt sig av AutoCAD, bland annat för att 

hantera detaljritningar. Inredare och kökskonsulter för restaurangdelen i projektet 

har endast ritat i 2D med AutoCAD.  

A:s ritningshantering har skötts genom modellen i Revit. Externa ritningar har 

länkats in i denna modell och utskrifter har gjorts via Revit. På detta sätt finns 

även 2D-ritningar producerade i AutoCAD tillgängliga i modellen.  

Samgranskning har skötts i Navisworks Manage. Med Revitmodellen som grund 

har sedan ritningar och modeller från övriga projektörer lagts samman till en 

samgranskningsmodell. Denna uppdateras inför varje samgranskningsmöte med 

projektörernas senaste modeller och ritningar. 

Strukturen på arbetssättet med filformat ser ut som så att A upprättar en RVT-fil i 

Revit Architecture. Ifrån detta program exporteras sedan modellen ut till en 

DWG-fil, för att fungera som underlag till installationsprojektörerna. För 

ändamålet samgranskning i Navisworks exporteras modellen från Revit till en 

NWC-fil som sätts ihop i Navisworks. Hit importeras också DWG-filer ifrån 

installatörerna. Filformaten NWC och DWG bildar en NWD-fil. Ritningar plottas 

direkt ifrån Revit Architecture respektive MagiCAD till PDF-filer. (Se Figur 31) 

 Detaljeringsnivå och noggrannhet  6.3.3

I projektet har det inte funnits någon kontinuerlig detaljeringsnivå från början till 

nu. En ambition var som sagt tidigt i projektet att kunna ta fram mängder ur 

modellen. Noggrannheten har dock inte varit tillräckligt hög för att kunna göra 

detta. En avrådan från arkitekternas sida skedde ifråga om att ta ut mängder för 

gipsväggar. En orsak till denna avrådan var att det förekommer många väggar som 

går vinkelrätt mot balkarna, i horisontalplanet, i byggnaden. Till följd av detta har 

de inte varit säkra på att varje vägg följer balkarnas konturer och att 

mängdavtagningen av väggarna således ska bli korrekt. Dessa två alternativ 

illustreras i Figur 14.  

 

 

 

 

BALK 

VÄGG YTA FÖR 

MÄNGD-

AVTAGNING 

Figur 14. Problematiken med att mängdavtagning ej tar hänsyn till att balkar upptar väggarea 

 t.v. upptar balken ingen väggarea 

 t.h. upptar balken väggarea och ger således en korrekt mängdavtagning. 
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Bilderna nedan visar på skillnader mellan modell och verklighet. I verkligheten 

finns det ett befintligt bjälklag varpå ett ljudtak byggs under detta för att klara 

ljudkraven uppåt i byggnaden. Under detta ljudtak är det sedan tänkt placera 

installationer följt av ett undertak. I modellen går innerväggen upp till bjälklaget 

jämfört med verkligheten där den endast går upp dikt mot ljudtak. 

Konsekvenserna av detta blir att en mängdavtagning ifrån modellen hade 

resulterat i en större mängd än det i verkligheten är.  

 

Figur 15. Innervägg går upp till ljudtak i  

verkligheten 16 
 

Figur 17 och 18 visar även på att väggen upptar den yta där balken går igenom. 

När balken dolts finns det inte något hål i den blåmarkerade väggen, vilket det i 

realiteten gör. Detta bidrar också till att ett överskott skulle ha uppstått om en 

mängdavtagning gjorts med modellen.  

 

Figur 17. Två balkar går igenom den  

blåmarkerade väggen 18 

 

Det finns en differens mellan arkitektens och installatörernas metodik vad gäller 

att upprätta modeller. Arkitekten använder sig av Autodesk Revit, där de har 

kopplat information till objekten. Installatörerna använder sig av MagiCAD, 

varifrån informationen om objekten har varit mycket mer begränsad. Resultatet av 

detta är att det i samgranskningsmodellen ofta går att få reda på mycket mer om 

de objekt som förts in av arkitekten än de som förts in av installatörerna. Det finns 

möjlighet att koppla information till objekten även i MagiCAD, men det har som 

sagt inte gjorts i någon stor utsträckning. Notera att det med information menas 

relevant information för projektet.  

Figur 16. Vägg går upp till bjälklag i 

modellen 15 

Figur 18. När balkarna dolts är den 

blåmarkerade väggen fortfarande hel17 
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 Lärjungen 

Vid genomgång av samgranskningsmodellens innehåll bekräftas det att 

informationen från arkitekten är mer ingående än den från installatörerna. 

Objekten ifrån arkitekten namnges ofta med ett relevant namn som är specifikt för 

det enskilda objektet och ger god information om vad det är. Vidare finns i de 

flesta fall information om objektets dimensioner. För innerväggar anges 

brandklass och ljudkrav, och det finns ofta information om vilken fas objektet 

tillhör, det vill säga om det är befintligt eller nytt. Annan information som finns 

med för vissa objekt är AMA-koder, dess placering i höjdled samt 

hållfasthetsvärde för konstruktionsobjekt.  

Samtliga installationsobjekt benämns med en standardtyp ifrån MagiCAD. Det 

finns inga dimensioner att tillgå och för att ta reda på vad för typ av objekt det är 

får egna slutsatser dras med hjälp av att visuellt betrakta modellen. Viss 

vägledning kan fås av det lager som det anges att objektet ligger i. Exempel på 

detta är en tilluftskanal som ligger i lager V-57B-DE-_T01-- där sista bokstaven T 

signalerar att det är tilluft. Vidare har olika typer av ventilationskanaler olika 

färger.  Exempelvis är en tilluftskanal grön och en frånluftskanal gul, vilket gör 

det lättare att direkt säga vad för typ av kanal det är. Observera dock att denna 

information baseras på att personen som betraktar modellen vet varifrån frånluft 

tas respektive tilluft tillförs. Dessutom framgår som sagt ingen information om 

vad för typ av kanal det är i form av modell och dimension.    

 Inmätning och upprättande av modell  6.3.4

I projektet har det lagts ned mycket pengar på att genomföra en inmätning. De 

fysiska förutsättningarna gjorde det svårt för inmätaren att veta vad som var 

stomme och inte. Från början var det tänkt att inmätningen skulle ske under 

stomrena förhållanden, men rivningen blev inte klar till dess att inmätaren skulle 

påbörja sitt arbete. Detta ledde till att en del saker som mättes in sedan revs bort 

och att en ny inmätning alltså krävdes för dessa områden. 

I projektet genomfördes en inmätning genom att punkter mättes in. Dessa data 

skickades sedan till Indien för upprättande av en grundmodell. Detta avbröts dock 

ganska snart på grund av att felaktigheter upptäcktes. Exempelvis visade det sig 

att det var fel bröstningshöjder för fönstren, något som snabbt hade upptäcks om 

arkitekten själv hade upprättat modellen. Men det var svårt för det företag som 

ritade upp modellen i Indien att upptäcka. Efter detta tog arkitekten själv över och 

fortsatte att arbeta med den felaktiga och ofullständiga modell som överlämnats av 

det indiska företaget. När projekteringsledaren får frågan om hon tror att det hade 

varit mer lönsamt att låta arkitekten själv upprätta modellen från början blir svaret 

ändå nej på grund av att det inte innebar någon större kostnad och att modellen 

ändå gick att bearbeta. Den var alltså så pass duglig att det ansågs värt att fortsätta 

arbeta med den istället för att börja om med en ny.  
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Metoden som användes var att rita upp ett typplan på plan 6 och sedan bygga detta 

plan på de övriga planen som i teorin ska vara identiska. I praktiken förekommer 

det dock en differens, exempelvis mellan pelare från plan till plan. Den främsta 

anledningen till detta är att huset är byggt med en platsgjuten stomme för ca 50 år 

sedan. Att den är just platsgjuten gör att det är lättare hänt att ökade differenser, 

jämfört med exempelvis en prefabricerad stomme, uppstår mellan olika plan. 

Detta medför att modellen kommer att skilja sig något ifrån verkligheten. Hittills 

har en differens upptäckts på upp till ca 15 cm mellan en innervägg och en 

yttervägg. Denna differens uppkom alltså trots att mycket pengar hade lagts ned 

på en inmätning och skapade problem eftersom en korridor blev smalare än tänkt.  

När arkitekten hade upprättat grundmodellen skickades den ut som underlag till 

installationsprojektörerna. Då dessa arbetade i AutoCAD-baserade MagiCAD, 

krävdes alltså en export ifrån Revit till DWG-format.  

Detta är arbetsgången ifrån inmätning till färdig modell för arkitekten och 

installatörerna. I projektet har dock konstruktören arbetat på ett annat sett. Denna 

har först och främst arbetat mestadels i AutoCAD. Underlaget har dessutom varit 

gamla relationshandlingar som alltså inte var baserade på inmätningen som 

gjordes. Konsekvensen av detta blev att konstruktören inte hade kännedom om 

alla de ändringar som gjorts under åren.    

Projekteringsledaren gör bedömningen att byggnaden ligger i medelklass när det 

gäller svårigheter att mäta in. Det anses vara ett rationellt hus med många 

våningsplan som är lika om undantag görs från några centimeters skillnader på 

pelarna. Taket är mer komplicerat med en svårbegriplig konstruktion och källaren 

bidrar också med vissa komplikationer. 

 Mängdhantering 6.3.5

Mängdning med hjälp av modellen har använts sparsamt i projektet. Förutom den 

problematik som redovisas i avsnitt 6.3.3, med att modellen är felaktigt ritad, 

finns en problematik med att inmätningen inte stämmer överens till 100 % med 

verkligheten. Att det finns differenser mellan inmätt modell och verklighet gör att 

en mängdavtagning med modellen skulle ha blivit osäker.  

Ovana att arbeta på detta sätt samt information om byggnaden som skiljer sig ifrån 

verkligheten är alltså två faktorer som bidrar till att en mängdavtagning med 

modellen aldrig egentligen blev gjord i detta projekt.       
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 Produktion 6.3.6

I produktionen har modellen använts begränsat. Den används av 

produktionsledare för att ge en ökad förståelse, men inte av någon 

byggentreprenör. På vanliga produktionsmöten används den nästan aldrig. En av 

anledningarna till detta tror projekteringsledaren är att det inte finns någon riktig 

eldsjäl inom produktionen när det gäller BIM. Det behövs någon som brinner för 

arbetssättet för att det ska användas. Det är också svårt att säga åt någon att 

använda sig av det när inte alla förutsättningar för att använda det finns. 

Installatörerna har i produktionen använt modellen till viss del för deras egna 

arbetsberedningar. En produktionsledare tycker även att det är där som den kan 

vara till störst nytta i och med att det är lite mer komplicerat än övriga 

byggnadsdelar. Produktionsledaren själv har endast tittat i modellen ett fåtal 

gånger för att få en översiktlig visualisering av projektet.   
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 Björnkulla 

7 Björnkulla 
I projekt Björnkulla byggs ett äldreboende i Flemingsberg. Beställare är Huge 

Fastigheter AB. Projektet innefattar ca 4400 m
2
 BTA och ska resultera i ett 

boende med 54 vårdplatser. Verksamheten kommer att drivas av Huddinge 

Kommun och innehåller vårdutrymmen, storkök, allmänna utrymmen, 

teknikutrymmen etc.    

I detta kapitel presenteras Björnkulla enligt genomförandemodellen i kapitel 5.2. 

 

Figur 19. Björnkulla 20 

 

 Bakgrund 7.1

 Anledning 7.1.1

Anledningen till att BIM används i Björnkulla är framförallt för att det är ett 

strategiskt beslut som har tagits av Arcona. Beslutet innebär att alla projekt ska 

genomföras med BIM-projektering. Om undantag från detta beslut ska ske så 

måste hållbara argument kunna läggas fram. 

Beställaren har även ställt krav på att BIM ska användas i projektet. Den 

huvudsakliga anledningen till att Arcona fick jobbet var just deras expertis inom 

området. Kravet är i huvudsak att modellen ska kunna användas i förvaltningen 

för att kontrollera olika ytor av fastigheten på ett smidigt sätt. Dessutom var 

ambitionen att skapa en process som ger bra förståelse för beställaren själv.   

Tillsammans med beställaren kom Arcona också överens om att använda 

modellen för kostnadshantering, alltså projektera i 5D.  

 Syfte och mål  7.1.2

Syftet med BIM är att använda ett arbetssätt som är mer effektivt, ger bättre 

förståelse och är roligare att arbeta med. Målet är att skapa ökad kvalitet och 

minska komplikationer i produktionsskedet. Beställarens huvudsakliga mål är att 

kunna använda modellen i förvaltningen.  

 

Figur 20. Björnkulla i Navisworks 19 
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 Definition 7.1.3

När inblandande i projektet fick svara på hur de skulle definiera BIM kunde det se 

ut som följer:  

”BIM är att använda den information som medvetet eller omedvetet 

kopplats ihop med en 3D-modell” (projektingenjör) 

”3D ritande kopplat till tid och pengar” (K) 

”BIM är processen att generera och ta hand om en byggnads 

data/information under dess livscykel” (projektchef) 

Av de tillfrågade i Björnkulla var det en respondent som ej visste vad BIM var 

och därför inte kunde definiera det. 

 

 Förutsättningar 7.2

 Fysiska 7.2.1

Projektets fysiska förutsättningar är att bygga ett äldreboende på en befintlig 

grund och sockel. Projektet inleddes med att riva en befintlig byggnad som var 

byggd under senare delen av 1960-talet. Ombyggnadsproblematiken finns med 

relationshandlingar som inte helt stämmer överens gällande placering av sockel 

samt gällande markförhållanden. När den problematiken lösts byggs ett nytt hus 

på det befintliga. Därför övergår förutsättningarna från att vara en ombyggnation i 

startskedet vartefter till att likna en nybyggnation. Projektet beskrivs av 

beställaren som en om- och tillbyggnad vilket är precis vad det är. Projektet kan 

inte klassas som en ren nybyggnad eftersom de fysiska förutsättningarna i form av 

de befintliga byggnadsdelarna kommer att påverka resten av projektet. 

Problemet med att markförhållandena, angivna i relationshandlingarna, inte 

stämde med verkligheten visade sig vara ett problem som ledde till tidskrävande 

åtgärder. I relationshandlingarna angavs det att grundplattan på en plats vilade på 

berggrunden, så där var det tänkt att en stålpelare skulle placeras. När golvet hade 

bilats upp visade det sig att det bara var jord som golvet vilade på. Att ställa ner 

pelaren på detta underlag då den nya byggnaden är en våning högre än den 

ursprungliga, och därmed väsentligt tyngre var inte möjligt. Den lösning som 

valdes var att gräva bort jordmassorna och gjuta ny betong för att ställa pelaren 

på. Detta är ett typiskt ombyggnadsproblem som visar att kontroller och 

mätningar måste utföras för att klargöra att relationshandlingarna stämmer med 

det verkliga läget. Det hade dock inneburit stor kostnader att undersöka detta i 

tidigt skede, något som om det hade visat sig att relationshandlingarna stämt varit 

mycket onödiga.  
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 Björnkulla 

 

Figur 21. Källarvägg som går ner till fast berg 

 Kompetens och erfarenhet 7.2.2

En undersökning där inblandade i projektet fick svara på hur de tycker att 

kompetensen för att använda BIM har varit generellt i hela projektet ledde till ett 

resultat där två personer anser att kompetensen har varit ganska dålig, tre att den 

varit tillfredsställande, en att den varit bra och tre stycken anser att den har varit 

mycket bra. Medelvärdet av detta blir 3,6 av 5, där 5 är mycket bra.    

 

Figur 22 Svar från Björnkulla på enkätfråga 6 

Projektörerna har tidigare arbetat med att projektera i 3D vilket gör att det finns en 

erfarenhet av detta. Alla var dock inte vana vid att använda sin modell för 

samgranskning vilket ledde till att installatörerna till en början inte var helt 

bekväma med att visa upp sin modell.  

I projektledningen finns det tidigare erfarenheter av att arbeta med BIM. 

Projektingenjören har skrivit ett examensarbete inom området och projektchefen 

har använt arbetssättet i tidigare projekt. 
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Hur skulle du säga att kompetensen för att använda 
BIM har varit generellt i hela projektet?  
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 Vilja och engagemang 7.2.3

När inblandade får frågan om de upplever att BIM har bidragit till en bättre 

förståelse och visualisering av projektet svarar 8 av 9 att så är fallet.  

Upplever du att BIM bidragit till en bättre förståelse och 

visualisering av projektet? 

Svarsalternativ: Antal svar: 

Ja 8 st 

Nej 0 st 

Ingen skillnad 1 st 
Tabell 2. Svar från Björnkulla på enkätfråga 5 

Viljan och engagemanget har funnits i detta projekt. Bakgrunden med att både 

beställaren och totalentreprenören vill använda BIM gör att förutsättningarna är 

goda för en hög vilja och ett stort engagemang. Inblandande i projekterings- och 

produktionsledningen är också positiva för arbetssättet.  

 

 Arbetssätt 7.3

 Organisation och samordning 7.3.1

På frågan om det är tydligt vad BIM är och hur det ska användas i projektet fås 

svar enligt Figur 23. En person anser att det har varit otydligt, tre att det har varit 

tillfredsställande, två att det varit tydligt och tre personer anser att det har varit 

mycket tydligt. Medelvärdet av detta blir 3,7 av 5, där 5 är mycket tydligt.  

 

Figur 23. Svar från Björnkulla på enkätfråga 

Samgranskningsmötena utfördes genom att samtliga konsulter överlämnade sina 

modeller som sedan sattes ihop i Navisworks. Uppgiften att sammanfoga denna 

modell hade Arconas projektingenjör. Vid första mötet uppstod direkt en mängd 

kollisioner där nästan samtliga var mellan installatörernas egna objekt. Av den 

anledningen blev installatörerna tvungna att genomföra en egen kontroll mellan 
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Är det tydligt i projektet vad BIM är och hur det ska 
användas?  
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sina objekt innan nästa samgranskningsmöte. När detta var gjort fanns det nästan 

inga kollisioner kvar mellan arkitektens, konstruktörens och installatörernas 

objekt. De flesta kollisionerna inträffade alltså mellan installatörernas egna objekt.  

 

Figur 24. Projekteringsorganisation för Björnkulla 

När kollisioner upptäcktes markerades dessa direkt i modellen och vid nästa 

samgranskningsmöte kunde den sparade vyn granskas och på detta sätt klargörs 

det om problemet är åtgärdat.   

Som gemensam databas har Pärmen används, vilket är en molntjänst för 

dokumenthantering. Denna har samtliga i projekteringen haft möjlighet att komma 

åt och ladda upp sina filer till.  

 Programvaror 7.3.2

Arkitekterna på Arcona har använt sig av Revit Architecture. Arbetsgången har 

varit att en arkitekt har arbetat med att ta fram planlösningar, tänkt på 

tillgänglighetsmått, färg och utformning och en annan har stått för uppritningen av 

modellen. 

Konstruktörer har ritat sitt underlag i AutoCAD. 

Installationsprojektörerna för el, VVS och sprinkler har arbetat i MagiCAD och 

AutoCAD för att ta fram sina handlingar. De har levererat sitt material i form av 

DWG-filer i både 2D och 3D uppsättningar. 2D-filen används för ritningar och 

3D-filen används för samgranskning. 

Samgranskning har utförts i Navisworks Manage. Med A:s Revitmodell som 

grund har sedan modeller ifrån övriga projektörer lagts samman till en 

samgranskningsmodell. 

Arcona har använt sig av Vico Software för 5D-projektering av projektet. Ungefär 

43 % av projektkostnaden har tagits ut med mängder från modellen som sedan har 

prissatts med recept från kalkyleringsprogrammet MAP. 

Den prefabricerade stommen har i systemskedet ritats i 3D med Tekla Structures 

av Tyréns. När bygghandlingsskedet nåtts så har dock ritningarna för 

tillverkningen av elementen framställts i 2D med AutoCAD. Detta för att prefab-

leverantören som tagit över ville ha ett allt för högt pris för att göra det i 3D. 

Projektledning - 
Arcona 

A - Arcona K - Arcona 
VVS -  

Exengo 
E -WSP Group Sprinkler - NVS  

Samordnar 

Navismodellen 
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Arbetsgången för att få dessa programvaror att fungera tillsammans går till så att 

arkitekten upprättar en modell i Revit Architecture. Denna utgör sedan underlag 

för resterande projektörer genom att den exporteras till DWG-format. Därefter går 

den att öppna i MagiCAD. Från MagiCAD skickas sedan en DWG-fil för 

samgranskning till Navisworks. A-modellen exporteras till en NWC-fil för 

samgranskning. Den tillsammans med DWG-filerna slås sedan ihop till en 

samgranskningsmodellfil i NWD-format. Det förekommer att DWG-filer 

importeras till Revit Architecture. Dessa hänger sedan ihop med Revits 

originalfilformat. I Revit skapas sedan olika vyer (sheets) som sedan plottas till 

ritningar i PDF-format. Till Revit importeras diverse DWG-filer som underlag för 

upprättandet av modellen. (Se Figur 31) 

 Detaljeringsnivå och noggrannhet  7.3.3

Detaljeringsnivån och noggrannheten för modellen är lagd på den nivå som 

innebär att projektets givna mål ska kunna uppnås. För att kunna använda sig av 

modellen för att ta fram mängder och ha dessa kopplade till en kalkyl så har 

modellen metodiskt byggts för att stämma överens med verkligheten.  

Beställarens mål att använda sig av rumsytor för förvaltningen av byggnaden 

måste också kunna uppnås. Beställaren har inga ytterligare synpunkter på vad som 

ska finnas med i modellen, som exempelvis inredning, detaljer eller armaturer. De 

finns i vissa fall med i modellen ändå för att se till att planlösningar och 

tillgänglighetskrav uppfylls. 

Den mängd information som finns i de objekt som har skapats i Revit är betydligt 

större än den som har skapats i AutoCAD-baserade MagiCAD. Det går till 

exempel få ut ganska innehållsrik information genom att markera en vägg, medan 

informationen som nås genom att markera en ventilationskanal är mer begränsad 

och i princip begränsas till objektets namn, det lager som objektet är ritat i, den fil 

som objektet kommer från samt dess utseende. Ur väggar skapade i Revit kan 

information som ljudklass, brandklass och olika mått hämtas. Även AMA-koder 

finns kopplade till ett antal Revitobjekt. Dessa AMA-koder stämmer dock i vissa 

fall inte överens med de objekt som de är knutna till och är med största 

sannolikhet inte tillagda av arkitekten. De är snarare ärvda från den ursprungliga 

objektstillverkaren. Objekt som arkitekten inte lyckats finna någon annanstans har 

denne tillverkat själv. 
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 Inmätning och upprättande av modell 7.3.4

En inmätning gjordes på traditionellt sett genom att ta ut punkter längs sockeln för 

att ta reda på dess verkliga position. Vissa innerväggar i källaren har även mätts in 

för att kontrollera dess riktighet gentemot relationshandlingarna. Vid upprättandet 

av grundmodellen utgick arkitekten ifrån dessa inmätningsdata som levererades i 

2D-planritningar, i DWG-format. Dessa ritningar hade vid leverans meterskala. 

Då arbetet i projektet i övrigt har skett med millimeter som enhet så var det först 

tvunget att skala om inmätningsritningar. Därefter har planen orienterats så att 

huset i största möjliga mån har kunnat ritas med räta linjer i horisontal- och 

vertikalled. Dessutom placerades ritningen för att det skulle kunna ritas med 

positiva koordinater. 

Efter att inmätningen var gjord upptäcktes en differens mellan relationshandlingar 

och verklighet i form av att sockeln på ett ställe inte var vinkelrät i plan. Alla hörn 

var alltså inte 90 grader. Stomlinjerna som har sätts ut på bygget var dock 

vinkelräta och följde därmed inte husets ytterväggar. Denna utsättning utfördes på 

traditionellt vis genom att stomlinjer sattes ut som entreprenörerna fick utgå ifrån i 

deras arbete. Skillnaden mellan stomlinje och yttervägg ledde till problem då en 

entreprenör inte uppmärksammat detta. Entreprenören utgick från en utsatt 

stomlinje och använde sig sedan av en given måttkedja för hur rummen längs en 

korridor skulle byggas. Detta ledde i förlängningen till att bredden på korridoren 

vid det första rummet skiljde sig från bredden vid det sista.  

Markmodellen har upprättats med offshoring. Denna har endast haft till uppgift att 

visualisera projektets omgivning.  

 Mängdhantering 7.3.5

Mängder som använts vid kalkylering har i stor utsträckning hämtats från 

modellen. Objekt som har mängdats är exempelvis ytterväggar, yttertak, bjälklag, 

fönster, dörrar och glaspartier. Då mängdhanteringen har knutits till kalkyleringen 

så har det funnits stora krav på att mängderna som inhämtas från modellen ska 

vara korrekta och gå att lita på. För att framställa denna kalkyl har programmet 

Vico använts. Det går till så att modellen exporteras från Revit till Vico. Där 

plockar programmet fram mängder för olika byggnadsdelar. Sedan kopplas dessa 

mängder ihop med kostnader från företagets kalkyleringsprogram MAP via så 

kallade recept. För att kvalitetssäkra dessa mängder har manuell mängdning även 

skett. Denna kontroll har visat sig vara viktig då det vid ett tillfälle upptäcktes att 

en väggtyp hade mängdats till 0,1 m
2
 när den egentligen var över 300 m

2
. Det 

visade sig att det problemet var ett programvarufel i Vico där programmet inte 

kunde hantera väggar med runda fönster i. 
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Det som inte varit kopplat till kalkylen och därmed inte har mängdats med 

modellen är rivning, markarbeten, grundläggning, installationer, 

utrymningstrappor och den prefabricerade stommen. Utrymningstrapporna har fått 

ett á-pris som sedan multiplicerats med de tre trappor som finns utanpå 

byggnaden. Hänsyn har inte tagits till att trapporna har olika utformning och olika 

höjd. Ett sätt att mängda trapporna via modellen med priset kopplat till antalet 

vilplan hade varit önskvärt. 

I de fall där mängder som tagits fram med modellen har lämnats till entreprenörer 

så har det inte uppkommit några klagomål på att de har varit orimliga. Överlag så 

har de mängder som tagits fram visats sig att stämma bra överens med det som 

faktiskt har använts i produktionen.   

Med hjälp av Vico har bilder tagits fram för att tydliggöra vilka byggnadsdelar 

som är knutna till en viss mängd. I denna visualisering så visas en överblicksbild 

av hela byggnaden med de aktuella byggnadsdelarna markerade i avvikande 

färger. Denna visualisering har bifogats till vissa utskickade förfrågningsunderlag 

vid upphandlingar. 

 

 
 

  

Figur 25. Mängder hämtade från Vico 25 Figur 26. Exempel på bildbilaga som 

bifogats förfrågningsunderlag 26 
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 Produktion 7.3.6

I produktionen har modellen använts på några olika sätt. Den sammansatta 

Navisworksmodellen finns tillgänglig på en dator som står på platskontoret. Där 

finns möjligheten för entreprenörer att gå in och titta i modellen. Denna möjlighet 

har främst använts av rörinstallatörer. 

En tredimensionell APD-plan har tagits fram och finns uppsatt på platskontoret. 

På den finns information om placering av bodar, containrar, sophantering, elskåp 

etc. Den har framställts med Revit-filen som grund, som har exporterats och förts 

in i programmet Google Sketchup. De objekt som finns placerade runt omkring 

byggnaden är sedan tagna ifrån programmet.  

 

Figur 27. Navisworksmodellen finns tillgänglig på  

platskontoret 28 

  

Figur 28. Den tredimensionella APD-planen 

27 
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8 Jämförelse 

 Bakgrund 8.1
Anledningen till att BIM används beror i båda projekten på att det är ett strategiskt 

beslut ifrån Arconas sida. Det finns dock en stor skillnad genom att det i 

Björnkulla även funnits ett initiativ ifrån beställarens sida vilket det inte gjort i 

Lärjungen. Detta skapar olika förutsättningar eftersom ett projekt som har externa 

krav ifrån en beställare måste anpassa modellen för att uppfylla de ställda kraven i 

slutändan. I fallet där initiativet endast kommer från internt håll finns inte samma 

fokus på förvaltningsskedet eftersom den slutliga modellen inte är att betrakta som 

lika värdefull, eftersom den inte har något mervärde för kunden.  

Det fanns framförallt tre mål med att använda BIM, som nämns i båda projekten. 

Dessa var: 

 Samordning med kollisionskontroller och visualisering  

 Mängdhantering  

 Använda som verktyg i produktionen 

I Björnkulla fanns det också ett tydligt mål med att projektera i 5D för att på så 

sätt få bättre och effektivare kontroll över kostnaderna.  

Till stor del har dessa uppfyllts i Björnkulla. I Lärjungen däremot så har 

mängdhanteringen varit att betrakta som nästintill obefintlig. Detta beror främst på 

bristande erfarenhet i att använda programmet, eftersom att en del byggnadsdelar 

inte är ritade som de utförs i praktiken. Användningen i produktionen har också 

begränsats till att användas för arbetsberedningar av installationsentreprenörer. 

Produktionsledarna har tittat i modellen ett fåtal gånger för att skapa sig en 

överblick, men den har inte använts regelbundet på produktionsmöten. I 

Björnkulla har modellen funnits tillgänglig för alla genom en dator på 

platskontoret, men det är mest rörinstallatörer som har använts sig av den 

möjligheten.  

När de inblandade själva har ombetts definiera BIM så har ett antal olika 

definitioner visat sig. Gemensamt för dessa är att majoriteten av svaren knyter an 

till att det har något med 3D att göra. 3D-modell, 3D-projektering och 3D-ritande 

är ord som kommer på tal. Ungefär hälften av de tillfrågade antyder att det är mer 

än så, att det är ett arbetssätt och en process som pågår under byggnadsverkets 

livslängd.  
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 Förutsättningar 8.2

Förutsättningarna för projekten skiljer sig åt. Ombyggnadsproblematiken finns 

dock i båda fallen där de har behövt utföra en inmätning för att kontrollera att de 

befintliga byggnadsdelarna stämmer överens med de ritningar som finns. I 

Lärjungen behöver inmätningen ske i betydligt högre utsträckning eftersom att 

hela stommen sparas, till skillnad från Björnkulla där endast plattan och sockeln 

sparas. Arbetsgången från en inmätning till en färdig modell har också skiljt sig åt. 

Lärjungen använde sig av offshoring för att upprätta modellen samtidigt som 

Björnkulla valde att låta arkitekten själv upprätta modellen helt ifrån grunden. 

Utfallet med att offshoringen avbröts i Lärjungen gör det dock svårt att säga hur 

bra det arbetssättet egentligen är.    

Bland de inblandade uppfattas kompetensen för att använda BIM som högre i 

Björnkulla, som visas i Figur 29. Författarna uppfattar att viljan att använda BIM 

är högre i Björnkulla vilket kan vara en anledning till detta resultat. Det skapar 

förutsättningar för att vilja lära sig det nya arbetssättet och utvecklas inom det. 

 

Figur 29. Jämförelse av enkätfråga 6 

Båda projekten anser att BIM har gett en bättre förståelse och visualisering av 

projektet. Sammanställs svaren där inblandade har fått svara på om BIM bidragit 

till en bättre förståelse och visualisering av projektet fås följande resultat: 

Upplever du att BIM bidragit till en bättre förståelse och visualisering av 

projektet? 

Svarsalternativ: Björnkulla: Lärjungen: Totalt: 

Ja 8 st 7 st 15 st 

Nej 0 st 0 st 0 st 

Ingen skillnad 1 st 1 st 2 st 
Tabell 3. Jämförelse av enkätfråga 5 

Resultatet av denna sammanställning säger att majoriteten (totalt 88 %) anser att 

BIM bidrar till en ökad förståelse och visualisering. Om varje individ besitter en 

1

2

3

4

5

1-Otydligt, 2-Ganska otydligt, 3-Förståeligt, 4-Tydligt,
5-Mycket tydligt

Är det tydligt i projektet vad BIM är och hur det ska 
användas?  

Lärjungen

Björnkulla
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större förståelse för hur helheten ska se ut så bör det också vara lättare att förstå 

vad som måste göras. Resultatet säger också att en liten andel inte anser att det 

gjort någon skillnad. 

 Arbetssätt  8.3

I båda projekten finns det en CAD-manual som beskriver hur den digitala 

hanteringen av information ska ske. I Lärjungen är denna upprättad av Arcona och 

i Björnkulla av beställaren. Inget av projekten har en manual som till fullo anger 

hur BIM som arbetssätt systematiskt och strukturerat ska användas. I Lärjungen är 

manualen till viss del anpassad för BIM som arbetssätt då den berör områden som 

exempelvis samgranskning. Men eftersom ingen av manualerna är fullt anpassad 

för BIM så ställs det höga krav på kompetensen hos projektledningen eftersom 

arbetsstrukturen inte finns standardiserad. En jämförelse mellan de båda projekten 

där inblandande fått svara på om det är tydligt i projektet vad BIM är och hur det 

ska användas ger följande resultat: 

 

Figur 30. Jämförelse av enkätfråga 2 

Enligt de inblandade tycks det alltså vara tydligare i Björnkulla hur BIM ska 

användas, vilket kan ha att göra med föregående avsnitt 8.2 där kompetensen 

anses vara högre i Björnkulla gällande BIM. 

Båda har använt sig av samma system när det gäller filformat och programvaror. 

Det fungerar så att installatörer projekterar i AutoCAD-baserade MagiCAD. 

Deras modellfiler sparas därför planvis i både 2D och 3D som DWG-filer. Dessa 

plan i 3D sammanfogas sedan med A:s Revitmodell i Navisworks för att användas 

till samgranskning. Detta har skett på samma sätt för båda projekten, men med 

den skillnaden att den som har tagit hand om uppdaterandet av 

samgranskningsmodellen i Lärjungen har varit en arkitekt, medan det i Björnkulla 

mestadels har skötts av projektingenjören i projektledningen. Konstruktörerna har 

i båda fall i huvudsak använt sig av AutoCAD för att framställa sina ritningar, 

men i Lärjungen har även vissa objekt, som exempelvis stålbalkar, förts in i Revit. 

1

2

3

4

5

1-Dålig, 2-Ganska dålig, 3-Tillfredsställande, 4-Bra, 5-Mycket Bra

Hur skulle du säga att kompetensen för att använda 
BIM har varit generellt i hela projektet?  

Lärjungen

Björnkulla
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K har då arbetat med en centralfilsmetodik, det vill säga att arbetet har skett i 

samma fil som arkitekten. Det har vid tillfällen arbetat upp till fem personer 

samtidigt i denna fil, från både A- och K-sidan, men trots detta har inte några 

problem med ägandet av objekt och områden upplevts. I Björnkulla har 

uppritandet i Revit till största delen skötts av en person från A-sidan och därför 

har arbetet inte berörts av problem av denna art. 

Strukturen som används i båda projekten illustreras i Figur 31. Från Revit 

exporteras DWG-filer som underlag för installatörerna och en NWC-fil för 

samgranskning i Navisworks. Från MagiCAD skrivs ritningar ut till PDF-format 

vilket också sker direkt ifrån Revit. Visst arbete som sker av konstruktörerna i 

AutoCAD importeras i DWG-format till Revit.  

 

Figur 31. Arbetsgång vid hantering av filer vid samgranskning och ritningsframställning 

I båda projekten har samgranskning skett med Navisworks. Skillnaden är att 

Björnkulla använt sig av programmets automatiska kollisionskontroller medan 

Lärjungen har använt sig av programmet för att navigera i modellen och manuellt 

identifiera kollisioner. I Björnkulla har även programmets funktion för att markera 

och skriva kommentarer direkt i vyer använts för att följa upp identifierade 

kollisioner och andra problemområden. I Lärjungen har sådana anteckningar 

skötts med papper och penna. Arbetsgången för upprättande och uppdatering av 

samgranskningsmodellen har varit likartade i projekten. 

Båda har utfört en inmätning för att kontrollera och komplettera de befintliga 

relationshandlingarna. Det har visat sig att handlingarna i båda fallen skiljer sig 

ifrån det verkliga läget. Upprättandet av grundmodellen har därefter till viss del 

skiljt sig åt. I Lärjungen har ett försök med att använda offshoring genomförts. 

Detta fungerade dock inte enligt plan vilket efterhand gjorde att arbetsgången 

Revit 
Architecture 
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MagiCAD 
(AutoCAD) 
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övergick till att likna den i Björnkulla, där A har upprättat grundmodellen. 

Beroende på de fysiska förutsättningarna så har inmätningen i Lärjungen varit mer 

omfattande.  

Målen och avsikterna med användandet av BIM varierar, vilket har lett till att 

även kravet på detaljeringsnivå och noggrannhet varierat. På grund av beställarens 

krav på att modeller som framställs i Björnkulla ska levereras, måste 

detaljeringsnivån läggas så att kvalitén på modellen blir tillräckligt hög. En annan 

anledning till att detaljeringsnivån ska hållas hög är att modellen ska användas för 

att koppla mängder till kostnader.  

I Björnkulla har mängder tagits från modellen i stor utsträckning. Dessa mängder 

har använts för att beräkna kostnader genom att de har kopplats till kostnader i 

programmet Vico med så kallade recept från Arconas kalkyleringsprogram MAP. 

I Lärjungen var en tidig ambition att kunna ta fram vissa mängder från modellen, 

men på grund av hur modelleringen skett så har mängderna inte varit säkra och 

arkitekterna har avrått från att utnyttja dem.  

Gällande objekt i modellen så varierar detaljeringsnivån beroende på vilken 

disciplin som framställer objektet och vilket program som används. Objekt som 

har ritats av A eller K i Revit innehåller oftast en hel del information. Exempelvis 

så finns det i båda projekten möjlighet att få fram både brand- och ljudklasser för 

rumsskiljande innerväggar genom att markera objekten i samgranskningsmodellen 

i Navisworks. Objekten som är framtagna i Revit innehåller generellt sett mer 

information än från AutoCAD-baserade program. 

Då installationsprojektörerna i båda projekten har använt sig av AutoCAD-

baserade MagiCAD så är detaljeringen av deras modeller ganska begränsad. 

Installatörernas detaljeringsnivå är i allmänhet låg när det gäller information om, 

samt detaljerad geometrisk utformning av objekt. Exempelvis finns ingen 

information om vilken modell det är på en armatur eller ett ventilationsdon. Den 

information som kan fås ut från installationsobjekten kommer i huvudsak från 

fyra olika parametrar:  

 Objektets namn 

 Objektets lagertillhörighet  

 Från vilken fil objektet kommer ifrån  

 Objektets utseende 

För installationerna ger just namnet väldigt lite information då det oftast är ett 

automatiserat namn från MagiCAD. Det som går att avgöra från detta är om ett 

objekt namngetts som SEGMENT, alltså en kanal eller ett rör, eller DEVICE som 

exempelvis kan vara ett tilluftsdon eller ett sprinklerhuvud.  

En annan metod som kan klargöra skillnaden mellan dessa objekt är att titta på 

lagernamnet. Om objekt är ritade i korrekta lager finns möjligheten att skilja 
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objekt åt via detta namn. Exempelvis så har det i Björnkulla ritats ett 

installationsobjekt i lagret V-5781----T01 där V talar om att det är ventilation och 

T01 förklarar att lagret har med tilluft att göra. Det går därmed att klargöra att det 

är ett tilluftsdon. Samma tillvägagångssätt har använts i Lärjungen.  

Det tredje sättet att få information är att tolka namnet på filen som objektet 

kommer ifrån. Det som kan fås från detta namn är i huvudsak vilken disciplin som 

objektet tillhör samt eventuellt vilket plan som det är ritat på. Hur filer ska 

namnges är tydligt klargjort i båda projektens CAD-manualer.  

Den sista parametern är utseendet på objektet, alltså den tredimensionella 

geometri som visualiserar objektet i modellen. Denna gör det möjligt att tolka vad 

objektet är, baserat på dess form, storlek, placering och färg. Objekten som 

kommer från MagiCAD tilldelas en färg. För att använda denna färg på ett 

effektivt sätt bör det styras vilka färger som får användas av respektive disciplin. 

Exempelvis går det att tilldela kanalerna för tilluft och frånluft olika färger vilket 

gör att det går att skilja dem åt trots att de till formen ser identiska ut. I figuren 

nedan till vänster så visas tilluftskanalerna i Björnkulla i ljusblått och frånluften i 

gult. På bilden till höger är färgen på kanalerna i Lärjungen nästan desamma, 

skillnaden är att huvudkanalerna för tilluft är gröna.  

 

 

Användandet av BIM i produktionen har skett i större utsträckning i Björnkulla. 

Där finns en dator tillgänglig på platskontoret där entreprenörer kan navigera i 

modellen i Navisworks. En version av APD-planen för arbetsplatsen är framställd 

i 3D med Revitmodellen som grund. I Lärjungen når BIM bara ut i produktionen 

genom att vissa produktionsledare medverkar på projekteringens 

samgranskningsmöten och har tillgång till Navisworksmodellen på sina egna 

datorer. I vissa fall har även installationsentreprenörer använt sig av modellen för 

sina arbetsberedningar. 

  

Figur 32. Ventilationskanaler Björnkulla 33 Figur 33. Ventilationskanaler Lärjungen 32 
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9 Slutsats 
En slutsats som kan dras från dessa projekt är att trots att båda utförs som BIM-

projekt är det ändå mycket som skiljer dem åt i deras arbetssätt. Arcona befinner 

sig nu i en övergångsperiod mellan arbetssätt och strävar efter att använda sig mer 

och mer av BIM. I dagsläget pågår ett arbete med att upprätta en BIM-manual, 

vilket behövs för att till fullo utnyttja sig av potentialen i arbetssättet. I denna 

måste en rad frågor klargöras, se kapitel 10 för förslag på vad den kan innehålla.  

Information om vad BIM egentligen är når inte alltid ut till berörda parter, alltför 

många förknippar BIM med 3D och tror att det är det enda som det är. En del som 

vi kom i kontakt med som har varit inblandade i projekten säger att de aldrig ens 

har hört talas om BIM. Detta anser vi vara lite konstigt men det är uppenbarligen 

verklighet. 

Inställningen till BIM är varierande och definitioner ifrån enskilda håll kan skilja 

sig mycket åt. Vi har inte under arbetets gång mött någon som är totalt emot BIM 

men det är inte alltid tydligt vilken nytta BIM har för den specifika 

arbetsuppgiften. Ses inte nyttan så används inte verktyget.   

Idag används ett arbetssätt som kan beskrivas som en korsning mellan det 

traditionella (2D-CAD) och det nya (BIM). Det förekommer att information 

hanteras utanför modellen och att allt inte är sammanlänkat till fullo. En skillnad 

bör därför göras med att tala om BIM som vision och BIM som arbetssätt som det 

ser ut idag. I dagsläget känns det varken nödvändigt eller effektivt att koppla 

precis all information som finns för ett projekt till en modell, och frågan är om det 

någonsin kommer att bli det. Dock måste information som hanteras utanför 

modellen ske strukturerat så att den inte faller bort och behöver återskapas.   

Vad det gäller den särskilda problematiken med ombyggnationer kan det i princip 

generaliseras till att det gäller inmätning och initialt upprättande av modellen. 

Detta kan hanteras på olika sätt. Först behöver det göras en inmätning för att 

kontrollera att relationshandlingarna stämmer överens med verkligheten. Sedan 

kan arkitekten själv upprätta grundmodellen. Ett alternativ till detta är att använda 

sig av offshoring. Erfarenheterna av detta är blandade, dels uppkommer det lätt 

felaktigheter i och med det avstånd som arbetet sker på, dels innebär det inga höga 

kostnader.  
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Kvaliteten och noggrannheten på dagens modeller fungerar bra i syfte att skapa 

förståelse för projekt genom att visualisera deras byggnader. De är även i vissa 

fall tillräckligt noggranna för att använda till att beräkna mängder. De modeller 

som upprättas av arkitekter innehåller mer relevant information än de som 

upprättas av installationsprojektörer. Exempelvis kan installationer bli mer tydliga 

genom att redovisa vilken färg som hör till vilken typ av installation i 

samgranskningsmodellen samt sätta korrekta namn på objekten. Det är dock inte 

alltid säkert att den information som finns i modellen är korrekt. Information kan 

finnas kopplad till objekten av misstag vilket gör att det kan vara svårt att i alla 

lägen lita på den.  

Olika projekt har olika förutsättningar vad gäller att använda BIM. Den kanske 

viktigaste förutsättningen är engagemanget och viljan ifrån de som leder projektet. 

Om detta finns med finns det också goda chanser för att använda och utveckla 

BIM på ett effektivt sätt. Det är även viktigt med intresse ifrån beställarnas sida. 

Ifall det finns skapas en efterfrågan för att använda BIM vilket sätter fart på 

utvecklingen.   

När det går mot att ta mängder ifrån datoriserade modeller i högre utsträckning 

ökar även behovet av att kontrollera dessa. Det går inte att lita på att de är korrekta 

per automatik. Därför övergår arbetet delvis från att förut ha tagit fram mängder 

till att kontrollera redan framtagna mängder.  

I produktionen används BIM begränsat. Det finns ingen utbredd syn med nyttan 

det gör bland de som arbetar i produktionen. De måste vilja använda arbetssättet 

samtidigt som projekteringen och projektledningen måste skapa rätt 

förutsättningar för att kunna använda det. I dagsläget går modellerna att använda 

för arbetsberedningar, upprätta APD-planer, skapa förståelse etc.  

Flera i projekteringen tycker att det är mycket roligare att arbeta med BIM än på 

traditionellt vis. Detta är något som bör tas med i en eventuell utvärdering om det 

skulle finnas tvivel om vilket arbetssätt som ska användas i framtiden.   
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10  Rekommendationer 
Efter att ha arbetat med dessa två ombyggnadsprojekt ses ett behov av att tidigt i 

projektet tydliggöra hur BIM som arbetssätt ska användas. Detta skulle kunna 

klargöras i en BIM-manual. I dagsläget sker arbetet med CAD-manualer som 

ännu inte är anpassade till det nya arbetssättet. En BIM-manual bör innehålla 

följande:  

 Tydliga riktlinjer för hur BIM ska hanteras från första dagen i projektet 

 Hur mängder skall hanteras och riktlinjer för att säkerställa vilka mängder 

som går bra att ta från modellen 

 Vilken basinformation som ska finnas kopplad till modellen/objekten  

 Hur samgranskningsprocessen kan genomföras. Saker som bör klargöras 

är hur filer ska hanteras och var, när och i vilka format de ska levereras för 

att den samgranskningsansvarige ska kunna förbereda modellen före mötet 

 Tydligt beskriva en struktur för att länka samman information  

 Beskriva hur information utanför modellen ska/kan hanteras. Kanske bör 

det finnas någon form av protokoll som anger var information som inte 

finns tillgänglig i modellen går att finna, alternativt att en sökväg anges i 

modellen 

För ombyggnadsprojekt finns ett behov att manualen ska inkludera riktlinjer för 

hur processen från inmätning till färdig grundmodell kan se ut. Dessa riktlinjer 

bör därefter följas i så hög grad som möjligt. 

Information måste gå ut till samtliga i projektet att det är BIM som används och i 

vilken utsträckning det ska användas. Att vissa projektörer säger sig aldrig hört 

talas om BIM är förvånande och ger en tydlig indikation på att information och 

kommunikation måste vara tydligare. Detta bör möjligen också vägas in i valet av 

entreprenör där de som innehar BIM-kompetens då premieras.  

Vidare bör ett medvetet arbete ske mot att modellen ska vara förstahandsvalet för 

informationssökning i produktionen. Detta innebär att den mesta av informationen 

ska gå att finna i eller genom modellen. 
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En insikt hos examensarbetarna har under arbetets gång uppstått i att BIM är i en 

pågående utvecklingsprocess där tid och tålamod måste ges. Därför är det inte 

utvecklande att säga att försök till att använda BIM är dåliga, utan snarare att alla 

försök till att använda BIM är bra eftersom det är enda sättet till utveckling. Efter 

varje genomfört BIM-projekt bör projektledningen sätta sig ner och reda ut hur 

BIM skulle kunna användas lite mer och lite bättre i nästkommande projekt. Dessa 

lärdomar måste även föras vidare till andra projektgrupper för att säkerställa att 

problem som upptäckts inte ska upprepas. Det finns redan idag möjlighet att 

upprätta en översiktlig utvecklingsplan för BIM där delmål över tiden skulle 

kunna finnas med. De är inte rimligt att i dagsläget sikta på ett fulländat 

användande eftersom det dels skulle innebära för hög andel tid att inhämta 

kunskap och dels eftersom det egentligen inte finns något fulländat arbetssätt.  

En avdramatisering av benämningen BIM kan också göras från 

examensarbetarnas håll. Det gäller att se saker för vad dem är och BIM är 

egentligen bara ett sätt att hantera samma gamla information som föregående 

projekt fast på ett intelligentare sätt. Detta arbetssätt skulle inte uppstå om det inte 

fanns ett syfte med att göra byggprocessen effektivare. Det bör vara 

utgångspunkten i inställningen till BIM. Inom en snar framtid kan även 

möjligheten att hantera ny information börja appliceras i högre grad. Med det 

menas att BIM borgar för att utan en nämnvärt ökad arbetsinsats utföra fler 

analyser som bidrar till en ökad kvalité och som annars inte hade hunnits med.  

BIM är alltså bara byggbranschens svar på den allmänna teknikutvecklingen som 

sker och att det idag är möjligt att använda tekniken på ett helt annat sätt än förr. 

Men detta betyder inte att tekniken fungerar av sig självt utan ställer också högre 

krav på företagens teknikavdelningar som måste säkerställa att tekniken fungerar. 

När fler och fler arbetar mot en gemensam databas och där allting i högre grad 

länkas samman gör det att konsekvenserna av ett tekniskt avbrott någonstans i 

kedjan kan påverka många fler än förr. Detta leder till att arbetssättet kan hämmas 

på grund av att instabila lösningar inte bör användas. 

När information tagits fram av någon part i projektet bör grundtanken vara varför 

och hur denna kan kopplas till modellen eller angiven databas. Är denna 

information till nytta för någon annan och kan den kopplas på ett effektivt sätt, så 

att den blir lättillgänglig.  
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 Rekommendationer 

  Förslag på vidare studier  10.1

Egentligen kan mer ingående studier genomföras för varje faktor i 

examensarbetets analysmodell i avsnitt 5.2. Men i dagsläget ligger de största 

frågetecknen kring de ekonomiska fördelarna med att använda BIM. För att 

klargöra dessa rekommenderar vi att vidare studier som innefattar en 

kostnadsutvärdering i ett pilotprojekt inom BIM bör utföras. Förutom kostnader 

bör även andra aspekter som exempelvis kvalitet och tidsåtgång vägas in.   

Inom ombyggnadsprojekt är BIM inte lika utvecklat som inom 

nybyggnadsprojekt. Åtminstone är det inte lika brett dokumenterat. Detta gör att 

vidare studier om processen från en inmätning till färdig grundmodell är ett 

relativt outforskat område. Följande frågor kan studeras djupare:  

 Ger en traditionell punktinmätning en tillräckligt noggrann modell eller 

kan användandet av nyare inmätningsmetoder ge bättre resultat?  

 Skiljer sig precisionen av modeller upprättade med 3D-laserscanning mot 

en som upprättats på traditionellt sätt?  

 Går det att till fullo använda sig av offshoring för att på ett ekonomiskt 

gynnsamt sätt upprätta en grundmodell? Och hur ska kvalitetssäkringen 

ske vid detta arbetssätt, då arbetet med uppritning utförs i exempelvis Kina 

eller Indien. 

En undersökning av nyttan med att projektera i 4D och 5D i renodlade 

ombyggnadsprojekt vore också intressant. Följande två frågeställningar skulle 

kunna undersökas närmare: 

 Finns nyttan med att projektera modellen sett ur ett tidsperspektiv när stora 

delar av stommen kommer att återanvändas?  

 Kan precisionen av grundmodellen hållas så hög att det går att förlita sig 

på de mängder som tas ur modellen och att det är hållbart att koppla dessa 

till en kalkyl? 

En del av de personer som vi har varit i kontakt med under detta examensarbete 

har påpekat att det är i förvaltningen som den största nyttan finns, men detta 

verkar inte alltid spegla sig i de krav som ställs ifrån beställare. En undersökning 

av hur leveransen av modellen kan ske och hur denna sedan kan användas i 

förvaltningen av byggnaden skulle kunna utföras. Att få upp beställares ögon för 

hur detta arbetssätt kan hjälpa dem är ett måste för att kunna uppnå den fulla 

nyttan med BIM, i byggprocessens alla skeden. Först då kan vi i framtiden få 

relationshandlingar innehållande uppdaterade byggnadsinformationsmodeller som 

underlag för ombyggnadsprojekt.    
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 Bilagor 

Bilagor 

Bilaga 1 – Innehåll samgranskningsmodeller 
Resultat av genomgång i samgranskningsmodeller för jämförelse av 

informationsinnehåll.   

Lärjungen – Samgranskningsmodell 

Disciplin Byggnadsdel Beteckning Dimension Övrig information om 

objektet 

A Yttervägg YVB 220+80+20 

Sten 

JA Fas 

  

A Innervägg V6fy JA Ljudkrav, brandklass, fas 

AMA kod: 43.CB 

A Fönster 2-

luftsAssymMbåge 

JA - 

A Dörr D9_1 JA Bladtyp modell  

AMA kod: 43.CC 

A Innertak IT2 600x600 mm JA Höjd över våningsplan, fas 

AMA kod: 43.E  

A Bjälklag Bjälklag 150 mm JA Fas 

AMA kod: 27.F 

A WC-stol WC NEJ - 

A Bord hotellrum Pelarbord ovalt JA - 

A Säng hotellrum 1600 JA - 

K Stålbalk  HE180A JA, ej längd 345 MPa 

K Övrigt K L200x100x14 JA, ej längd 345 MPa 

V Cirkulär kanal 

–frånluft 

Magipathway-

segment 

NEJ Layer: V-57B—DE-_F01-- 

V Cirkulär kanal 

–tilluft 

Magipathway-

segment 

NEJ Layer: V-57B-DE-_T01-- 

V Tilluftsdon Magipathway-

device 

NEJ Layer: V-57B—FE-_T01-- 

VS Rör Magipathway-

segment 

NEJ Layer: V-56B—FE-_VS20 

VS Avloppsrör Magipathway-

segment 

NEJ Layer: V-53B—FE-_S1 

E Stege Magielectrical-

cabletraysegment 

NEJ Layer: E-61---BM-61-- 

E Armatur Magielectrical-

device 

NEJ Layer: E-63F---P 

SP Rör Magipathway-

segment 

NEJ Layer: V-54B—FM-

_Sekt.1 

SP Huvud Magipathway-

segment 

NEJ Layer: V-54B—JM-_Sekt.1 
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Björnkulla – Samgranskningsmodell 

Disciplin Byggnadsdel Beteckning Dimensi

on 

Övrig information om objektet 

A Yttervägg YV 1 Ja AMA: 27.B – Stominnerväggar, 

beskrivning: Lätt yttervägg med 

luftad puts 

A Innervägg IV 4 Ja AMA: 43.CB – Innerväggar (ej 

stominnerväggar), Ljudklass 

30dB, Brandklass EI60, 

beskrivning: 120mm innervägg 

A Fönster 23x16 2-Luft Ja AMA: 42.D – 

Öppningskompletteringar i 

yttervägg,  

A Dörr PD13 Ja Dörrhängning, AMA-kod 43.CC 

– Öppningskomplettering i 

innervägg 

A Innertak IT1 (600 x 1200 

mm) 

Tjocklek, 

dim i 

namnet 

Höjd över våningsplan, AMA-

kod 43.E - Innertak 

A Bjälklag Bjl 140 mm Bef. Tjocklek AMA-kod 27.F – Stombjälklag 

A Inredning 1 Garderob 600 Ja  

A Inredning 2 Tvättmaskin Nej  

A WC-stol Bad och WC – 

WC Vägghängd 

Nej Anslutningar: CW 1 (kallvatten) 

K Stålbalk  IPE600(150) Ej längd AMA-Kod 27.E/34 - 

Balkstommar - element av stål, 

massa/m, Material: Stål 345 MPA 

V Cirkulär 

kanal 

MAGIPATHW

AYSEGMENT 

Nej Layer V-5740----F01 

V Tilluftsdon MAGIPATHW

AYDEVICE 

Nej Layer: V-5781----T01 

V Frånluftsdon MAGIPATHW

AYDEVICE 

Nej Layer: V-5781----F01 

VS Rör MAGIPATHW

AYSEGMENT 

Nej V-52BB-FE-_1 

VS Avloppsrör MAGIPATHW

AYSEGMENT 

Nej V-53B-FE-_S1 

E Stege MAGIELECTR

ICALCABLET

RAYSEGMEN

T 

Nej Layer: E-61---BM-61-- 

SP Rör MAGIPATHW

AYSEGMENT 

Nej Layer: V-54B-FM-_Sekt.1 

SP Huvud MAGIPATHW

AYDEVICE 

Nej Layer: V-54B-JM-_Sekt.1 

  



 

65 

 

 Bilagor 

Bilaga 2 – Utformning enkät 
                  

Enkät - Analys av BIM-processen i ombyggnad 
  
  

Projekt:     
Enkäten är till för att utgöra underlag för examensarbetet "Analys av BIM-processen i 
ombyggnadsprojekt" på Arcona. Vi tackar på förhand för att du tar dig tid att svara på 
dessa frågor.    

                  
  Vilken disciplin tillhör du i projektet (A, K, E, VS…)?   

  
Svar:     
                  
1. Hur skulle du definiera BIM?   

  
Svar:   

  
                  
2. Är det tydligt i projektet vad BIM är och hur det ska användas?   
Alternativ 1-Otydligt, 2-Ganska otydligt, 3-Förståeligt, 4-Tydligt, 5-Mycket tydligt   

    
Svar:                 
                  
3. Vilka programvaror har ni använt er av för att ta fram ritningar?   

  
Svar:   

  
                  
4. Vad tycker du skulle kunna förbättras när det gäller  användningen av BIM 

i projektet?   
  

Svar:   

  
                  
5.  Upplever du att BIM bidragit till en bättre förståelse och visualisering av 

projektet?   
Alternativ 1-Ja, 2-Nej, 3-Ingen skillnad   

  
Svar:     
                  
6. Hur skulle du säga att kompetensen för att använda BIM har varit 

generellt i hela projektet?   
Alternativ 1-Dålig, 2-Ganska dålig, 3-Tillfredsställande, 4-Bra, 5-Mycket bra   

  
Svar:         Tack för din medverkan!   
          Mvh Tobias Rasping och Magnus Sjödin 
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Enkät - Analys av BIM-processen i ombyggnad (Produktion) 
  
  

Projekt: 
 

  
Enkäten är till för att utgöra underlag för examensarbetet "Analys av BIM-processen i 
ombyggnadsprojekt" på Arcona. Vi tackar på förhand för att du tar dig tid att svara på 
dessa frågor.    

                  
  Vilken roll har du i projektet?   

  
Svar:     
                  
1. Hur skulle du definiera BIM?   

  
Svar:   

  
                  
2. Är det tydligt i projektet vad BIM är och hur det ska användas?   
Alternativ 1-Otydligt, 2-Ganska otydligt, 3-Förståeligt, 4-Tydligt, 5-Mycket tydligt   

    
Svar:                 
                  
3. I vilken utsträckning används BIM i produktionen?   

  
Svar:   

  
                  
4. Vad tycker du skulle kunna förbättras när det gäller  användningen av 

BIM i projektet?   
  

Svar:   

  
                  
5.  Upplever du att BIM bidragit till en bättre förståelse och visualisering av 

projektet?   
Alternativ 1-Ja, 2-Nej, 3-Ingen skillnad   

  
Svar:     
                  
6. Hur skulle du säga att kompetensen för att använda BIM har varit 

generellt i hela projektet?   
Alternativ 1-Dålig, 2-Ganska dålig, 3-Tillfredsställande, 4-Bra, 5-Mycket bra   

  
Svar:         Tack för din medverkan!   
          Mvh Tobias Rasping och Magnus Sjödin 
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 Bilagor 

Bilaga 3 – Intervjumall 

Intervjumall  
 

Närvarande 

 

Namn:   Projektroll:  Företag:  

 

Fakta om projektet  

Hur länge har projektet pågått?  

När förväntas det vara färdigt? 

Organisationsstruktur i projektet  

 

Kontaktinformation 
Lista på samtliga kontaktpersoner hos projektörer och entreprenörer inom 

projektet.  

 

Allmänna frågeställningar 

Vad är BIM? 

Hur har man definierat BIM i projektet? 

Hur används BIM? 

I vilken utsträckning används BIM i projekteringen? 

Finns det någon BIM-samordnare?  

Varför används BIM?   

Vad är det som har lett till att BIM används i projektet. Är det beställaren som 

specificerar det i kraven eller är det på eget initiativ?  

Vad är målet med att använda BIM? 

Programvaror vid projektering  

Vilka programvaror används och varför har man valt att arbeta med de program 

som man gör?  
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Programvaror vid projekteringsgranskning och i produktion 

Vilka programvaror används och varför används de? Hur fungerar de i praktiken? 

Detaljritningar  

Mycket kan tas fram ur en väl bearbetad BIM modell. Men hur hanterar man 

ritningarna när man kommer ner på detaljnivå? Finns det någon poäng med att 

detaljerna ska vara synliga i 3D, eller räcker det gott och väl med 2D-detaljer? 

Hur har man gjort i projektet?  

Offshoring  

Har man använt sig av detta? 

Filstruktur 

Hur ser filstrukturen ut i ett projekt? Arbetar samtliga projektörer mot en och 

samma centralfil som ständigt uppdateras, eller arbetar man med separata filer? 

Har man någon gemensam databas där man lagrar information om projektet, för 

att det ska vara enkelt för samtliga inblandade att få tag i den?  

Hur ser filstrukturen ut i projektet? 

Familjer 

Var får man objekten ifrån som används i en modell. Skapar man egna eller 

importeras dem från leverantören? Har man ett eget bibliotek?   

Hur hanteras familjer i projektet? Finns ett gemensamt bibliotek för samtliga 

inblandade? 

Inmätning 

Hur såg förutsättningarna ut? Vilka metoder används för inmätning? Förekommer 

3D-laserscanning? Hur hanteras problematiken med att göra en inmätning innan 

rivning?  
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 Bilagor 

Allmän problematik med BIM 

 

Kompetensbrist 

Kompetensen att använda BIM måste finnas hos de aktuella projektörerna för att 

det ska vara genomförbart. Detta kan smalna av valmöjligheterna vid en 

upphandling eftersom endast de som har kompetensen kvalificeras. 

Märktes detta av i projektet? Blev valmöjligheterna bland de olika konsulterna 

färre pga användandet av BIM?   

Olika programvaror hos de olika projektörerna 

Fick man välja projektörer baserat på vilka programvaror de använder för att det 

skulle vara kompatibelt? 

Ovilja att använda ny teknik   

Det kan vara svårt att få människor att bryta ett beteendemönster. Har man 

använt sig av ett visst system i många år krävs det att man blir övertygad om att 

det nya systemet fungerar bättre och är mer effektivt.  

Har detta märkts av i detta projekt och hur har det i så fall yttrat sig?  

Kräver nära samarbete  

Ett nära samarbete behöver såklart inte innebära problematik utan tvärtom. Men 

med nära samarbete menar vi att företagen måste närma sig varandra på så sätt 

att dela databaser och ha en kommunikation om hur projekteringen fortskrider för 

att få ett lyckat resultat i användandet av BIM.  

Har samarbetet fungerat bra när det gäller organisationen kring BIM?    
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Möjligheter vid BIM implementering  

 

Upptäcka och rätta till kollisioner mellan byggdelar och installationer 

Vid användning av BIM så har man en möjlighet att visuellt upptäcka kollisioner 

på ett sett som inte är möjligt då man arbetar med 2D-ritningar. Då modellen är 

objektsbaserad kan man med vissa program även utföra automatiska 

kollisionskontroller som upptäcker om olika byggdelar kolliderar och markera 

var de gör det. Att åtgärda dessa kollisioner i modellen är betydligt lättare än att 

försöka hitta en lösning i produktionen. 

Har detta lett till att produktionen gått smidigare?   

Skapa förståelse och engagemang i projektgruppen  

Då man arbetar med BIM och tar fram en modell ökar möjligheten att få en 

visuell översikt över projektet. Man får direkt respons på det man gör i projektet.  

Har detta märkts i projektet gentemot beställare, nyttjare, entreprenörer och 

leverantörer? 

Hur visualiseras projektet i olika sammanhang?  

Hur sker samgranskning?  

Egen problemlösning direkt i modellen istället för fråga/svar 

Då det under produktionen uppstår frågor hos entreprenören så kan en del av 

dessa svar hittas i modellen. Detta minskar behovet av att ta kontakt med 

projektörer för att svara på enklare frågor. Man kan på detta sätt spara tid. Det 

krävs dock att platschef eller motsvarande har tillgång till modellen på 

byggarbetsplatsen.  

Har modellen varit tillgänglig för samtliga i produktionen och har det lett till 

snabbare problemlösning? 

Hur är användarvänligheten på programmen? 

Hur mycket frågor kommer från arbetsplatsen till projektörer? Minskar antalet 

frågor när platschefen har tillgång till modellen? 

Mängdhantering 

I modellen finns redan större delen av det material som behövs för att genomföra 

mängdberäkningar. Man kan enkelt få fram längder, areor, volymer och antal 

från modellen. Detta underlättar vid upphandling, egna inköp etc.  

Hur har det varit i detta projekt? 
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Koppla tid och kostnader till modellen  

Man kan med vissa programvaror koppla både tid och kostnad till en BIM, det 

kallas även 4D- och 5D-projektering. 

Har man arbetat på detta sätt? 

Produktionsverktyg  

Har man använt sig av någon utvecklad teknik vad gäller utsättning?  

Underlättas ÄTA-hantering med hjälp av BIM? 

Tar man fram eller utför följande med hjälp av BIM: 

- Arbetsberedning 

- Resursplanering  

- Tidplan 

- Materialspecifikation 

- APD-plan 

- Kalkylunderlag 
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Bilaga 4 – Bilder 

Lärjungen 
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Björnkulla  
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