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SAMMANFATTNING 
Detta kapitel sammanfattar innehållet i detta examensarbete kortfattat. 

 

Titel: Tidplanering av projekteringsskedet i BIM-projekt 

 

Författare: Evelina Fredin 

 

Handledare: Marko Granroth (KTH) och Mikael Ichu (WSP Management) 

 

Syfte: Undersöka vilka möjligheter som finns, för 

projekteringsledaren, att optimera tidplaneringen i 

projekteringsskedet och på så sätt dra större fördel av att 

arbeta med BIM. 

 

Frågeställningar:  Hur ser det planerade och faktiska aktivitetsflödet, 

eventuellt även informationsflödet, ut i några av WSP 

Managements redan utförda BIM-projekt? Vilka åsikter 

har olika roller i projekten om detta? 

 Vilka problemområden upplever projekteringsledare att 

det finns i projekteringsskedet i ett BIM-projekt? Finns 

tendenser till flaskhalsar i vissa projekteringsfaser? 

 Vilka tankar finns i branschen när det gäller möjligheten 

att tidplanera bättre i projekteringsskedet för att kunna dra 

större fördel av BIM? 

 Går det att förena tidplanering av projekteringsskedet i 

BIM-projekt med andra redan inarbetade metoder? 

 

Metod: Insamlandet av fakta till detta examensarbete har skett genom   

en induktiv litteraturstudie samt intervjuer av kvalitativt slag. 

  

Slutsatser: De resultat som framkommit under examensarbetets gång 

tyder på att optimerad tidplanering av projekteringsskedet i ett 

BIM-projekt gör att det går att dra större fördel av att arbeta 

med BIM.  

 

Flera av de problem och flaskhalsar som nämns i intervjuerna 

visar att dessa kan förhindras med bättre tidplanering. 

Framförallt är det förarbetet, där nytta, mål och BIM-

användning identifieras som framhävs som viktigt. Andra 

förutsättningar som nämns är högre engagemang från 

projekteringsledaren, att denne bör komma in i ett tidigt skede 

i projektet och bör samarbeta med någon som har stor 

kunskap och erfarenhet av BIM. 

 

Tidplanen för projekteringsskedet i ett BIM-projekt skiljer sig  

från dagens tidplan på så sätt att det är  

informationsleveranserna som kommer styra hur de olika  
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aktiviteterna planeras istället för de handlingar som skapas  

idag. Samma metoder och program som används idag kan  

användas för tidplanering av ett BIM-projekt. Behovet av att  

bryta ner projektet i mindre delar för att studera relationen  

mellan de olika aktiviteterna och på så sätt skapa en fungerade  

tidplan kvarstår. 

 

 

Nyckelord: BIM, projekteringsledare, projektledare, tidplanering,  

optimering, ofullständig BIM, BIM-genomförandeplan,  

aktivitetsflöde, WSP Management.  
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ABSTRACT 
This chapter contains the abstract of this thesis. 

 

Title: Time scheduling of the design phase in BIM-projects 

 

Author: Evelina Fredin 

 

Tutors: Marko Granroth (KTH) and Mikael Ichu (WSP Management) 

 

Purpose: Explore the possibilities to optimize the scheduling in the 

design phase to obtain greater benefits from working with 

BIM. 

  

Problems:  What is the planned and actual work flow, possibly 

including the information flow, in some of WSP 

Management’s conducted BIM-projects? What are the 

opinions about this, from the different roles in the 

projects? 

 Which problem areas are the managers of the design 

phase experiencing in the design phase of a BIM-project? 

Are there signs of bottlenecks in some of the stages? 

 What are the thoughts in the industry regarding the 

possibility to improve the time scheduling of the design 

phase in order obtain greater benefits from working with 

BIM. 

 Is it possible to use already established methods for the 

time scheduling of BIM-projects? 

  

Methods: The collection of data for this thesis has been done through an  

inductive literature review and qualitative interviews.  

 

Conclusions: The results from this thesis indicate that optimizing of 

scheduling leads to greater benefits from working with BIM.  

 

Several of the problems and bottle necks that are mentioned  

in the interviews shows that they could be prevented with  

better time scheduling. Above all it's the initial work, where  

the BIM goals and Uses are identified, that are mentioned as  

important. Other conditions mentioned are higher  

commitment from the design manager, that this person should  

come in at an early stage in the project and collaborate with  

someone who has extensive knowledge and experience of  

BIM.  

 

The schedule for the design phase in a BIM-project will be  

distinguished from today’s schedule in the way that the  

information delivery will control how the various activities  
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are planned, instead of documents. The same  methods and  

programs that are used today can be used for the scheduling  

of a BIM-project. The need for a break-down structure in  

order to study the relationship between the various activities  

still exists in order to make a functioning time schedule.  

 

Key words: 

 

BIM, design manager, project manager, time scheduling,  

optimization, incomplete BIM, BIM Implementation Plan,  

activity feed, WSP Management. 
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FÖRKORTNINGAR & BEGREPPSDEFINITIONER 
 

3D-modell   tredimensionell modell utan datainformation 

3D-modellering  bygga tredimensionella modeller  

3D-samordning  samordning av olika tredimensionella modeller 

4D-visualisering  visualisering av tidplan 

5D-kostnadsestimering  mängdavtagning och kostnadsestimering 

BBR   Boverkets byggregler 

BIM   Byggnadsinformationsmodell(ering) 

BIM-verktyg   verktyg för att hantera information  

BIM-modell   objektbaserad 3D-modell med datainformation 

BIM-modellering  process för att generera och förvalta information  

BKR   Boverkets konstruktionsregler 

Brukare   nyttjare av byggnaden 

Byggnadsverk  byggnad eller anläggning 

CPM   Critical Path Method 

FG    fritt glapp 

Gantt   typ av flödesschema 

Level of detail  detaljnivå 

Livscykel   ett byggnadsverks hela livstid 

Ofullständig BIM  bristande eller inkomplett BIM-process 

PERT   Program Evalution and Review Technique 

Projekteringstidplan  tidplan över projekteringsskedet 

SH    senaste händelsetid 

Slöseri   icke värdeskapande 

t    tid 

TG    totalt glapp 

TH    tidigaste händelsetid 

Tidplanering   planering av aktiviteter och tidsåtgång  

VDC   Virtual Design and Construction 

 

Projekteringsledaren i denna studie syftar till delprojektledaren som gentemot beställarens 

projektledare ansvarar för projekteringsarbetet.  

De flaskhalsar som nämns i studien avser eventuella trånga sektioner. En trång sektion 

beskrivs av Nationalxencyklopedin som ett ”förhållande som föreligger när vissa resurser 

eller processer p.g.a. kapacitetsbegränsningar är bestämmande för en verksamhets 

prestationsförmåga.”
1
 I studien syftar det till den eventuella kapacitetsbegränsningen som en 

del/delar av projekteringsskedet kanske bidrar till. 

  

                                                
1 Trång sektion. Nationalencyklopedin. 2011. http://www.ne.se/trång-sektion (Hämtad 2011-05-17) 

http://www.ne.se/trång-sektion
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1. INLEDNING 

Inledningens syfte är att beskriva bakgrunden till studien för läsaren samt presentera den 

frågeställning som kommer att belysas. Här presenteras även studiens syfte samt 

avgränsningar för att tydliggöra studiens inriktning. 

1.1.  BAKGRUND 

Det talas mycket om de höga byggkostnaderna i Sverige. Byggnadsprisindex (BPI), som finns 

att hämta hos SCB, visar att kostnaderna för att producera flerbostadshus och gruppbyggda 

småhus har stigit enligt linjediagrammet nedan.
2
 

 

FIGUR 1 - BYGGNADSPRISINDEX FÖR BOSTÄDER (BPI), INKL. MERVÄRDESSKATT ENLIGT STATISTIK HÄMTAT FRÅN SCB 

Samtidigt försvaras det nuvarande kostnadsläget med statistik från bland annat Gardiner & 

Theobald, som visar att de svenska entreprenadkostnaderna för flerbostadshus står sig vid en 

internationell jämförelse
3
. 

 

FIGUR 2 - ENTREPRENÖRSKOSTNADER UTTRYCKT I €/M2
 FÖR FLERBOSTADSHUS I OLIKA EUROPEISKA LÄNDER 

                                                
2 SCB, Byggnadsindex (BPI) 
3 Gardier & Theobald, International Construction Cost Survey 
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En rapport från Fou-Väst visar att det, oavsett pris- och kostnadsförändring över tiden och i 

jämförelse med andra länder, utförs en rad aktiviteter som inte tillför något direkt värde till 

produkten – slöseri. Författarna i rapporten stödjer detta resonemang genom att förklara att 

allt fler aktörsgrupper håller med om att kostnaderna faktiskt kan sänkas. I debatten om 

minskningen av slöseriet cirkulerar flera olika uppfattningar om vilken förbättringspotential 

som finns.
4
 

Enligt Marko Granroth ser många BIM (Byggnadsinformationsmodellering) som en möjlighet 

att förändra byggbranschen och i och med detta undvika de problem med slöseri som finns. 

Med hjälp av BIM är det möjligt att spara pengar genom till exempel reducering av 

kvalitetsfelkostnader och produktionskostnader, samordning och kollisionskontroll, 4D-

visualisering av tidplan och 5D-kostnadsestimering. 

Granroth förklarar vidare att byggbranschen i jämförelse med andra branscher har legat steget 

efter när det gäller att utnyttja de möjligheter som finns till förtjänst av utvecklingen inom 

programvara. Användningen av BIM leder till att de informationsförluster som förekommer 

mellan disciplinerna i byggprocessen kan minskas. Genom att arbeta i realtid mot en BIM-

modell skapas ett obrutet informationsflöde dels mellan, men också inom de olika 

byggskedena. Med hjälp av simuleringar, visualiseringar och kollisionskontroller som utförs 

tidigt i den virtuella modellen skapas möjligheter att synliggöra kollisioner redan i 

projekteringsfasen, vilket leder till att de ändringar som behöver göras kan ske till en lägre 

kostnad än om felet hade behövt åtgärdas under byggfasen. Granroth förklarar att det krävs 

mer resurser i ett tidigt skede för att få ett lyckat resultat av BIM eftersom det är där 

merparten av all information skapas.  

Det krävs inte bara rätt mjukvara för att klara av en BIM-process, utan vikten bör ligga på 

utbildning och införskaffande av erfarenhet för att klara av att genomföra ett BIM-projekt fullt 

ut. Företag lämnar idag ofta anbud på BIM-projektering utan de rätta erfarenheterna, vilket 

kan resultera i ett projekt där man tänkt BIM men arbetat traditionellt. Fokus på de 

värdeskapande delarna prioriteras lågt och många beslut och antaganden forceras fram i slutet 

på projekteringsskedet vilket leder till att möjligheten att samordna och kollisionskontrollera 

försvagas eller uteblir helt. Detta kan endast åtgärdas med en förlängd tidplan eller genom att 

man överger BIM-processen för en traditionell byggprocess och resultatet av detta blir så 

kallad Ofullständig BIM.
 5
 

Det är viktigt att förstå att BIM i första hand inte handlar om tekniken. Pontus Bengtson, som 

är ansvarig för BIM Transport och Infrastruktur inom WSP, säger i en intervju med OpenBIM 

att fokus bör ligga till 80% på mjuka delar och endast 20% på verktyg.
6
 På Standford 

University använder man termen Virtual Design and Construction (VDC) när man talar om 

användningen av samordnade byggnadsinformationsmodeller från flera discipliner i 

byggprojekt och utöver användningen av BIM ligger tonvikten även på hur man med hjälp av 

                                                
4 Josephson, Per-Erik och Saukkorii, Lasse. Fou-Väst Rapport 0507, Slöseri i byggprojekt, s.11ff 
5 Granroth, Marko. BIM – ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern arbetsmetod, s.13ff 
6 Nilsson, Göran. Tätare projekteringsarbete nyckeln till framgång. 
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rätt organisation och process får människor att samarbeta i ett projekt.
7
 Fler och fler 

uppmärksammar alltså vikten av organisationen och processen för att kunna ta del av de 

fördelar som BIM utlovar.  

Rogier Jongeling skriver tillsammans med Mårten Lindström i en krönika för tidningen 

ByggIndustrin att fokus oftast läggs på själva 3D-modelleringen och 3D-samordningen i 

projekt där 3D-projektering tillämpas. De menar att ett BIM-projekt framför allt kräver 

ordning och reda och fokus på hur organisationen fungerar och hur denna interagerar.
8
 Trots 

den relativt goda och etablerade vetskapen om att arbetet i ett BIM-projekt skiljer sig från ett 

traditionellt projekt med avseende på tid och arbetsinsats så nämner Lindström och Jongeling, 

i en annan krönika skriven för samma tidning, att den största delen av det forsknings- och 

utvecklingsarbete som sker idag inom BIM fokuseras på produktmodellering och 

förvånansvärt lite till process- och organisationsmodellering.
9
  

Enligt Lindström och Jongeling förutsätter BIM struktur inom modellering av produkt, 

organisation och process och detta kräver tydliga direktiv från bland andra projektledaren och 

projekteringsledaren.
10

 I rapporten BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt skriver Jongeling 

dessutom att BIM-verktyg ger möjligheter till mer rationella och produktiva arbetssätt men att 

projektering med verktygen inte automatiskt resulterar i en kortare projekteringstid.  

1.2. SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter som finns, för 

projekteringsledaren, att optimera tidplaneringen i projekteringsskedet och på så sätt dra 

större fördel av att arbeta med BIM.  

1.3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

Nedan följer en konkretisering av studiens syfte i form av frågeställningar som kommer att 

fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet, genom att avgränsa och fokusera studien.  

 Hur ser det planerade och faktiska aktivitetsflödet, eventuellt även informationsflödet, ut i 

några av WSP Managements redan utförda BIM-projekt? Vilka åsikter har olika roller i 

projekten om detta? 

 Vilka problemområden upplever projekteringsledare att det finns i projekteringsskedet i 

ett BIM-projekt? Finns tendenser till flaskhalsar i vissa projekteringsfaser? 

 Vilka tankar finns i branschen när det gäller möjligheten att tidplanera bättre i 

projekteringsskedet för att kunna dra större fördel av BIM? 

 Går det att förena tidplanering av projekteringsskedet i BIM-projekt med andra redan 

inarbetade metoder? 

  

                                                
7 Wåhlin, Linus. Building Information Model – Erfarenheter från tillämning av VDC under projektering, s.2f 
8 Jongeling, Rogier och Lindström, Mårten. Bim kräver ordning och reda. 
9 Jongeling, Rogier och Lindström, Mårten. Kvantifiera BIM-nytta utöver 3D-visualisering. 
10 Jongeling och Lindström. Bim kräver ordning och reda. 
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1.4.  AVGRÄNSNINGAR 

Eftersom detta examensarbete på 15hp motsvarar 10 veckors heltidsstudier, kommer studien 

endast att belysa resursfördelningen i det studerade BIM-projektet, och detta i form av 

arbetade timmar.  

1.5.  MÅLGRUPP 

I första hand är detta ett examensarbete som utförs som slutexamination i 

högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik & Ekonomi vilket leder till att målgruppen 

innefattar kurskamrater från programmet samt de handledare och examinatorer som kommer 

att betygssätta arbetet. Även WSP Management, och då framför allt de som är involverade i 

utvecklingen av och förbättringsarbetet med att integrera BIM i projekteringsledningens 

arbetsstruktur, ska kunna dra nytta av denna rapport.  

Självklart finns möjligheten för alla som är intresserade av ämnet att ta del av det material 

som rapporten presenterar. 
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2. METOD 

Följande kapitel ger en bild av den metod som har använts för att svara på 

frågeställningarna. Här diskuteras även arbetets trovärdighet och kvalitet.   

2.1.  METODVAL 

Tanken med detta examensarbete var att det skulle ha en kvalitativ ansats förstärkt med 

kvantitativa inslag. Dock har det inte varit möjligt att få tag på den data som hade behövts för 

att kunna genomföra den kvantitativa delen. 

Vid kvantitativa studier är det vanligt att systematiskt samla in kvantifierbar data som sedan 

sammanfattas i statisk form där den sedan analyseras med hjälp av testbara hypoteser. 

Studierna är vanligtvis formaliserade, med en tydlig process förutbestämd. När en kvantitativ 

metod används är det inte ovanligt att den som studerar något själv inte deltar i studien, vilket 

leder till att metoden kan uppfattas som mer objektiv.
11

 De kvantitativa delarna i detta arbete 

var tänkt att bestå av den kvantitativa dataanalysen som beskrivs i nästa kapitel under 

rubriken kvantitativ dataanalys. 

Till skillnad från den kvantitativa metoden, så deltar den som studerar något ofta i det som 

analyseras i den kvalitativa studien. Datainsamlingen och analysen sker ofta samtidigt och i 

växelverkan under studiens gång varför denna typ av studie ofta omfattar färre respondenter.
12

 

I detta examensarbete har denna metod valts för litteraturstudien samt intervjuerna. 

Arbetet med faktainsamling till detta examensarbete har skett induktivt, vilket innebär att man 

drar slutsatser utifrån ett antal enskilda fall. Teorin är alltså resultatet av den insamlade 

informationen. Vid en deduktiv metod härleder man däremot hypoteser utifrån den teori som 

redan finns inom ämnet och sedan undersöks om hypoteserna stödjs av den information som 

samlas in.
13

 Anledningen till att en induktiv metod har valts beror på att BIM som begrepp 

fortfarande är relativt nytt och att det därför inte finns så mycket teori att bygga eventuella 

hypoteser på. 

2.2. GENOMFÖRANDE 

I detta examensarbete var det tänkt att kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder 

skulle kombineras i form av: 

2.2.1. LITTERATURSTUDIER 

För att ta reda på om det går att förena projekteringsledning i BIM-projekt med andra redan 

inarbetade metoder så har de olika metoderna Gantt, PERT och CPM studerats närmare. 

Detta för att få klarhet i om någon/flera av dessa planeringsmetoder är förenliga med BIM-

projekt. Även specifika planeringsmetoder avsedda för BIM-processen har studerats.  

                                                
11 Kvantitativ metod. Nationalencyklopedin. 
12 Kvalitativ metod. Nationalencyklopedin. 
13 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 23ff 
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Den litteratur som har använts är av typen sekundärdata, vilket innebär att informationen 

kommer från andrahandskällor. I detta fall består andrahandskällorna av artiklar, böcker samt 

rapporter av olika slag. Eftersom sekundärdata har varit ämnad för en annan studie är det 

viktigt att bedöma informationens relevans för denna studie samt kritiskt granska validiteten 

och reliabiliteten.
14

  

Sökningen av litteratur i bokformat har dels skett på biblioteket på KTH i Campus Haninge 

och på KTH Vallhallavägen, men även via internetsidan www.libris.kb.se som är de svenska 

universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst. Dessa forum har använts för att söka 

information om projekteringsledning samt olika tidplaneringsmetoder. 

Eftersom det finns begränsat med litteratur inom ämnet BIM så har sökningen av information 

om detta område främst begränsats till Internet där det är lätt att få tillgång till både artiklar 

och examensarbeten. De sökord som har använts vid sökning är: BIM, projekteringsledning 

samt projekteringsledare. 

Redan i början av examensarbetet gavs tillgång till litteratur om BIM från handledaren som 

denne själv har skrivit. Även referenser från andra källor har använts för att söka vidare 

information om BIM. 

All litteratur som har använts har hämtats från trovärdiga källor i form av tryckta och utgivna 

böcker, examensarbeten från andra tekniska högskolor, artiklar från kända branschtidningar 

samt verk från svenska och utländska opartiska intresseorganisationer som arbetar för en 

utveckling av BIM. 

2.2.2. KVANTITATIV DATAANALYS 

Hur ser det planerade och faktiska aktivitetsflödet, eventuellt även informationsflödet, ut i 

några av WSP Managements redan utförda BIM-projekt? För att kunna svara på denna 

frågeställning var tanken att få tillgång till ett/flera av WSP Managements redan avslutade 

projekt där arbetet har skett med hjälp av BIM. Det som skulle studeras var antalet arbetade 

timmar som planerats för projektet i relation till det reella utfallet av arbetade timmar, samt 

eventuellt informationsmängden. För att kunna analysera datan skulle denna sammanställas i 

olika kurvor som dels visade skillnaden mellan planering, utfall och informationsmängd för 

projektets konsulter men även eventuellt samarbete projekteringskonsulterna sinsemellan. 

Tyvärr har det inte varit möjligt att få tag på dessa uppgifter för det projekt som har valts att 

studeras.  

2.2.3. INTERVJUER 

För studien är det högst intressant att ta reda på vilka problemområden projekteringsledare 

upplever att det finns inom tidplaneringen av projekteringsskedet och om det finns tendenser 

till flaskhalsar i vissa projekteringsfaser. Metoden som har använts för att ta reda på detta har 

varit att intervjua den projekteringsledare som varit del av det BIM-projekt som studeras samt 

ytterligare en person med kunskap om projekteringsledning i BIM-projekt. På grund av en 

                                                
14 Booth, Wayne C. Forskning och skrivande, s.91ff 



7 

 

snäv tidsram och svårigheter att komma i kontakt med fler personer med denna typ av 

erfarenhet har endast två intervjuer genomförts. 

Ytterligare intervjuer har genomförts med kunniga inom området BIM för att få en ökad 

kännedom om vilka tankar det finns från branschen när det gäller möjligheten att optimera 

resursfördelningen i projekteringsskedet för att kunna dra större fördel av BIM. Slutligen har 

inblandade i WSP Managements redan utförda BIM-projekt intervjuats för att ta reda på vilka 

åsikter de olika rollerna i projekten har om det planerade och faktiska aktivitetsflödet. 

Respondenterna till dessa intervjuer har valts med tanke på den kunskap och erfarenhet de har 

av BIM och BIM-projekt, med en typ av bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att 

den som genomför studien tar kontakt med de personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga för denne.
15

 Ingen hänsyn har tagits till kön, ålder, arbetsplats eller arbetsort på 

grund av den relativt snäva tidsramen för studien. 

Vid samtliga intervjuer har förberedda frågor använts, dock har dessa en relativt öppen 

karaktär som tillåter respondenten att utveckla sitt svar. Inspelning har skett och/eller 

anteckningar tagits och den renskrivna intervjun har sedan skickats till respondenten, som har 

fått möjlighet att kommentera om de ansett att något de sagt har missuppfattats.  I bifogade 

bilagor återfinns alla de renskrivna intervjuerna med de olika respondenterna, och det framgår 

hur, var och när intervjun har genomförts. 

2.3. METODENS TROVÄRDIGHET OCH KVALITET 

Validiteten kan sägas bedöma om studien verkligen undersöker det den säger sig undersöka.
16

 

När man mätt det man avsett mäta och inget annat, innebär det att resultatet av en studie visar 

hög validitet.
17

 Det går, för kvalitativa studier, att dela upp validiteten i intern och extern 

validitet.  

Intern validitet är ett mått för överensstämmelsen mellan studiens undersökningar och de 

resultat, som den som genomför studien, kommer fram till. Överlag brukar kvalitativa studier 

tendera att ha en hög intern validitet, eftersom den tillåter den som utför studien att säkerställa 

att denne verkligen får svar på det den frågar efter.
18

  I denna studie är det svårare att 

säkerställa en hög intern validitet, eftersom den behandlar begreppet BIM, som är ett relativt 

nytt begrepp inom byggbranschen och tolkas därför fortfarande olika. Öppna intervjufrågor 

har ställts, vilket gör att författaren har kunnat fråga följdfrågor för att säkerställa att inga 

missförstånd uppstått mellan författaren (intervjuaren) och respondenten under intervjun.  

Den externa validiteten mäter generaliserbarheten till andra sociala miljöer och kan utgöra ett 

problem för de som utför kvalitativa studier, eftersom man ofta använder sig av fallstudier och 

                                                
15 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 124 
16 Patel, Runa och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder, s.85 
17 Andersen, Heine. Vetenskapsteori och metodlära, s. 92 
18 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 306 
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begränsade urval.
19

 I denna studie har urvalet av respondenter dels varit de som författaren har 

fått tag på och de som ville ställa upp på en intervju från det studerade projektet.  

För att ta reda på problemområden och flaskhalsar som projekteringsledare har upplevt 

intervjuades endast två personer, eftersom det finns få personer som har en praktisk erfarenhet 

av denna typ av projekt. Spridningen på dessa respondenter blir därför relativt liten. I den sista 

gruppen respondenter, som har intervjuats för att ta reda på vilka tankar som finns i branschen 

när det gäller möjligheten att tidplanera bättre i projekteringsskedet för att kunna dra större 

fördel av BIM, kan det också finnas risk för att respondenterna inte representerar ett 

generaliserbart urval. Urvalet i hela denna studie består av begränsat urval eftersom hänsyn 

främst har tagits till respondenternas kunskap om och erfarenhet av BIM. 

Även reliabiliteten kan delas upp i en extern och en intern del. Den externa reliabiliteten 

bedöms utifrån replikerbarheten av studien, alltså i vilken utsträckning studien kan upprepas 

och ge samma resultat.
20

 I detta examensarbete finns ingen möjlighet att replikera studien. 

Metoden för denna studie har beskrivits, vilket möjliggör en framtida replikation. I denna 

studie har endast en person genomfört studien och densamma har skrivit rapporten. Kravet för 

att en studie ska hålla en hög intern reliabilitet är att en eventuell grupp som utför en studie 

tillsammans ska vara överens om hur de ska tolka det de ser och hör.
21

 

Ibland kan det vara svårt att bedöma en kvalitativ studie utifrån mått som skapats för att 

bedöma kvantitativa studier varför även andra kriterier har skapat, som ska fungera som 

motsvarande mått för kvantitativa studier.
22

 Man talar om tillförlitlighet, som kan säkerställas 

genom att utföra studien i ”enlighet med de regler som finns och att man rapporterar 

resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att dessa 

ska bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt.”
 23

 När intervjuerna har 

genomförts i denna studie så har respondenterna alltid fått ta del av den renskrivna intervjun. 

Ett annat mått som kan användas för kvalitativa studier är överförbarhet. Istället för att söka 

bredd och generaliserbarhet, som är fallet med kvantitativa studier, bör strävan med en 

kvalitativ studie vara att eftersträva djup. Därför uppmanas kvalitativa forskare snarare att 

skapa ”fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i en kultur.” Med hjälp av dessa 

redogörelser får läsaren sedan en så kallad databas som de kan utnyttja för att bedöma 

överförbarheten av studiens resultat till andra miljöer.
 24

 

  

                                                
19 Bryman, Alan och Bell, Emma. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 306 
20 ibid 
21 ibid 
22 ibid, s.306f 
23 ibid, s.306 
24 ibid, s. 307 
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3. WSP MANAGEMENT 

Kapitlet som följer beskriver kort WSP Management som företag. 

 

WSP Management är en del av det globala företaget WSP som har cirka 9 500 medarbetare 

ibland annat England, Sverige och övriga Europa, USA, Afrika, Asien och Australien. 

WSP Management har idag drygt 200 anställda utspritt på flera orter runtom i Sverige. De 

erbjuder tjänster inom projektledning, projekterings- bygg- och installationsledning, kalkyl 

och ekonomistyrning, kvalitets- och miljöstyrning till privata och offentliga kunder med 

uppdrag inom kontor, handel, utbildning, idrott och kultur, vård, bostäder, industri och 

infrastruktur.
25

  

  

                                                
25 WSP Sverige. WSP Management. 
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4. VAD ÄR BIM? 

I följande kapitel fås en introduktion till begreppet BIM och dess olika betydelser. 

 

BIM är ett relativt nytt begrepp vars betydelse beror på vem man frågar. Ofta förknippas BIM 

med 3D-projektering, där modellen sedan används för att visualisera, granska och testa. I Lilla 

boken om BIM, som ges ut av WSP kan man dock läsa att ”BIM är mer än teknik. BIM är ett 

nytt förhållningssätt för en hel bransch.”
26

 

Rogier Jongeling förklarar följande i sin rapport BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt: 

”BIM kommer från det engelska begreppet Building Information Model. Begreppet BIM är ett 

relativt nytt begrepp som beskriver något som har funnits mycket längre än så. Redan under 

1970-talet introducerades begreppet Building Product Model, men dessa diskussioner har länge 

varit akademiska och därmed teoretiska. Det var inte förrän stora CAD-leverantörer, såsom 

Autodesk, Bentley Systems och Graphisoft började använda BIM begreppet som det stora 

genombrottet skedde. Autodesk definierar BIM som ”3D, objectoriented, AEC-specific CAD”. 

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 om 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.  

Enligt denna definition är en 3D-modell inte med automatik en BIM. Modellen ska vara 

objektorienterad och innehålla information om byggprocessen och produkten.”27 

Enligt Marko Granroth är BIM-modellen en virtuell modell av verkligheten där all 

information från byggnadens livscykel samlas och organiseras, och med hjälp av ett modernt 

arbetssätt, syftar BIM till att eliminera de informationsglapp som vanligtvis förekommer 

mellan disciplinerna i ett byggprojekt.
28

 Niclas Spelmans och Adam Åhlmans förklarar vidare 

att tanken är att den information som samlas i BIM-modellen ska kunna sparas, delas och 

utnyttjas under hela byggnadens livscykel utan att en manuell återinföring av samma 

information ska behöva ske.
29

 

                                                
26 WSP Group Sweden, Lilla boken om BIM. 
27 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocesser 

baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM, s.2 
28 Granroth, Marko. BIM – ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern arbetsmetod, s. 17 
29Spelmans, Niclas och Åhlmans, Adam. BIM för projekteringsledare   

- En studie om förändring av projekteringsledarens roll och anpassning till ett nytt arbetssätt, s. 10 
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FIGUR 3 - BIM-PROCESSEN FRÅN IDÉ TILL FÖRVALTNING OCH OMBYGGNAD/RIVNING 

I en artikel skriven av Hans Liljedahl och Mats Persson kan man läsa att: 

”All information om ett projekt hanteras i en gemensam databasmodell, där ändringar kan ske koordinerat 

och där alla inblandade kan hämta den information som behövs för stunden. Det som ofta sker i debatten om 

BIM är att man inskränker diskussionen till en fråga om programvaror och teknologi. Detta leder lätt fel. För 

BIM handlar egentligen inte om teknik, utan om metodik. BIM är en arbetsmetod; att införa BIM innebär att 

man måste börja se på process och organisation på nya sätt.”30  

                                                
30 Liljedahl, Hans och Persson, Mats. BIM handlar om metodik, inte om teknik, s. 18 
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5. TRADITIONELL PROJEKTERING 
Detta kapitel beskriver arbetsgången i den traditionella projekteringen samt 

projekteringsledarens roll. Vidare diskuteras olika metoder för tidplanering av 

projekteringsskedet i ett traditionellt projekt. 

Arbetet som sker under projekteringsskedet är ofta komplext. Det byggnadsverk som ska 

skapas kan vara stort, kräva speciella funktioner eller komplicerade installationer och alla 

beställarens miljö- och kvalitetskrav ska uppfyllas under hela byggprocessen. Detta leder till 

att många olika personer måste samarbeta i projekteringsskedet.
31

  

I Sverige har man länge arbetat efter en viss struktur i projekteringsskedet, där man utgår från 

övergripande frågor och eftersom behandlar allt mer preciserade och detaljerade frågor. Ända 

sedan 1950-talet har projekteringsskedet delats upp i tre skeden - programskede, systemskede 

och detaljskede
32

. 

 

FIGUR 4 - PROJEKTERINGENS OLIKA SKEDESINDELNINGAR 

I förstudien görs en kartläggning för att fastställa de behov som finns och för att bedöma de 

ekonomiska aspekterna. Målet med förstudien är att ta beslut om man ska gå vidare med 

projektet eller inte.
 33

 När beslutet har tagits fortsätter processen över i programskedet där de 

eventuella analyser och undersökningar som utförts redan i förstudien fördjupas, kompletteras 

och breddas. I programskedet görs flera olika utredningar, som till exempel 

verksamhetsanalys, lokalprogram, tekniskt program, miljöprogram, lokaliseringsutredning 

och tomtutredning. Dessa utredningar sammanställs sedan i ett byggnadsprogram som ska 

redovisa alla kända förutsättningar och krav. Byggnadsprogrammet används som grund för 

det fortsatta arbetet i projekteringen.
34

  

Vanliga dokument i byggnadsprogrammet 

 
 

 Lokalprogram 

 Översiktlig 

projektbeskrivning 

 Kravspecifikation 

 Miljöprogram 

 Geoteknisk rapport 

 

 Programskisser 

 Särskilda utredningar 

 Inredning och eventuell 

utrustning 

 Huvudtidplan 

 Kostnadsuppskattning 

 

                                                
31 Nordstrand, Uno. Byggprocessen, s. 77ff 
32 ibid, s. 85f 
33 ibid, s. 57ff  
34 ibid, s. 65ff 

FÖRSTUDIE PROGRAMSKEDE SYSTEMSKEDE DETALJSKEDE 



14 

 

Det är ofta arkitekten som börjar arbetet med att presentera olika förslag för beställaren. Efter 

att beställaren har tagit del av fördelar och nackdelar tar denne, om möjligt i samband med de 

framtida brukarna, beslut om vilket av förslagen som man ska gå vidare med. Arkitektens 

arbete att utforma byggnaden in- och utvändigt kallas för gestaltning och bör ske i samband 

med projekteringens övriga projektörer
35

 för att säkerställa att bärande konstruktionssystem 

och tekniska installationssystem fungerar med arkitektens förslag till byggnadsutformning. 

Arkitekten måste även ta hänsyn till programmets övriga krav, såsom miljö- och 

förvaltningskrav samtidigt som de estetiska kraven ska uppfyllas. Genom att ta hjälp av 

övriga projektörer i ett nära samarbete kan dåliga skissförslag tidigt sållas bort och det blir 

enklare att bearbeta och omarbeta skisserna till ett slutligt huvudalternativ. Resultatet 

redovisas i form av en situationsplan över tomten, ritningar av våningsplaner, fasader och 

viktiga sektioner. Tillsammans kallas handlingarna för förslagshandlingar och utgör 

underlaget för den fortsatta projekteringen.
36

 

Det är viktigt att komma ihåg att projekteringen av ett byggnadsverk är ett lagarbete mellan 

många olika deltagare, som alla måste ha ett nära samarbete under hela projekteringen. För att 

detta ska vara möjligt krävs god kommunikation och de olika projektörerna hela tiden måste 

informera varandra om hur de tänker lösa sina specifika problem.
 37

  

Efter gestaltningen följer systemutformningen, där byggnadens konstruktionssystem och de 

olika installationssystemen utformas och fastställs. Fortfarande är det viktigt att se till så att 

samtliga krav i byggnadsprogrammet uppfylls.  

Med utgångspunkt i förslagsritningarnas planlösningar analyseras hur den bärande stommen 

kan utformas och de tekniska installationssystemen analyseras för att säkerställa att 

exempelvis beställarens klimatkrav uppnås. Innan byggnadens huvudmått och våningshöjder 

bestäms dimensioneras byggnadskonstruktioner och utrymme för installationskomponenter 

och kritiska snitt studeras. Även systemlösningar för ljud- och brandkrav bör fastställas i detta 

skede. 

Det är viktigt att under hela projekteringsarbetet kontrollera så att alla olika krav uppfylls. 

Några av de faktorer som måste tas hänsyn till är projektets miljöplan, bestämmelserna i BBR 

och BKR, arbetsmiljön både på den blivande byggarbetsplatsen och i utrymmen för framtida 

drift- och underhållsarbeten. Vid valet mellan två olika alternativ måste konsekvenserna för 

varje alternativ analyseras utifrån hela byggprocessen, inklusive förvaltningsskedet. 

Resultatet av systemutformningen redovisas i systemhandlingarna, som dels ska ge 

beställaren en aktuell bild av projektet samt ligga till grund för den fortsatta 

detaljutformningen. Handlingarna utgör även underlag för kontroll av projektets tids- och 

kostnadsramar och när man ansöker om bygglov bifogas normalt situationsplan och fasader 

från systemhandlingarna.
38

 

                                                
35 Nordstrand, Uno. Byggprocessen, s. 77ff 
36 ibid, s. 85f 
37 ibid, s. 77ff 
38 ibid, s. 86ff 
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Vanliga dokument i systemhandlingarna 

 

 Lokalprogram 

 Översiktlig 

projektbeskrivning 

 Miljöplan för 

projektering 

 Geoteknisk rapport 

 

 Tidplan 

 Teknisk redovisning 

 Rumsfunktionsprogram 

 Ritningar 

 Systemkalkyl 

Det tredje och mest omfattande skedet i projekteringsfasen är detaljutformningen. Här slutförs 

all dimensionering av byggnadskonstruktioner och installationskomponenter, bestäms 

slutgiltig placering av till exempel dörrar, sanitetsporslin, belysningsarmaturer och så vidare. 

Slutliga val av material och byggnadsdetaljer görs vilket gör det möjligt att i detalj fastställa 

all måttsättning. Vidare bestäms utformningen av synliga formytor, ytskikt på väggar, golv 

och tak, fast inredning och så vidare.  

Allt arbete med att omsätta byggnadsprogrammets funktionskrav och andra krav till tekniska 

lösningar sker i nära samarbete mellan projektörerna. Det är viktigt att säkerställa att de 

tekniska lösningarna även uppfyller alla krav som återfinns i lagstiftning och föreskrifter, 

främst BBR och BKR. Projektörerna har dessutom ansvar för att beakta både 

byggnadsarbetarnas och den framtida förvaltningspersonalens arbetsmiljö.  

Varje byggprojekts miljöplan innehåller krav på miljögranskning av de bygg- och 

installationsdelar som ämnas användas. Man bör alltid sträva efter att välja de varor som är 

resurssnåla, som ger sunda hus och som medför låg miljöbelastning. Alla varor som kommer 

ingå i byggnaden och kan ha betydelse ur miljösynpunkt måste dokumenteras med avseende 

på materialinnehåll och förhållanden om varornas framställning, användning och egenskaper. 

Resultatet av detaljutformningen redovisas som bygghandlingar. De delger entreprenörerna 

all den information de behöver för att kunna uppfylla alla beställarens krav under 

byggandet.
39

 Det är viktigt att bygghandlingarna är uppförda på ett enhetligt och strukturerat 

vis så att till exempel uppgifterna i olika delhandlingar kompletterar varandra. Detta för att 

undvika missförstånd mellan alla de inblandade i byggprocessen. I Sverige finns 

Bygghandlingar -90, som ges ut av SIS (Swedish Standards Institute), där det anges regler 

och rekommendationer för att underlätta detta redovisningsarbete.
40

 

Vanliga dokument i bygghandlingarna 

 

 Beskrivningar 

 Ritningar 

 Geoteknisk rapport 

 Förteckningar 

 

 Produktionsplanering 

 Skylthandling 

 Kulörredovisning 

 Tekniska beräkningar 

 

                                                
39 Nordstrand, Uno. Byggprocessen, s. 90f 
40 ibid, s. 96 
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5.1. PROJEKTERINGSLEDARENS ROLL 

I arbetet som projekteringsledare krävs att man organiserar, samverkar med berörda, planerar 

för samordning, styr kostnader, leder miljö- och kvalitetsarbete, fastställer rutiner och 

upprättar struktur samt tar ansvar.
41

 

Att organisera projekteringsskedet är en process som fortlöper under hela projektet och består 

i att specificera organisationens funktioner för beslutsfattande, utförande, ledning och kontroll 

och medverka till att upprätta en beslutsordning. Det kan vara klokt att upprätta ett nätverk för 

kommunikation, dels för att kunna kommunicera med myndigheter, hyresgäster och andra 

externt berörda men framförallt för att kunna kommunicera internt mellan beställare, ledare av 

projektet, projektering och produktion, arkitekter, tekniska konsulter, specialister, 

entreprenörer och leverantörer. Beställaren kan behöva förstärka sin egen organisation med 

konsulthjälp. Upphandlingen av konsulter för projektering bör ske professionellt med grund i 

de regelverk som tagits fram för detta ändamål.    

De byggnadsverk som skapas ska vara i användning under långa perioder. Det bör därför 

ligga ett visst fokus på att åstadkomma så goda brukaregenskaper som möjligt genom att 

samla kunskap om hur byggnaden kommer att användas samt genom att bedöma dess 

brukbarhet. Detta kan göras genom brukarinflytande vilket är en typ av samverkan med 

berörda. I lagstiftningen anges grundläggande krav för att se till att slutanvändarnas behov 

blir tillgodosedda men därutöver gäller att utforma byggnadsverket så att de tilltalar och blir 

brukbara för de som använder dem.  

Brukarinflytandet i ett projekt bör definieras noga. I projekteringens inledning brukar 

information, synpunkter och idéer samlas in i samverkan med brukare och den som leder 

denna insamling bör tydligt redogöra för syftet med programarbetet. Det bör framgå hur 

uppgifterna kommer att användas och vilken information som är relevant för det kommande 

arbetet. Det är viktigt för brukarna att få reda på dess möjligheter att bli underrättade och få 

komma med synpunkter. I de fall där brukarna ej är kända bör deras intressen vara företrädda 

genom organisationer eller medverkan av konsulter med fackkompetens inom de områden 

som kommer att behandlas. 

Inför ett byggprojekt bör den part som tillvaratar brukarnas intressen i samråd med beställaren 

klargöra för vilka mål processen ska leda fram till. Det kan till exempel röra sig om 

ekonomiska ramar för hyresnivån på blivande bostadslägenheter eller miljöfrågor.  

I de fall där brukarna och slutanvändarna är engagerade bör informationsmöten hållas vid 

lämpliga tillfällen, där projektansvariga kan redogöra för vad som händer i projektet, vilka 

tider som gäller och så vidare. 

Även samverkan med myndigheter är en del av projekteringsarbetet. Byggherren måste följa 

den lagstadgade och föreskrivna processen för att uppfylla den formella hanteringen av 

detaljplaner och bygglovgivning som det ställs krav på. Byggherren kan även överklaga 

eventuella myndighetsbeslut. 

                                                
41 Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen, s. 141 
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Vid planering för samordning av projekteringen bör man börja med att analysera 

projektuppdraget och ta del av projektets bakgrund. Det är viktigt att projektets syfte tydligt 

preciseras och att en analys utförs för att tydliggöra de problem som behöver lösas i 

projekteringen, ifråga om utformning, teknisk uppbyggnad och produktion.  

Det är tidsutrymmet som beställaren medger som skapar ramarna för projekteringens 

tidsförlopp och det är även detta som avgör om olika aktiviteter kan utföras i följd eller om 

vissa aktiviteter måste löpa omlott tidsmässigt. Tidsutrymmet kan till viss del bero på vilken 

genomförandeform beställaren väljer. 

Även externa beslut som fattas av beställaren är grundläggande för projekteringens 

tidplanering. Möjligheterna att erhålla besked och direktiv från beställaren kommer att 

påverka tidplanens uppbyggnad. Denna typ av information kan dessutom påverkas av 

förhållanden utanför projektet. Myndighetskontakter och formella processer som att ta fram 

en detaljplan enligt föreskrivna bestämmelser påverkar också. 

De aktiviteter som bestäms har ofta en given arbetsgång och bestämd tidsåtgång som gör att 

projekteringsplanen får en naturlig grundstruktur. Interna beslut inom 

projekteringsorganisationen, såsom överenskommelser gällande informationsdelning 

konsulter sinsemellan och resursinsatser med krav på leverans av underlag är även dessa 

faktorer som påverkar tidplanens upplägg. 

Planeringen av projekteringsskedet innebär att formulera mål för olika insatser och samordna 

dessa insatser och se till så att insatserna leder till det önskade resultatet. Den kan alltså ses 

som en hjälp för att leda, stämma av och följa upp projekteringen. 

Det är ledningen för byggprojektet som fastställer tidpunkterna för när beslut ska tas. Sedan 

behöver sambanden mellan de olika aktiviteterna klarläggas och dokumentation, information 

och media i projektet måste förmedlas till de olika projektörerna så att de får rätt underlag för 

sina arbetsuppgifter och anvisningar om färdriktningen. Detta bör sammanställas i en 

samordningsplan för projekteringen som anger den bestämda beslutsordningen och innehåller 

en genomtänkt strategi för att uppnå de mål som satts upp för projektet. Samordningsplanen 

bör även innehålla en analys av de interna sambanden, en tidplan med aktivitetsföljder samt 

planering för kostnadsstyrning och kvalitetsledning. 

Projekteringstidplaner upprättas för varje medverkande konsult och en överskådlig bild av 

samtliga tidplaner visas i den samordnade huvudtidplanen. Eftersom tidplanen vanligtvis 

innehåller många aktiviteter, varav många sker parallellt, leder det till att många är beroende 

av varandras arbete och resultat. Detta göra att en kritisk linje kan spåras i aktivitetskedjan. 

Genom kunnig planering och ledning av ett byggprojekt går det att spara in tid genom att 

optimera den kritiska linjen, dock är det viktigt att inte pressa denna tillåtna tidsåtgången för 

olika insatser allt för långt eftersom detta ofta leder till bristande kvalitet.
 
 

Valet av planlösning, stomme och uppbyggnad, spännvidder samt val och utformning av 

tekniska försörjningssystem påverkar ett byggprojekts kostnadsramar. Valen påverkar även 

den långsiktiga ekonomin och det är inte alltid de lägsta investeringskostnaderna motsvarar de 
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lägsta driftkostnaderna, snarare motsatsen. Det är en stor utmaning för de som formar 

byggnadsverket att finna de lösningar som ger största möjliga värde ur ekonomisk synvinkel. 

När man styr kostnader i ett byggprojekt är syftet att söka rätt nivåer för egenskaper, 

investeringar samt driftkostnader för att sätta projektets ekonomiska ramar. Vidare ska dessa 

ramar hållas genom att styra projektets kostnader inom de fastställda budgetramarna. En plan 

för kostnadsstyrning upprättas och bör innehålla tidpunkter när resultat av kostnadskalkyler 

kan finnas tillgängliga. Denna plan kan revideras med ökad säkerhet allt eftersom mer utförlig 

kunskap om projektet finns att tillgå. 

Tidiga kostnadsuppskattningar kan baseras på tidiga utkast och idéer. Utifrån 

byggnadsprogrammet och programskisser och med hjälp av referenser från tidigare projekt 

kan kostnadsbedömningar göras. Redan här kan man få en uppfattning om vilken 

byggnadsvolym det är fråga om och med hjälp av referenserna, nyckeltal och påslag är det 

möjligt att få en viss uppfattning om totalkostnaden.   

När de detaljerade specifikationerna och systemhandlingarna finns tillgänglig kan 

kostnadsberäkningar med god säkerhet ange kostnader för byggnadsverkets delsystem. Detta 

ger säkrare bedömningar och en god uppfattning om totalkostnaden. Kostnaden bör ligga 

inom de ramar som satts för projektet och gör den inte det behöver man diskutera om man är 

villig att acceptera en större kostnadsram eller om man måste reducera de krav och önskemål 

som man tidigare kommit fram till. Utifrån dessa slutliga riktlinjer omarbetas 

systemhandlingarna för att stämma överens med den valda kostnadsramen. Man bör vara 

medveten om att eventuella bantningar av kostnader bör ske senast i detta skede, eftersom det 

knappast leder till någon framgångsrik kostnadsstyrning att försöka påverka kostnader 

drastiskt efter anbud från entreprenörerna kommit in. 

 

FIGUR 5 - KOSTNADSKALKYLER I OLIKA STEG I PROJEKTERINGSSKEDET 

Kostnaderna för drift och underhåll kan bedömas när tillräckliga underlag tagits fram och 

goda referenstal kan utnyttjas. Utifrån dessa kan analyser göras med avseende på 

årskostnader, hyresberäkningar och livscykelkostnader. 

Baserat på de uppskattningar, bedömningar och beräkningar av kostnader som kan 

genomföras bör en plan för kostnadsstyrning skapas. Utifrån denna upprättas en budget som 

fungerar som underlag för att kontrollera att den fortsatta projekteringen håller sig inom de 

bestämda ramarna. Budgeten bör följas upp vid planerade tillfällen, förslagsvis inför varje 

projekteringsmöte, och dessa tillfällen bör finnas angivna i samordningsplanen.
 
 

Med ett väl utarbetat kvalitetssystem inom projektledningsföretaget blir det enklare att utföra 

den kvalitetsledning som krävs i varje projekt. Syftet med kvalitetsledningen är att säkerställa 

att det färdiga byggnadsverket får de egenskaper som beställaren satt som mål att uppnå. 
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Utöver dessa mål finns även andra outtalade krav och önskemål som måste tillgodoses för att 

nå den rätta kvaliteten. Genom att arbeta systematiskt med det kvalitetssystem som finns med 

inarbetade arbetsmetoder, dokumentation och hjälpmedel samt personalens kunskaper i 

tillämpandet behöver endast nödvändiga kompletteringar, med hänsyn till eventuella specifika 

omständigheter, göras för att upprätta varje projekts kvalitetsplan. Planen ska ange hur 

beställarens beslut om mål och riktlinjer blir tolkade, verkställda och dokumenterade under 

processens gång fram till de dokument som ska gälla för upphandling, produktion och 

driftsättning. Detta sker genom verifiering med hjälp av egenkontroll efter checklistor eller 

med stöd från av nyckeltal, beräkningar, modeller och andra bevis. Den internationella 

standarden ISO 9001, för kvalitetsledning med avseende på projektering och 

produktutformning anger riktlinjer för kvalitetsarbetet i produktionsprocesser.  

För miljöledning bör ett miljödokument och en miljöplan skapas i samråd med beställaren. 

Detta dokument kan mycket väl skapas utifrån projekteringsledningens egen policy i 

resursutnyttjande och materialfrågor och används sedan för att verifiera olika val av material 

och produktionssätt. För miljöledning finns standarder enligt ISO 14 000.
 
 

När man leder projekteringen är man arbetsledare i en organisation som hela tiden förändras. 

För att underlätta arbetet med att leda är det bra att ha etablerade rutiner och en ledarstil som 

passar uppgiften, de inblandade i projektet och ledarens egen personlighet. Syftet med 

ledningen är att förmå andra att uppnå de mål som definierats för projektet. 

Vanligt för alla typer av grupparbeten är att det lätt uppstår konflikter, framför allt när det 

handlar om tillfälligt sammansatta grupper. Detta eftersom det är större risk att de inblandade 

arbetar enligt olika metoder och har olika åsikter om målbild. Dock kan det faktum att 

gruppen är tillfällig skapa en miljö där det finns en större acceptans för olikheter. Eftersom 

alla är beroende av varandra för att kunna utföra sitt arbete bör man ha en större tolerans och 

vara van att kompromissa. 

För att samordna projekteringsfasen behövs möten mellan de inblandade, i en eller annan 

form. Dessa möten bör planeras in i planen för projekteringen och följa en planerad ordning. 

Det bör dessutom finnas en stående dagordning som tar upp tidshållning, aktuella frågor, 

kvarstående problem att lösa, samordningsfrågor samt budgetuppföljning. 

 

FIGUR 6 - OLIKA MÖTEN UNDER PROJEKTERING 

Möten som berör projektering kan förekomma mellan olika inblandade i den projekterande 

organisationen och dessa brukar normalt delas upp i en mötesordning, beroende av vilka 

frågeställningar som tas upp på mötena och vilka dessa berör. Deltagarantalet bör hållas 
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begränsat, och endast de som primärt berörs av frågorna eller kan bidra med information, 

redovisningar och synpunkter samt delta i beslut bör medverka. 

Det är ledningen för projektering som har ansvaret för att se till att relevanta dokument 

framställs. Det är även ledningen som granskar, kontrollerar och avgör hur information i 

dokument och datafiler motsvarar de riktlinjer som finns angivna i programmet. 

 

FIGUR 7 - OLIKA TYPER AV PROJEKTERINGSMÖTEN 

Den kanske viktigaste arbetsuppgiften som en projekteringsledare har är att ta ansvar. 

Projekteringsledarens insatser ska täcka mycket stora områden i byggprocessen vilket kräver 

kännedom om förhållanden runt allt det som innefattar byggande och förvaltning och 

kompetensen att behandla problem som uppkommer inom alla dessa områden.  

Projekteringsledaren fungerar som beställarens ombud och tar ansvaret för att leda 

projekteringsuppdraget inom de ramar som bestämts och genomföra det i samverkan med 

många aktörer i projekteringsorganisationen. Detta kräver kompetens för uppgiften men 

framförallt intresse, känsla och engagemang. Det behövs personliga kvalifikationer för att 

klara av den krävande ledarrollen och skapa ett god och kreativ stämning bland de 

medverkande.
 42

 

  

                                                
42 Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen, s. 145ff 

A-MÖTE 

Hålls med ledningsgruppen 
inom beställarorganisationen. 

Leds av projektledaren. 

Behandlar avgörande frågor 
för det aktuella projektet, 

dess samordning med andra 
aktiviteter och händelser av 
betydelse. Även projektets 
utformning, projektläget, 

finansiering, tidplaner och 
frågor om vilka behov som 
ska tillgodoses behandlas. 

Beslut tas och direktiv från 
mötena sammanfattas i 
protokoll som anger hur 
projektet ska utvecklas 

vidare. 

B-MÖTE 

Av projektadministrativ art 
och gäller samordning och 
avtal mellan beställare och 

anlitade konsulter och 
specialister. Kan ledas av 

projekteringsledaren. 

Behandlar det aktuella 
projektläget och uppföljning i 

fråga om tidshållning och 
budget. 

Direktiv från A-möten ger 
underlag för uppläggning av 

det fortsatta arbetet.  

C-MÖTE 

Behandlar funktionell och 
teknisk samordning. 

Regelbundenhet för mötena 
är att föredra eftersom detta 
gynnar rytm och arbetstakt i 

projekteringen. 
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och kallelsen är stående och 
riktar sig till dem som blir 

berörda av de aktuella 
frågeställningarna. 
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en närvarat. 
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som samlas för att lösa 
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område. 

Ofta måste problem lösas 
under mötets gång, varför 

arbetsformen måste ge 
utrymme för kreativa upplsag 

och idéer. 

Mötena hålls när situationen i 
uppdraget påkallar det. 

Beslut om D-möten tas på C-
mötena och rapport om 
resultaten lämnas och 

redovisas för 
projekteringsledaren. 
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5.2. TIDPLANERING AV PROJEKTERINGSSKEDET I TRADITIONELLT PROJEKT 

Ett av de viktigaste verktygen för att styra projekteringsskedet i ett projekt är 

projekteringstidplanen. Så fort projektörerna har upphandlats till ett projekt måste 

projekteringsledaren i samarbete med dessa upprätta en projekteringstidplan. Tidplanen bör 

redovisa startdatum, slutdatum och planerad tidsåtgång för de aktiviteter som de inblandade 

ska utföra samt innehålla viktiga tidpunkter för sammanträden, godkännanden och beslut, 

informations- och handlingsleveranser samt kvalitets- och miljöavstämning.
43

  

Syftet med att styra tiden i projekteringsfasen är att säkerställa att beställaren får den 

information som överenskommits i tid, att ha vetskap om vilka aktiviteter som kan påverka 

slutdatum och om man behöver forcera några aktiviteter vid förseningar samt att veta när 

underlag måste skickas till exempelvis myndigheter, styrelser eller beställare för att hinna få 

godkännanden och beslut i tid. 

Det är viktigt att ställa sig följande frågor inför upprättandet av projekteringstidplanen: 

 

FIGUR 8 - FRÅGOR INFÖR UPPRÄTTANDE AV PROJEKTERINGSTIDPLAN 

Det är lämpligt att stämma av mot tidplanen vid varje projekteringsmöte som hålls för att veta 

hur de olika projektörerna och andra inblandade ligger till. En försening på kritiska linjen 

måste leda till ett agerande och en revidering av tidplanen.
44

 

En arbetsplan för projektering kan användas för att skapa en projekteringstidplan. Den är 

sammansatt av en strukturplan som visar sambanden mellan byggherrens beslutsprocess, 

produktbestämningen, ledningsprocesserna och processer som brukar fortgå parallellt och 

ange villkoren.
45

 

För att få en hjälp vid planering av tidplanen finns olika metoder. De flesta känner till 

GANTT-scheman, eftersom det troligtvis är det vanligaste sättet att presentera en tidplanering 

men det finns även metoder som CPM och PERT som kan hjälpa till när man tar beslut om 

hur de olika aktiviteterna ska planeras i förhållande till varandra. 

                                                
43 Nordstrand, Uno. Byggprocessen, s. 108 
44 Ottosson, Hans. Vad, När, Hur och av Vem, s. 170 
45 Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen, s.265 

Vilka tidskrav finns redan bestämda för projektet? 

Vilka aktiviteter har långa handläggningstider? 

Vilka aktiviteter är kritiska för att få projektet färdigt i tid? 

Hur kontrolleras så att arbetet fortlöper enligt plan? 

Hur och vilka aktiviteter kan justeras vid behov att arbeta in förseningar? 

Hur hanteras osäkerheten i tidsåtgångsuppskattningar? 

När måste beslut tas och förfrågningar skickas ut? 

När behöver enskilda arbetsmoment vara klara? 
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5.2.1. GANTT 

Vid planering och framförallt visualisering av tiplaner inom byggbranschen använder man sig 

ofta av ett så kallat GANTT-schema. Schemat ritas upp i ett vanligt koordinatsystem där 

aktiviteterna placeras på y-axeln och tiden på x-axeln. De aktiviteter som planeras markeras 

med en horisontell linje eller stapel, där längden motsvarar aktiviteten varaktighet och start- 

och slutdatum motsvarar början och slut på linjen eller stapeln. Detta är en bra metod för att 

snabbt och överskådligt presentera huvudaktiviteter i projekteringsskedet samt deras start- och 

slutpunkt och varaktighet. Dock kan schemat endast förmedla information och inte användas 

för uppföljning och styrning av projekteringsskedet eftersom den saknar information om 

relationer och beroende mellan olika aktiviteter. 

 

FIGUR 9 - EXEMPEL PÅ GANTT-SCHEMA 

5.2.2. CPM 

CPM står för Critical Path Method och är en aktivitetsorienterad pilnätmetod som fokuserar 

på aktiviteterna och dess förhållande till varandra. Syftet med metoden är att systematisera 

hänsynstagandet till olika faktorer i tidplanering.  

Metoden är enkel att läsa och visar överskådligt aktiviteternas logiska beroende sinsemellan. 

Denna metods svaghet är att resursdata samt utförandeansvar och annan information om varje 

aktivitet måste lagras separat i någon form av aktivitetsbeskrivning och alltså inte visas i 

själva planen vilket gör det svårare att göra revideringar av planen utan att arbeta i ett 

datorprogram, dock ska detta inte ses som något större problem idag eftersom mycket av vårt 

arbete redan sker med datorer.
46

 

1. Arbetet med att upprätta ett CPM-nät börjar med att planera hur arbetet rent tekniskt 

hänger ihop genom att upprätta en så kallad strukturplan. Strukturplanen visar i vilken 

ordning de olika aktiviteterna måste utföras i de fall då någon aktivitet måste föregås 

eller följas av någon annan. De olika aktiviteterna sammankopplas i knutpunkterna, så 

kallade händelser. 

Varje aktivitet måste börja och sluta med en händelse. Om en aktivitet skall vara 

avslutad innan en annan kan påbörjas ritas aktiviteterna efter varandra. Skulle flera 

aktiviteter, som inte alla är beroende av varandra, starta eller sluta i en viss händelse 

                                                
46 Hjemlqvist, Erik. Projekthantering, s. 81f 
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måste en blindaktivitet införas. Om en aktivitet kan påbörjas innan en föregående 

aktivitet är helt avslutad, måste den föregående aktiviteten uppdelas. 

 

FIGUR 10 - STEG 1 I CPM-NÄTPLANERING 

2. I nästa steg anges den tid (t) man tror att det normalt tar att utföra respektive aktivitet. 

Det är viktigt att man anger samma tidsenhet i hela planen.
 47

 

 

FIGUR 11 - STEG 2 I CPM-NÄTPLANERING 

Om beräkningarna sker direkt i strukturplanen är det praktiskt att dela 

händelsepunkterna i fyra delar för att föra in beräkningsresultat. Det kan 

vara av fördel att numrera händelserna, varpå händelsenumret kan skrivas i 

den övre kvadranten.
48

 
 

 

3. Efter att den normala aktivitetstiden har införts i nätschemat är det dags att föra in 

tidigaste händelsetid (TH) och senaste händelsetid (SH). Med tidigaste händelsetid 

menas den tidpunkt, vid vilken en given händelse tidigast kan inträffa beroende av de 

aktiviteter som föregår händelsen.             

Tidigaste händelsetid kan skrivas in i vänstra kvadranten i händelsepunkten. 

Senaste händelsetid anger när en händelse senast får inträffa för att inte hela projektet 

ska försenas. Senaste händelsetid beräknas med utgångspunkt från slutpunkten, 

varifrån man räknar sig bakåt i strukturplanen.             

Senaste händelsetid skrivs in i den höra kvadranten i händelsepunkten. 

                                                
47 Ugander, Christer. Kompendium i arbets- och tidsplanering med användande av The Critical Path Method, 

s.2ff 
48 Hammarlund, Yngve. Nätplanering: CPM, PERT, s.5 
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FIGUR 12 - STEG 3 I CPM-NÄTPLANERING 

För att komma fram till projektets kritiska linje måste man ta reda på de tidsmässiga glapp 

som finns mellan händelserna. Man skiljer mellan fritt glapp (FG) och totalt glapp (TG). 

Dessa glapp räknas fram på följande sätt: 

                              
 

SHB anger den tid när en aktivitet senast måste vara klart och THA anger den tid som 

aktiviteten tidigast kan börja. Skillnaden mellan SHB och THA utgör alltså den tidsrymd som 

maximalt finns tillgänglig att utföra aktiviteten. Om den maximala tiden som finns tillgänglig 

är större än den tid som aktiviteten beräknas ta (tAB) så finns det reservtid – glapp. När TG = 0 

finns inget glapp och aktiviteten blir då kritisk vilket innebär att om denna aktivitet blir 

försenad så kommer den att påverka resterande aktiviteter som kommer efter och hela projekts 

tidsram kommer att påverkas. I en strukturplan finns alltid en serie av aktiviteter som är 

kritiska, och det är denna serie man kallar för kritiska linjen. Summerar man tiderna för de 

aktiviteter som ingår i denna serie får man fram den kortaste tiden på vilken projektet kan 

utföras.
 
 För att tydliggöra det totala glappet mellan olika aktiviteter så skrivs det in i 

händelsepunktens nedre kvadrat
49

 

 

FIGUR 13 - CPM-NÄTPLAN 

Till sist är det dags att presentera den färdiga CPM-nätplanen. Det finns inget bestämt sätt att 

rita upp den slutgiltiga planen, men det kan vara en fördel att fortsätta att rita planen i nätverk. 

Dock går det lika bra att rita upp i ett Gantt-schema.  

                                                
49 Ugander, Christer. Kompendium i arbets- och tidsplanering med användande av The Critical Path Method, 

s.18ff 
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Det man måste bestämma sig för är om man ska planera in jobben så tidigt som möjligt, det 

vill säga om man ska lägga in glappen efter aktiviteterna, eller om man ska planera in 

aktiviteter så sent som möjligt.
50

  

5.2.3. PERT 

PERT är precis som CPM en pilnätmetod, med skillnaden att den är händelseorienterad och 

fokuserar på händelserna i nätet. I denna metod anges aktivitetstiden på pilarna och det finns 

ingen tidsaxel. Denna metod används främst i början av planeringen för att analysera fram den 

mest logiska uppbyggnaden av ett projekt.
51

 

  

                                                
50 Ugander, Christer. Kompendium i arbets- och tidsplanering med användande av The Critical Path Method, 

s.38ff 
51 Hjelmquist, Erik. Projekthantering, s.83 
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6. PROJEKTERING I BIM-PROJEKT 
Detta kapitel utreder arbetsgången i projekteringsskedet i ett BIM-projekt samt 

projekteringsledarens roll. Vidare följer en beskrivning av skapandet av en BIM-

genomförandeplan. 

När man arbetar med BIM i ett projekt är det viktigt att man är medveten om att fördelningen 

av arbetsresurser kommer te sig annorlunda jämfört med en traditionell projektering. Avsikten 

med BIM-projektering är att effektivisera projekteringsfasen och genom att arbeta med 

objektbaserad projektering kan den övergripande kvaliteten förbättras och informationsutbytet 

mellan olika aktörer underlättas. Marko Granroth skriver att: ”På så sätt kan antalet fel 

reduceras under projekterings- och byggskedet, den tillfälliga konsultgruppens effektivitet 

ökar och man säkerställer att slutresultatet följer målsättningarna.”  

För att detta ska vara möjligt så krävs en strukturerad process redan från början och det krävs 

ett samarbete mellan den tillfälliga projektgruppen, projekt- och projekteringsledare samt 

hyresgästen.
52

 

I publikationen National Guidelines for Digital Modelling som getts ut av Cooperative 

Reasearch Centre for Construction Innovation pratar man om olika modellutvecklingsfaser 

där detaljnivån ökar ju längre in i projekteringsskedet man kommer.
53

  

 

FIGUR 14 - PROJEKTERINGSSKEDET I ETT BIM-PROJEKT 

Tanken på att samla ett projekts information genom hela livscykeln gör att det underlättar om 

redan det initiala arbetet i förstudien integreras i BIM-modellen. Med hjälp av speciella 

rumsfunktionsprogram, exempelvis dRofus, går det att sammanställa de krav som beställaren 

har på byggnaden i digital form. Niclas Spelmans och Adam Åhlmans förklarar att det i 

programmet går att skapa så kallade spaces som innehåller information om de olika rummens 

area, behov av vatten, kyla, ljudklass med mera. Dessa spaces kan sedan användas av 

arkitekten och övriga projektörer för att säkerställa att beställarens krav uppfylls.
54

 

Marko Granroth tycker att det borde ligga i konsultgruppens intresse att skapa en kravmodell, 

som åtminstone innehåller de viktigaste utrymmeskraven angivna på elektronisk väg. Vidare 

förklarar han att det skulle underlätta om även lagar, föreskrifter och andra instruktioner från 

myndigheter gick att få i elektroniskt format för att kunna länka dem till BIM, men att detta 

                                                
52 Granroth, Marko. BIM – ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern arbetsmetod, s. 31f 
53 Fussell, Tom. National Guidelines for Digital Modelling, s.20ff 
54 Spelmans, Niclas och Åhlmans, Adam. BIM för projekteringsledare   

- En studie om förändring av projekteringsledarens roll och anpassning till ett nytt arbetssätt, s. 22 
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ännu inte är möjligt i Sverige. De behov som kartläggs i förstudien bör även dessa 

dokumenteras elektroniskt, för på så vis blir de mer lättillgängliga och revideringar genomförs 

enklare i den händelse något krav förändras.
55

 

Innan själva projekteringsskedet börjar är det viktigt att skapa en BIM-genomförandeplan för 

projektet, för att säkerställa en tydlig strategi och ett genomtänkt tillvägagångssätt.  

I programskedet börjar arkitekten, med hjälp av övriga projektörer, att bygga modellen. 

Arkitektens uppgift är att uppfylla de krav som införts i rumsfunktionsprogrammet och denne 

tar hjälp av de andra projektörerna när det gäller bland annat att ta fram huvudprinciper för 

konstruktionslösningar och placering av installationstäta utrymmen.
56

 Den objektsbaserade 

projekteringen och visualiseringen gör det lättare att jämföra olika alternativ av 

gestaltningslösningar, stomval och installationslösningar. Även en utvärdering av 

livscykelkostnader och miljöpåverkan bör göras i ett tidigt skede. Med hjälp av visualiserings- 

och simuleringsprogram blir dessa jämförelser enklare att genomföra. För att kunna göra 

utvärderingar av alternativa lösningar behöver modellen utgöras av rumsvolymer, som 

inkluderar information om ytor och volymer, och de strukturella elementen behöver ha 

uppgifter om dess olika egenskaper. Detta för att ha tillgång till optimal indata för olika 

simuleringsprogram. Under programskedet är det möjligt att utföra preliminära simuleringar 

och för visualiseringar i detta tidiga skede räcker det ofta med grova volymmodeller för att 

skapa en bild av de olika designalternativen.
 57

 När man arbetar med BIM bör en 

landskapsmodell av tomten upprättas och innefatta omkringliggande fastigheter. Det är viktigt 

att modellen utgår ifrån korrekta mätvärden och att rätt koordinater sätts.
 58

 

Det är i systemskedet som de grundläggande lösningar som valts i programskedet 

vidareutvecklas och installationstekniska samt gestaltnings- och konstruktionsmässiga 

lösningar vidareutvecklas och granskas. När beslut om genomförande tagits påbörjas 

systemhandlingen och då börjar konsultgruppen sitt arbete samt modellerar de olika 

objektsbaserade modellerna. Arbetet och skapandet av de olika modellerna bör ske parallellt 

och förutsätter ett samarbete mellan de olika aktörerna i konsultgruppen. Marko Granroth 

skriver i sin lärobok att ”Den svåraste och mest kritiska delen av den här processen är 

uppdateringen av information mellan olika konsulter.” Eftersom fler discipliner introduceras i 

arbetet med olika delar av projekteringen är det viktigt att informationsöverföringen mellan de 

olika parterna fungerar väl och att det finns en stor förståelse sinsemellan. Den minsta 

förändring som kan påverka bör beaktas och alla ansvariga bör informeras.  

I detta skede vidareutvecklar arkitekten det valda gestaltningsalternativet till en förberedande 

A-modell medan landskapsarkitekten bekräftar en landskapsmodell, och där mark ingår i 

arbetet görs även en markmodell som redovisar skillnaden mellan mark, grundläggning och 

finplanering, samt de olika modellernas inverkan på andra konsulters arbete. Konstruktören 

                                                
55 Granroth, Marko. BIM – ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern arbetsmetod, s. 33ff 
56 Spelmans, Niclas och Åhlmans, Adam. BIM för projekteringsledare   
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bekräftar att stomvalet har rätt dimensioner och gör tillhörande konstruktionshandlingar. I de 

fall som konstruktionsvalen inverkar på andra konsulters arbete ska detta redovisas.  

Vidare ska vvs-ingenjören utveckla informationen om det utrymme som behövs för schakt, 

tekniska utrymmen och ovan undertak. Elingenjören ska fastställa behovet av utrymme för el, 

tele och data och eventuell sprinkleringenjör måste fastställa behovet av schakt och 

sprinklercentral. De utrymmesbehov som fastställs av de olika konsulterna görs för att dess 

inverkan på övriga konsulter ska kan utvärderas.  

Alla modeller ska gå att integrera i den gemensamma visualiseringsmodellen för att 

möjliggöra för inte bara visualisering, utan även för kollisionskontroller och samordning 

mellan de olika modellerna. Samtliga framtagna modeller kontrolleras i detta skede och 

felfrihet är en grundförutsättning för att systemvalen ska kunna godkännas. Om all 

projektering skett i objektsbaserade modeller genomförs även visuella krockidentifieringar 

avseende utrymmesbehov för stomme och installationer i förhållande till arkitektens modell.  

I systemskedet bör även en tidig kostnadsberäkning göras, baserad på area och volymer, 

kompletterad med preliminära volymer utifrån arkitektens modell med rumskategorier.
59

  

I förfrågningsskedet färdigställs systemlösningarna till den detaljeringsgrad som krävs för 

anbudsinfordran. Vid användning av rumsfunktionsprogram i förstudien finns mycket 

information till rums- och rambeskrivningar redan tillgängligt.
60

 Uppgifter om mängder, 

kvalitet, form, mått, färg, utseende, yta, ordningsföljd, detaljerad lösning av värme-, 

köldbärar-, kyl-, tappvatten-, spillvatten- och luftbehandlingssystem, styr-, el-, tele-, och 

datasystem skall tas fram, dock behöver en stor mängd av den projekterade informationen 

fortfarande genereras i form av traditionella förfrågningshandlingar som innehåller 

traditionella 2D-ritningar, beskrivningar, förteckningar och specifikationer. Tanken är dock 

att denna information ska kunna hämtas direkt ur modellen.
61

 

När det gäller modellerna i förfrågningsskedets slut så kommer arkitektmodellen att vara en så 

kallad strukturell modell, med autentisk placering av de olika byggelementen. De övriga 

modellerna från konstruktören, vvs, el, sprinkler och landskap ska motsvara arkitektens 

ritningar. Det ska vara möjligt att använda modellen vid mängdtagning och modellen ska även 

vara kompatibel för integrering i den gemensamma visualiseringsmodellen. I detta skede är 

felfrihet en förutsättning för att modellerna ska kunna användas under byggskedet. En sista 

kvalitetsgranskning sker för att säkerställa att modellen är felfri och att informationen som 

objekten innehåller är tillförlitliga.  

Mängder hämtas ur de objektsbaserade modellerna och sammanställs i listor. Dessa mängder 

ligger, tillsammans med konsulternas handlingar, till grund för en färdig kalkyl över projektet. 

De modellbaserade listorna måste fortfarande jämföras med de juridiska handlingarna och 

                                                
59 Granroth, Marko. BIM – ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern arbetsmetod, s. 43ff 
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granskas med traditionella metoder, eftersom BIM-processen för närvarande inte klarar av att 

täcka all den information som behövs. 

I förfrågningsfasen skapas detaljerade och väl dokumenterade prognoser utifrån de slutliga 

handlingarna och en slutgiltig simulering kan senare jämföras med den faktiska byggnaden. 

Det sista skedet i projekteringen är anbudsskedet. Här överlämnas juridiska handlingar, 

tillsammans med visualiseringar och övrig dokumentation till entreprenören så denne får 

chans att bekanta sig med förfrågningshandlingarna med hjälp av visualiseringar och annan 

information som hämtas från de objektbaserade modellerna. Entreprenadkostnaden jämförs 

med den slutliga investeringsprognosen och upphandling av entreprenad sker utifrån en 

avvägning av en mängd olika faktorer. Finansiell stabilitet, organisation, kvalitets- och miljö- 

och arbetsmiljöarbete, kompetenser och referenser bör värderas vid anbudsvärderingen. Vid 

BIM-projekt är det även viktigt att säkerställa att alla entreprenörer, inklusive eventuella 

underentreprenörer, har den datorkunskap som krävs för att kunna utnyttja 

byggnadsinformationsmodellen även i byggskedet.
 62

  

6.1. PROJEKTERINGSLEDARENS ROLL 

I BIM för byggmästare finns en mängd information samlad om projekteringsledarens 

användning av BIM och syftet är att ge stöd till projekteringsledaren så att denna väljer 

lämplig nytta och ambitionsnivå i projekteringsarbetet med BIM. Enligt handboken bör man 

under upplärningsperioden ta hjälp av en person som kan ge stöd i användningen av BIM, om 

denna kunskap inte redan innehas av projekteringsledare.  

I det inledande arbetet med ett BIM-projekt bör projekteringsledaren, med hjälp av eventuella 

stödpersoner, bestämma mötesordning samt upprätta en första tidplan för planeringsarbete. En 

övergripande analys bör göras i samarbete med beställaren där det fastställs vad BIM kan 

erbjuda för möjligheter och vilka möjligheter som kan vara värdefulla att använda i det 

aktuella projektet. Ställning tas till vilka nyttor som önskas från BIM och hur arbetet ska 

bedrivas. Utifrån detta gäller det att finna en rimlig ambitionsnivå i förhållande till de 

möjligheter som den egna organisationen inklusive eventuella stödpersoner kan erbjuda. Det 

är viktigt att alla deltagande i ett BIM-projekt genomgår den utbildning som behövs för att 

maximera nyttan med BIM. En analys av eventuella risker som kan uppstå i samband i arbetet 

med BIM bör utföras och därefter bör eventuella handlingsplaner för dessa risker uppföras.
 63 

För att underlätta arbetet och det fortsatta planeringsarbetet i ett BIM-projekt kan det vara en 

fördel att upprätta en BIM-genomförandeplan. Denna plan kan jämföras med en 

samordningsplan som upprättas för traditionella projekt. 
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6.2. SKAPANDET AV EN BIM-GENOMFÖRANDEPLAN 

Enligt Building Information Modeling Execution Planning Guide ska en BIM-

genomförandeplan skapas. 

Tanken är att ett planeringsteam bör skapas redan i det tidiga skedet i projektet, vilket bör 

bestå av representanter från alla primära projektmedlemmar inkluderat beställaren, 

projektörer, entreprenörer, ingenjörer, förvaltare, projektledare samt projekteringsledare. 

Planeringsteamet träffas ett antal gånger för att utveckla genomförandeplanen som sedan 

används för att vidare tidplanera projektet.
64

  

För att effektivt kunna integrera BIM i projektet är det viktigt för teamet att utveckla en 

detaljerad genomförandeplan. En BIM-genomförandeplan beskriver den övergripande 

visionen tillsammans med detaljerade implementeringsanvisningar för projektets inblandade 

att följa genom hela projektet. Planen bör utvecklas i takt med att fler deltagare ansluter samt 

övervakas och uppdateras kontinuerligt samt revideras vid behov.  

Genomförandeplanen ska även redogöra för vidden av implementeringen av BIM i projektet, 

identifiera dess processflöde, definiera informationsutbyten mellan olika parter samt beskriva 

vad som krävs från företaget för att möjliggöra implementeringen. 

Genom att utveckla en BIM-genomförandeplan kommer följande värde att kunna uppnås: 

 

 Samtliga parter kommer lättare förstå och ta till sig de strategiska mål som sätt upp för 

genomförandet av integrering av BIM i projektet. 

 Inblandade kommer att förstå sina roller och vilket ansvar de har i 

genomförandeprocessen. 

 Teamet kommer lättare kunna utforma en genomförandeprocess som är lämpad för 

respektive projektmedlems vanliga arbetsmetod. 

 Planen visar vilka ytterligare resurser, utbildning eller annan kompentens som krävs 

för att genomföra BIM framgångsrikt. 

 De deltagare som ansluter senare i projektet kommer få en bättre översikt över 

projektets process. 

 Det blir lättare att skapa kontrakt som försäkrar att alla projektdeltagare tar sitt fulla 

ansvar. 

 Den ursprungliga genomförandeplanen kan användas för att mäta framsteg under hela 

projektet. 
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Skapandet av en BIM-genomförandeplan är uppdelat i fyra steg: 

 
FIGUR 15 - DE FYRA STEGEN I SKAPANDET AV BIM-GENOMFÖRANDEPLANEN 

 

6.2.1. IDENTIFIERA MÅLEN OCH BIM-ANVÄNDNING 

Det första som behöver göras är att identifiera målen med BIM och bestämma BIM-

användningen i projektet. Det är viktigt att man funderar över vilka nyttor med BIM som man 

vill uppnå i projektet och att dessa tydligt definieras. Det är dessa nyttor som kommer hjälpa 

till att identifiera målen och utifrån dessa nyttor och mål kan man ta ställning till hur man ska 

utnyttja BIM i projektet. I BIM för byggmästare nämns exempel på nyttor för de olika 

disciplinerna. Det är viktigt att de nyttor man väljer utmynnar i väl mätbara målbeskrivningar 

som syftar till att öka framgången i de olika skedena i projektet. När man har klargjort de 

nyttor man vill uppnå med projektet genom att formulera målbeskrivningar går det att finna 

potentiell BIM-användning (BimUses) i BIM Project Execution Planning Guide. Den 

potentiella BIM-användning som har listats, har identifierats utifrån en stor mängd intervjuer 

med branschexperter, analyser av implementeringsfall och litteraturstudier.
 65

  

 

 

PRIORITET (1-3) MÅLBESKRIVNING POTENTIELL BIM-ANVÄNDNING 

(1 - viktigast) Uppnådd nytta   

      

      

      

      

      

      

      

      

TABELL 1 – IDENTIFIERING AV MÅL OCH POTENTIELL BIM-ANVÄNDNING 
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När man har tagit ställning till de nyttor man vill uppnå och hittat den potentiella BIM-

användningen för dessa nyttor behöver man kartlägga de olika potentiella BIM-

användningarna för just detta projekt och denna projektgrupp. Där bör man ange vilken 

disciplin som ansvarar för varje BIM-användning och utreda vilket värde den specifika BIM-

användningen har för projektet och vardera disciplin. Man bör även utvärdera varje disciplins 

kunnande och eventuell behövd kompetens- och resursutveckling. Utifrån dessa faktorer kan 

man sedan ta ett beslut om nyttan som man vill uppnå med BIM-användningen är 

genomförbar.
66

 

BIM- 

ANVÄNDNING 

VÄRDE FÖR  

PROJEKTET 

ANSVARIG 

DISCIPLIN 

VÄRDE FÖR  

RESP. DISCIPLIN 
KUNNANDE 

BEHÖVD KOMPETENS/ 

RESURSUTVECKLING 
ANTECKNINGAR FULLFÖLJA 

  Hög/Med/Låg   Hög/Medel/Låg 1-3 (1 = låg)     Ja/Nej/Ev. 

        

R
e
s
u
rs

e
r 

K
o
m

p
e

te
n
s
 

E
rf

a
re

n
h
e
t 

      

 Kostnadsberäkning Medel  Entreprenör Hög 2 1 1 Ingen    Nej 

  
 

  
    

    
 

 3D-koordinering Hög Arkitekt  Hög 3 2 1   

 

Eventuellt 

  Konstruktör Hög 3 2 1    

  VVS Hög 2 2 1    

  El Hög 1 2 1    

TABELL 2 – URVAL AV BIM-ANVÄNDANDE 

6.2.2. UTFORMA PROCESSKARTA FÖR BIM-ANVÄNDNING 

Så snart man har bestämt vilka BIM-användningar man ska utnyttja i projektet kan man börja 

med arbetet att utforma en processkarta för BIM-användningen. Det kan vara klokt att börja 

med att skapa en övergripande karta som visar samspelet av den primära BIM-användningen 

för att skapa en förståelse för de olika projektmedlemmarna hur deras processer kommer 

samverka med andras processer. Sedan bör en mer detaljerad processkarta skapas för varje 

specifik BIM-användning.
67

 Den övergripande processkartan bör skapas genom att placera de 

olika BIM-användningarna på processkartan och sortera dem i den ordning som de olika 

BIM-användningarna kommer att utföras. Det är viktigt att även på processkartan ange vilken 

eller vilka discipliner som är ansvariga för det specifika BIM-användandet. Nästa steg är att 

bestämma vilket informationsutbyte som krävs för att kunna genomföra varje BIM-

användande. Här bör både interna och externa informationsutbyten anges. När den 

övergripande processkartan är skapad måste en detaljerad processkarta skapas även för varje 

enskild BIM-användning. I dessa detaljerade processkartor bör man definiera beroendet 

mellan de olika processerna och införa eventuella gateways eller målverifieringar där det 

behöver tas viktiga beslut i projektet.
68
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6.2.3. SKAPA INFORMATIONSUTBYTESMANUAL 

För att kunna skapa en informationsutbytesmanual behöver man definiera informationsutbytet 

mellan projektets processer och för att detta ska vara möjlig behöver man förstå vilken 

information som är nödvändig för att genomföra varje BIM-användande. Det är viktigt för 

alla projektmedlemmar, och framför allt den som levererar och tar emot information, att förstå 

innehållet i varje informationsutbyte. Det första man gör i skapandet av 

informationsutbytesmanualen är att identifiera varje potentiellt informationsutbyte från 

processkartan som skapats. Därefter måste man välja vilken struktur man ska använda för att 

bryta ner projektets byggnad i mindre delar. Varje informationsutbyte bör sedan delas upp i 

någon form av detaljnivå, där man anger vilken detaljeringsgrad som krävs på modellen i 

olika skeden. För att definiera varje informationsutbyte bör information om mottagare, 

filformat och information om detaljeringsgrad anges. Slutligen är det viktigt att kontrollera så 

att input och output motsvarar varandra.
69

 Det är viktigt att man tydliggör den framtida 

användningen av informationen för att skapa rätt förutsättningar för projektörerna att 

förbereda sitt informationsskapande. Det framtida användandet av informationen som lagras 

kan påverka vilken metod projektören använder för att skapa modellen.
70

 

6.2.4. DEFINIERA PROJEKTSTRUKTUR 

Slutligen behöver man tydliggöra projektets struktur för att implementera BIM. Bland annat 

dessa punkter bör finnas dokumenterade angående projektet: 

 Projektinformation 

 Kontaktuppgifter till nyckelpersoner 

 Projektmål och nyttor med BIM 

 Processkarta för BIM-implementeringen 

 Manual för informationsutbyte 

 Krav på informationsdokumentering från beställaren 

 Samverkansmetoder 

 Metoder för kvalitetskontroll av modellen 

 Behov av teknisk infrastruktur 

 Modellstrukturering 

 Projektresultat samt delresultat som ska dokumenteras till beställaren
71
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7. AKTIVITETSFLÖDET I ETT BIM-PROJEKT 
Följande kapitel belyser aktivitetsflödet i ett BIM-projekt samt återger de olika rollernas 

åsikter om detta. 

Den dataanalys som var tänkt att genomföras för att ställa det planerade och faktiska 

aktivitetsflödet i komparation till varandra, samt de olika rollerna emellan, har inte varit 

möjlig att genomföra. Detta beror på att så detaljerad data inte fanns att tillgå. Dock har 

aktivitetsflödet beskrivits utifrån de intervjuer som hållits med de olika inblandade i projektet.  

Projektet som har studerats närmare i denna studie var initialt inte tänkt som något BIM-

projekt. Beställaren beslutade inte förrän efter programskedet att denne ville att arbetet skulle 

ske med BIM, varför projektörerna inte vara beredda på detta ifrån första skede. 

Projektledaren, som även hade rollen som projekteringsledare, kom in relativt sent i projektet 

och fick ingen direkt chans att planera projektet innan arbetet satte igång. En huvudtidplan 

skapades dock, med tidperioder som var satta mot mål. Eftersom projektet ändrade riktning 

blev alla projektörer tvungna att rita om, vilket ledde till att alla ritade samtidigt och ingen 

riktig nollhandling fanns. Arkitektdisciplinen och konstruktörsdisciplinen ritade i Revit 

medan el-disciplinen samt vvs-disciplinen ritade i MagiCAD.  Samordningen skedde med 

NavisWork. Informationen i projektet upplevs ha dröjt länge innan den var komplett och detta 

har påverkat både budget och tidplan. Det var svårt för konsulterna att fastställa några tider 

eftersom de inte hade någon direkt vana att arbeta med BIM. 

När det gäller åsikter om aktivitetsflödet och tidplaneringen så är det ingen som direkt anser 

att tidplaneringen har skiljt sig från ett traditionellt projekt. Projektör V menar att det beror på 

att de ”egentligen inte kom igång med själva BIM-biten”. Dock kanske det var lite mer 

planering och några fler samordningsmöten än i ett traditionellt projekt. Något som 

kommenteras av projektör L är att det har blivit mycket fokus på installationer inne i 

byggnaden och att landskapsdelen i projektet nästan har blivit lite av ett sidoprojekt, vid sidan 

av ”det stora BIM-projektet”.  Han säger att ”Det känns som att mycket resurser läggs ner för 

att få styr på BIM-arbetet och att det krävs mycket energi för att det ska bli rätt”. 

Vissa moment har kortats ner och förenklats på grund av arbetet med BIM, och när det gäller 

tidplanen har vissa delar inte krävt lika mycket tid förklarar Arkitekt A. Detta har lett till att 

tidplanen har fått justerats under projektets gång eftersom detta inte var något man hade tagit 

hänsyn till när tidplanen gjordes. Till följd av att de olika konsulterna använde olika program 

vid projekteringen var man tvungen att utföra kollisionskontrollena med hjälp av 

NavisWorks, och detta krävde ganska mycket tid. Arkitekt A tror att tidsåtgången hade kunnat 

förkortas om alla hade arbetat i samma program. 

Det har varit lite oklart med styrning och ledning i projektet och det blir skilda svar från de 

olika rollerna på frågan om hur de har upplevt styrning/ledning från den som har haft rollen 

som projekteringsledare i projektet. Projektör L menar att det har varit oklart vem det är som 

har haft rollen som projekteringsledare, eftersom det har funnits många instanser i projektet. 

Enligt projektör V ”fanns ingen projekteringsledare i själva BIM-delen eftersom det inte var 
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något uttalat BIM-projekt”. Beställaren tog i initialt skede in en BIM-konsult men 

projekteringen skedde till slut utan konsultens medverkan. Arkitektdisciplinen har haft 

samordningsansvaret och det har fungerat mindre bra ibland, eftersom de inte hade någon 

vana som samordnare utan har arbetat mer som traditionella arkitekter. 

Det har för vissa konsulter gjorts avsteg ifrån den planering som bestämts i början. Den 

ursprungliga tidplanen frångicks redan från början eftersom den förslagstidplan som låg till 

underlag var reviderad och förlängd redan vid startmötet. Revideringen berodde på att det 

uppkom hyresgästfrågor som ledde till att huset arbetades om flera gånger. Sluttiden sköts 

fram 2 månader men drog trots detta över ytterligare på tiden. 

De olika disciplinerna i projektet nämner att något som behöver planeras in i tidplanen av 

projekteringsledaren är samordning och kollisionskontroller. Det talas även om att det kanske 

skulle behövas någon som är driven inom BIM-frågorna för att hjälpa till med planeringen. 

Projektör L anser att det är viktigt med en grundläggande tidplan och att man bör använda sig 

av en fråga-svar-lista som anger vilka svar som är avgörande för olika konsulter. De nämner 

att det uppstod problem i projektet på grund av att ”alla ville ha besked, men ingen kunde ge 

besked eftersom de behövde besked från andra”. Besked, frågor och svar bör protokollföras så 

att det finnas tydlig dokumentation om detta. 

Det faktorer som respondenterna från projektet tror krävs för att projekteringsledaren ska 

kunna tidplanera ett BIM-projekt så effektivt som möjligt är att projekteringsledaren behöver: 

 Stor erfarenhet om projekteringen 

 Förmågan att avgöra vilka frågor som bör prioriteras, för optimal följd av 

arbetsuppgifter i tidplaneringen. 

 Veta vilken redovisningsnivå som förväntas av beställaren i de olika skedena.  

 Förstå både beställarens och konsulternas tidsbehov. 

 Ha kunskaper om BIM. 

 Förstå vilka arbetsmoment som blir mer tidskrävande på grund av BIM. 

 Veta vilka krav man ska ställa på modellen i de olika skedena. 

 Någon form av beskedslistor. 

Det nämns även att tidplanen är viktigt för att strukturera arbetet. 
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8. OFULLSTÄNDIG BIM 
Detta kapitels syfte är att ge en introduktion till begreppet ofullständig BIM och vidare 

diskuteras problemområden i BIM-projekt samt tankar och åsikter om hur ett BIM-projekt 

skulle kunna tidplaneras bättre för att dra större fördel av BIM. 

Följande finns att läsa i Marko Granroths verk angående ofullständig BIM: 

”[…] att tänka BIM och arbeta traditionellt ger sannolikt en hög 

projekteringskostnad och oförändrat antal fel i både projekteringen och i 

byggskedet. Fokus på de värdeskapande delarna lågprioriteras då många beslut 

och antaganden forceras fram i slutet av projekteringsskedet. Alla förändringar 

tar längre tid och möjligheten att samordna och kollisionskontrollera 

undermineras eller uteblir. Detta kan bara åtgärdas med en förlängd tidplan eller 

genom att man överger BIM-processen för en traditionell byggprocess, där 

delarna ”löses på plats” och benämns som ofullständig BIM.”
72

 

Även i Building Information Modeling Execution Planning Guide utgiven av Computer 

Integrated Construction Research Group pratar man om projekt där arbetsgruppen inte har 

lyckats implementera BIM i projektet på ett korrekt sätt vilket har lett till ökade kostnader för 

modellering, förseningar på grund av saknad information samt litet till inget ökat värde. De 

skriver att BIM behöver detaljerad planering och fundamentala processändringar för att en 

arbetsgrupp i ett projekt ska kunna lyckas skapa värde från den tillgängliga 

informationsmodellen. 

I guiden går vidare att läsa att BIM kan ge många fördelar till ett projekt, om det 

implementeras på rätt sätt. Enligt guiden kan BIM implementeras i många faser i ett projekt, 

men rådande teknologi, utbildning och praktik samt kostnader för implementering i relation 

till adderat värde måste alltid tas i beaktande när man bestämmer vilka lämpliga områden och 

vilken level of detail som behövs i informationsmodelleringsprocessen. Man bör inte fokusera 

på om man ska använda BIM eller ej, utan fokus bör istället läggas på att definiera specifika 

områden och användning. Man bör sträva efter att implementera BIM till den nivå som 

behövs för att maximera värdet och samtidigt minimera kostnader och påverkan av 

implementeringen. Detta kräver att man selektivt identifierar lämpliga områden för 

implementeringen av BIM och planerar dessa implementeringsområden i detalj.
73
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8.1. PROBLEMOMRÅDEN OCH FLASKHALSAR I PROJEKTERINGSSKEDET  

Den person som var projektledare för det här examensarbetets studieprojekt har även fungerat 

som projekteringsledare. Han anser att kravet på BIM skulle ha ställts från början, i samband 

med förfrågningsunderlaget, för att underlätta planeringen av projektet. Han tror även att det 

hade underlättat om ett beslut hade tagits om ett gemensamt program och att arkitekten och 

konstruktören hade kunnat ligga lite före övriga projektörer i ritandet. 

Nästa gång Björn tidplanerar ett BIM-projekt kommer han troligtvis be om hjälp och 

vägledning från någon om har mer kunskap om BIM. 

Mikael Kastell har erfarenhet från BIM-projekt i Norge där han har arbetat under många år.  

Mikael tycker inte att planeringen av ett BIM-projekt skiljer så mycket ifrån ett traditionellt 

projekt. Han poängterar att detta beror på vad man menar med BIM. Enligt Mikael förknippar 

många BIM med modellering i 3D och inte tänker på den viktigaste delen med BIM, som är 

informationshanteringen. Vid fullständig BIM anser Mikael att det tillkommer en del 

planeringsarbete, men att det väsentliga fortfarande är att förstå hur processen fungerar. 

När Mikael får frågan om vad som skulle underlätta planeringen av projekteringsskedet i ett 

BIM-projekt svarar han att det är svårt att svara på. Han nämner att man talar om att det krävs 

mer arbete i ett initialt skede. Mikael menar att det handlar om samarbetet mellan olika 

discipliner. Alla parter som är inblandade i projektet bör vara med och påverka i tidigt skede, 

genom att till exempel dela med sig av information gällande utrymmesbehov.  

Enligt Mikael är det viktigt att milstolpar i projekteringsskedet förankras bland projektörerna, 

så att alla är medvetna om när information behöver förmedlas. 

På frågan om det används någon speciell metod (ex. Gantt-schema) vid tidplanering av BIM-

projekt svarar Mikael att ”BIM inte ställer några speciella krav i det avseendet”. 

De problemområden som Mikael har upplevt när han har arbetat med BIM-projekt är till 

exempel att projektets informationsleveranser har varit dåligt specificerade, vilket har lett till 

att projektörer inte kan leverera den information som behövs. Mikael anser att det behövs 

någon uppifrån som planerar detta så att all information förmedlas när den behövs. Helst bör 

någon typ av leveransplan skapas så att alla projektörer blir medvetna om vad som är viktigt i 

ett visst skede. Vidare berättar Mikael att det är väldigt få som vet sina egna behov och därför 

inte kan definiera vilka nyttor man vill ha ut från modellen.  

Det är vanligt att det uppstår problem när man arbetar i olika mjukvara och levererar i olika 

format. Lösningen kan vara att använda ett tredje program för att samgranska de olika 

programmen. I en 3D-modell kan det även bli diskussioner om vem som ska åtgärda ett 

eventuellt problem vid en kollision varför det är viktigt med uttalade ”kör-regler”. 

Som det ser ut idag så sker arbetet med BIM på en väldigt låg nivå. Det är inte ovanligt att 

man talar om BIM när man egentligen bara modellerar i 3D. Mikael berättar att det sker en 

utveckling av IFC, som är ett neutralt filformat som förenklar utbyte mellan olika program. 

Idag sker sällan utbyte mellan olika discipliner. Det är vanligt att projektörerna inte använder 



39 

 

sig av modellen för att hämta information om projektet, vilket är grundtanken med BIM. 

Mikael anser att dock att det måste bli en naturlig del i projektörernas arbete att kunna 

använda sig av modellen som hjälp i arbetet med att projektera.  

Allmänt berättar Mikael att det kan uppstå flaskhalsar i BIM-projekt på grund av att man 

måste vänta på information, men detta går att undvika genom att skapa en tydlig plan som 

anger när vilken information ska delas. Det är viktigt att det finns någon som ser till så att 

planen följs. Även kollisionskontroller kan orsaka flaskhalsar, beroende på hur de läggs upp. 

Det är viktigt att man har klart för sig innan vad man vill testa i en kollisionskontroll och 

säkerställa så att de kontroller man väljer att utföra är relevanta. Dessutom är det viktigt att 

veta vilka kollisioner som inte behöver tas hänsyn till ur byggteknisk synpunkt.  

I de projekt i Norge som Mikael har varit inblandad i har ingen person uttalat haft 

samordningsansvaret, dock har det oftast varit stora företag som har haft alla discipliner under 

samma tak. I dessa fall har det bara funnits en projekteringsledare i vanlig mening. I ett 

projekt i Sverige fanns en BIM-koordinator som hade samordningsansvaret. Mikael tror att 

det är projekteringsledarens kompetens som avgör om denne kan fungera som BIM-

samordnare. Har man inte kunskapen om BIM-samordning så bör man inte ta på sig den 

rollen, menar han. 

Det varierar väldigt mycket hur väl samarbetet fungerar mellan projektörerna i ett BIM-

projekt. Mikael tycker att beställaren i tidigt skede bör ställa krav på projektörerna i fråga om 

hur de ska arbeta i förhållande till varandra, annars finns risk för att projektörerna hävdar att 

detta inte har krävts från början. De flesta brukar vara positiva till att arbeta med BIM. I de 

fall där det tydligt har angetts i kraven för projektet.  

Enligt Mikael bör projekteringsledaren, BIM-koordinatorn eller någon med förståelse komma 

in så tidigt som möjligt i projektet för att det ska bli ”rätt tänk redan från början”. Det är bra 

om personen i fråga inte sitter på någon projekterande disciplin, eftersom det då lätt kan ske 

en suboptimering som missgynnar beställaren. När det gäller frågan vad som skiljer sig vid 

projekteringsledning av ett traditionellt projekt och ett BIM-projekt så svarar Mikael att 

omfattningen växer i jämförelse med ett traditionellt projekt om projekteringsledaren själv tar 

på sig rollen som BIM-koordinator. BIM är ju ett kapitel som kommer till. 
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8.2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄTTRE TIDPLANERING I BIM-PROJEKT 

Rogier Jongeling förklarar att man måste säkerställa vilken nytta man vill få av att använda 

modellerna. Detta måste definieras i form av effekt- och produktmål i projekt och verksamhet 

för att sedan översättas till tillämpningsmål för BIM. Det behövs en implementeringsplan för 

att säkerställa att projektet ges rätt förutsättningar för framgångsrik tillämpning av BIM. Även 

Gunilla Qvarnström pratar om att det är viktigt att sätta upp målsättningar med projektet och 

ta ställning till vilken nytta BIM ska ge. Vidare förklarar hon att det krävs en målsättning för 

hur mycket BIM som ska användas i projektet.  

Predrag Gajic berättar att man idag kan göra en mängd olika saker med BIM, men att man 

behöver ställa nyttan i relation till kostnaden. Han lyfter fram att det är viktigt att man 

utnyttjar BIM kostnadseffektivt. Det är alltså inte säkert att ett BIM-användande är 

nödvändigt eller att beställaren har behov av detta, endast för att det är genomförbart. Carl-

Erik Brohn säger att man behöver ta ställning till vilken nytta som vill uppnås med BIM redan 

från början. Väino Tarandi förtydligar detta genom att förklara att kravspecifikationen 

kommer att styra projekteringsskedet.  Det är alltså kraven och målen som vill uppnås som 

kommer styra vilka aktiviteter och vilka nivåer på BIM som ska användas. 

Det första man bör göra när man startar upp ett BIM-projekt är alltså, precis som BIM Project 

Execution Planning Guide beskriver: 

1. Ta ställning till vilka nyttor man vill få ut av att arbeta med BIM 

2. Formulera nyttorna till mål  

3. Utifrån målen bestämma vilken BIM-användning som är lämplig för projektet 

Alla respondenter är mer eller mindre överens om att projekteringsledaren bör komma in i 

början, eller så tidigt som möjligt, av ett BIM-projekt. Jan-Olof Edgar menar till exempel att 

projekteringsledaren ska in så tidigt som möjligt, eftersom det är svårt att sätta upp regler och 

införa mallar i efterhand när arbetet redan satt igång. Enligt Rogier Jongeling finns det, trots 

att det inte finns några handlingar, en hel del frågor i tidigt skede som man behöver ta 

ställning till i samband med modellen. Han förklarar att det optimala är att 

projekteringsledaren kommer in i projektet så fort det blir tal om produktbestämning och 

produktdefinition. Något annat som de flesta respondenter anser är att projekteringsledaren 

behöver engagera sig till högre grad i tidplaneringen ett BIM-projekt. ”Eftersom det i BIM-

projekt egentligen inte blir några marginaler någonstans blir det extra viktigt med en bra 

tidplan”, förklarar Lars Karlsson. Jan-Olof Edgar hävdar att det i ett BIM-projekt är viktigare 

att vara proaktiv och dirigera och att det behövs mer styrning och ledning. 

Till sin hjälp, i alla fall i ett tidigt skede när denne är ovan, bör projekteringsledaren 

samarbeta med någon som har stor kunskap om BIM. Rogier Jongeling nämner att det behövs 

en speciell BIM-samordnare som säkerställer att man definierar BIM-tillämpningsmål, att rätt 

förutsättningar finns, att rätt krav ställs och att dessa följs samt att man skapar 

informationsleveranser. Även Väino Tarandi pratar om någon form av BIM-ansvarig som 

projekteringsledaren kan ta hjälp av.  Detta eftersom det behövs någon som förstår hur BIM 

fungerar och vad informationen ska användas till. Det bör finnas ett gott samarbete mellan 
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dessa två roller, och att det är tydligt vem som har ansvar för vad. Exempelvis kan en BIM-

samordnare ansvara för modellsamordningen. Denne bör även hjälpa till vid tidplanering och 

förarbetet, för att säkerställa att rätt förutsättningar ställs upp för BIM-projektet. Adam 

Åhlmans pratar om att det är viktigt att mallar och riktlinjer sätts upp av den som har 

samordningsansvaret. Om projekteringsledaren känner sig osäker på detta kan en BIM-

samordnare behövas tas in som stöd till projkteringsledaren.  

Det är alltså viktigt att: 

 Projekteringsledaren får komma in tidigt i projektet 

 Denne behöver engagera sig till högre grad i tidplaneringen 

 En BIM-expert tas in för att samarbeta med projekteringsledaren 

BIM-projekt kommer skilja sig en del från traditionella projekt. Rogier Jongeling menar att 

man kommer se sig mer som en produktframställningskonsult och istället för att bara arbeta 

fram handlingar kommer man arbeta med produktutveckling och produktbestämning. I 

framtiden kommer fokus flytta från handlingar till informationsleveranser från modellen i 

form av till exempel kostnadsberäkningar, flödesberäkningar och så vidare. Han hoppas 

dessutom att det kommer bli vanligare att titta på två-tre stycken alternativ av modellen och 

sedan välja ut det mest lämpliga. Predrag Gajic menar att man får en tidsförskjutning och 

tidsfördelningen blir helt annorlunda. Saker som man har gjort först i 

förfrågningshandlingsskedet gör man nu redan i början av systemhandlingsskede och man 

måste därför tänka över hur budgeten ska se ut. Gunilla förklarar att detta beror på att man 

flyttar en del av den problematiken som man har ute på byggena och gör detta i ett tidigare 

skede. Hon menar att man löser fler problem innan man står ute på bygget och bygger och 

därför tar det lite längre tid. På grund av detta behövs fullt stöd från den som sitter med 

pengapåsen, eftersom alla dessa frågor är enormt pengapåverkande förklarar Gunilla 

Qvarnström. Hon poängterar även att man måste planera både projekteringsfasen och de 

tidigare faserna på ett annat sätt – och bättre. 

Pontus Bengtsson förklarar att det bygger väldigt mycket på att människor ska visa vad de 

tänker, och inte vad de tänkt, varför det är viktigt att skapa en atmosfär som är förlåtande för 

att folk ska våga dela med sig av sitt tänk. Viktigare än någonsin är att få gruppen att fungera 

och känna trygghet och tillit mellan de som projekterar och de som är teknikansvariga menar 

Pontus. Därför bör man planera för ett öppet klimat i projekten och skapa incitament som gör 

att de involverade parterna har fördel av att lyfta fram felaktiga saker tidigt i projekteringen.  

Det är viktigt att beställaren inser sin roll i ett BIM-projekt. Jonas Wahlberg förklarar att 

beställaren behöver ha en klar bild över vad de behöver få fram. Han berättar att många 

gånger tror beställaren att det räcker med att säga att man vill ha en BIM-modell eller att man 

ska arbeta i Revit. Detta löser inga problem, menar Jonas, utan på detta sätt skapas bara en 

massa onödig information. 

För att kunna tidplanera ett BIM-projekt väl blir man tvungen att tänka över sina processer 

och titta på informationsflödet och i vilken ordning man gör saker, menar Jan-Olof Edgar. 

Traditionellt har det funnits olika ritningsskeden med handlingar som har olika status men i 
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framtiden och i och med BIM kommer detta inte vara relevant utan det kommer vara viktigare 

att veta vilken status modellen har förklarar Jan-Olof Edgar. Vidare förklarar han att det är 

viktigt att bestämma och tydliggöra vem som ska rita vad om man ska arbeta i en gemensam 

modell. Någonting som Rogier Jongeling poängterar är att det måste finnas ett samarbete 

kring metodiken och processerna. Det är viktigt med en stor förståelse för processen och att 

veta när vad behöver användas av andra roller i processen. Det blir även viktigt att veta vem 

som ska ta emot informationen och vem som får ansvaret att leverera. Han förklarar att man 

måste arbeta på ett strukturerat sätt med informationen genom att granska och godkänna 

denna samt ge den en viss status. Slutligen nämner han att det är viktigt att man lyfter in 

tillämpningsområden för modellen så att man inte tar fram en projekteringsplan som är helt 

handlingsbaserad och hoppas på att man kan jämföra den mot analyser under 

modellprocessen. Jan-Olof Edgar förklarar att man bör arbeta länge i modellen innan 

ritningarna går att få tillgång till eftersom ritningarna inte behövs förrän det är dags att börja 

bygga. För till exempel kalkylering och planering bör modellen användas.  

Lars Karlsson menar att fler projektörer bör vara med från början och påverka och enligt Carl-

Erik Brohn är det viktigt med avstämning mellan byggherre, projekteringsledning och 

konsulter för att säkerställa så att byggnadsverken blir det beställaren initialt efterfrågat. 

Mer konkret nämner Predrag Gajic att allt arbete som är kopplat till BIM behöver tas med i 

tidplaneringen. Tidplanen behöver innehålla 3D-samordning, leverans av BIM-filer samt 

leverans av databas. Gunilla Qvarnström menar att det ”finns en lång lista över vad som 

behöver tidplaneras”. Först och främst behöver man vara medveten om vilka analyser som 

behöver genomföras och hur detta ska ske. Sedan måste de olika delleveranserna, 

samgranskningstillfällena och traditionell granskning tidplaneras. Avslutningsvis påminner 

Gunilla om att man måste ta hänsyn till när informationen behövs för att kunna uppnå de olika 

målen som sats upp för projektet. Något som måste specificeras för informationsleveranserna 

är level of detail, menar Jan-Olof Edgar. 

Gunilla Qvarnström nämner även brukare och beslutsprocesser som nyckelbegrepp vid 

tidplanering. Något man vill undvika i projekt är att nya beslut tas, eftersom detta fördyrar och 

fördröjer. Därför är det viktigt att lägga tid på analyser i det tidiga projekteringsskedet, för att 

säkerställa att man skapar det byggnadsverk som är bäst lämpat för brukarna.  
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9. ANALYS 

I följande kapitel analyseras det insamlade resultatet med utgångspunkt från arbetets syfte 

och de frågeställningar som ställts upp besvaras. 

Studiens syfte har varit att undersöka vilka möjligheter som finns, för projekteringsledaren, att 

optimera tidplaneringen i projekteringsskedet och på så sätt dra större fördel av att arbeta med 

BIM. För att kunna undersöka detta har några frågeställningar formulerats och dessa 

frågeställningar kommer att besvaras utifrån det material studien har frambringat. 

 

Hur ser det planerade och faktiska aktivitetsflödet, eventuellt även informationsflödet, ut i 

några av WSP Managements redan utförda BIM-projekt? Vilka åsikter har olika roller i 

projekten om detta? 

Den dataanalys som var tänkt att göras för att ställa det planerade och faktiska aktivitetsflödet 

i komparation till varandra, samt de olika rollerna emellan, har inte varit möjlig att 

genomföra. Detta beror på att så detaljerad data inte fanns att tillgå. Dock har aktivitetsflödet 

beskrivits utifrån de intervjuer som hållits med de olika inblandade i projektet.  

Projektet som har studerats närmare i detta examensarbete var initialt inte tänkt som något 

BIM-projekt och projektledaren, som även hade rollen som projekteringsledare, kom in sent i 

projektet och fick egentligen ingen chans att tidplanera projektet. Utifrån den information om 

BIM-projekt som detta examensarbete har kommit fram till kan man anta att dessa faktorer 

har varit bidragande när det gäller projektets förlängda tidplan.  

Ingen av disciplinerna i projektet upplever att tidplaneringen har anpassats till det faktum att 

projektet har arbetat med BIM. Anledningen till att det inte har tagits någon hänsyn till detta i 

tidplaneringsarbetet verkar bero på okunskap och brist på erfarenhet ifrån tidigare BIM-

projekt. Eftersom inga nyttor med BIM-arbetet har valts ut, har det säkerligen varit svårt att ta 

ställning till korrekta mål som hade kunnat ligga till grund för ett anpassat planeringsarbete.  

Något som slutligen kan nämnas är att de inblandade inte har reflekterat över möjligheten att 

vissa delar av tidplanens revidering kan bero på dåligt planerat BIM-arbete vilket tyder på 

brist på kunskap och tidigare erfarenhet av att arbeta med BIM. 

Det är svårt att säga om förlängningen av den ursprungligen planerade tiden endast beror på 

ambitionen att genomföra ett BIM-projekt trots bristande kunskaper och erfarenhet, men 

troligtvis hade en mer genomarbetad tidplanering, som tagit hänsyn till arbetet med BIM, 

förenklat arbetet. Detta hade i sin tur troligen haft en positiv påverkan på tidsåtgången och 

framförallt slutresultatet.  
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Vilka problemområden upplever projekteringsledare att det finns i projekteringsskedet i ett 

BIM-projekt? Finns tendenser till flaskhalsar i vissa projekteringsfaser? 

Flera av de problem och flaskhalsar som tas upp av den som har haft rollen som 

projekteringsledare i projektet som studerats i examensarbetet och Mikael Kastell tyder på att 

ett bättre planeringsarbete skulle göra att en större fördel kan dras av att arbeta med BIM. 

Till exempel nämns dåligt specificerade informationsleveranser som leder till att projektörer 

inte kan leverera den information som krävs. Detta bör finnas tydligt angivet som underlag för 

att kunna skapa en tidplan. Något som gör det ännu tydligare att det krävs en välplanerad 

tidplan i ett BIM-projekt är det faktum att det nämns att det är vanligt att behöva vänta på 

information.  

 

Vilka tankar finns i branschen när det gäller möjligheten att optimera tidplaneringen i 

projekteringsskedet för att kunna dra större fördel av BIM? 

Det har funnits en stor variation i de svar som framkommit i de intervjuer som genomförts. 

Något som har uppmärksammats är att flera respondenter har dålig kunskap om tidplanering 

redan i traditionella projekt.  

Precis som det går att läsa i BIM Project Execution Planning Guide nämner ett flertal av 

respondenterna att det är otroligt viktigt med förarbetet inför ett BIM-projekt. Detta bör inte 

ses som något förvånande, eftersom det inför alla projekt bör sättas upp mål och tas ställning 

till hur dessa mål ska uppnås. Vidare är alla respondenter mer eller mindre överens om att 

projekteringsledaren bör komma in i ett tidigt skede i projektet för att få möjlighet att utföra 

detta förarbete. Det faktum att de flesta respondenterna svarar att projekteringsledaren bör 

engagera sig till större grad i tidplaneringen i BIM-projekt kan bero på att projekteringsledare 

inte engagerar sig till så stor utsträckning idag. Det kan även bero på att det finns en 

medvetenhet om den ringa erfarenheten som finns om BIM och att det därför antas att det 

krävs ett större engagemang till dess att större erfarenhetsvärden har inbringats. Detta 

antagande stödjs till viss del av de flertal respondenter som tror att projekteringsledaren 

behöver hjälp av någon med mer kunskap och erfarenhet av BIM.  

Utifrån de svar som fåtts under intervjuerna framgår att tidplanen för ett BIM-projekt kommer 

att skilja sig till viss del från en traditionell tidplan. Framförallt kommer det finnas en skillnad 

i vilka mål som kommer vara styrande. I och med BIM blir byggprocessen en 

produktutvecklingsprocess i högre grad, eftersom BIM-användningen tillåter att fler analyser 

genomförs och att fler alternativ kan jämföras. Detta leder till att de milstolpar som sätts upp i 

tidplanen snarare kommer bero av de informationsleveranser som behövs för att till exempel 

kunna genomföra olika analyser och jämförelser av alternativ. Den förskjutning av tidplanen 

som flera respondenter nämner beror på de möjligheter, som analyserna och jämförelser av 

alternativ, ger att ta bättre beslut tidigare. 

Det talas en del om statusmärkning av de olika objekten i modellen. Frågan är om detta är 

nödvändigt om tydliga informationsleveranser skapas, där det framgår vilken information som 
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behövs för vilken disciplin och för vilket syfte. Kanske kan någon typ av status krävas i 

informationsleveransen precis som det bör sättas upp krav på level of detail för varje leverans. 

Utifrån de svar som fåtts från respondenterna när det gäller vad som behöver tidplaneras, har 

dess punkter framkommit som delar som bör finnas med i den strukturplan eller 

översiktsprocesskarta som används för att skapa tidplanen: 

 Beslutsprocessen 

 Kontakt med myndigheter 

 Skapande av en BIM-Genomförandeplan 

 Lägga upp struktur för projektet 

 Testkörning av allt  

o För att säkerställa att all informationsdelning mellan program och discipliner 

fungerar 

 Informationsöverföring 

o Leverans: Vad ska leveransen innehålla? Vem behöver informationen? Vad 

ska informationen användas till? När behövs informationen? Vilken 

detaljeringsnivå behövs? Vem levererar informationen? Krävs delleveranser?  

 Möten 

o Projekteringsmöten (avstämning och samordning)  

o Samgranskningmöten 

 Traditionell granskning av ritningar 

 Färdiga handlingar (detta behövs inte i framtiden) 

 

Går det att förena tidplaneringen av projekteringsskedet i BIM-projekt med andra redan 

inarbetade metoder?  

Det finns egentligen ingen skillnad med tidplanering av ett traditionellt projekt gentemot ett 

BIM-projekt. Även traditionella projekt förutsätter en god tidplanering, för att det ska vara 

möjligt att säkerställa att projektet genomförs inom de tidsramar som sätts. Det är även med 

hjälp av en väl utförd tidplanering som det ges möjligheten att följa upp och kontrollera att 

projektet fortlöper som det ska.  

Som med traditionella projekt, behöver BIM-projektet brytas ner i mindre delar, i form av 

olika aktiviteter, för att det ska vara möjligt att studera dess förhållande sinsemellan. I BIM-

projekt, där det kommer ske ett ökat samarbete, blir det viktigt att säkerställa att information 

finns tillgänglig för olika parter vid en viss tidpunkt. Detta gör att det kommer läggas ett stort 

fokus på informationsleveranserna när tidplanen läggs upp och dessa aktiviteter behöver tas 

med i bildandet av en strukturplan eller processkarta som sedan används som underlag för 

tidplanen. När tidplanen skapas bör någon typ av tidplaneringsprogram som bygger på PERT 

eller CPM användas, så att det finns en möjlighet att fastställa relationerna mellan de olika 

aktiviteterna. För att visualisera den färdiga tidplanen är det lämpligt att göra det med hjälp av 

Gantt-scheman för överskådlighet. Det är viktigt att kunna revidera tidplanen under projektets 
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gång, varför projekteringsledaren bör ha kunskap om det tidplaneringsprogram som används. 

Meningen är att tidplanen ska vara ett levande dokument.  
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10. SLUTSATSER 

I slutsatserna diskuteras resultatet i förhållande till det förväntade resultatet. Dessutom 

diskuteras rapportens tillägg till den kunskap som idag finns redovisad samt ger förslag på 

vidare studier inom området. 

I det inledande kapitlet till denna rapport redogjordes för detta examensarbetes bakgrund, i 

vilken det klargjordes att BIM behöver struktur och fokus på hur organisationen fungerar och 

integrerar. Det berättades att BIM-verktyg ger möjligheter till mer rationella och produktiva 

arbetssätt men det poängterades även att projektering med verktygen inte automatiskt 

resulterar i en kortare projekteringstid. Vidare kunde läsas att det krävs tydliga direktiv från 

bland andra projektledaren och projekteringsledaren.  

I BIM Project Execution Planning Guide samt National Guidelines for Digital Modelling 

finns dokumenterat hur det behöver ske ett strukturerat arbete initialt för att skapa rätt 

förutsättningar för att lyckas med ett BIM-projekt. Emellertid finns fortfarande lite praktisk 

erfarenhet från BIM-projekt och ingen har egentligen ifrågasatt vad projekteringsledningen 

har för möjlighet att påverka för att optimera arbetsprocessen i ett BIM-projekt. Med denna 

bakgrund har detta examensarbete haft som syfte att undersöka vilka möjligheter som finns, 

för projekteringsledaren, att optimera tidplaneringen i projekteringsskedet och på så sätt dra 

större fördel av att arbeta med BIM. 

De resultat som framkommit under examensarbetets gång tyder på att optimerad tidplanering 

av projekteringsskedet i ett BIM-projekt gör att det går att dra större fördel av att arbeta med 

BIM. Flera av de problem och flaskhalsar som har nämnts under intervjuer påvisar att dessa 

skulle kunna förhindras med hjälp av bättre tidplanering.  

Framförallt är det förarbetet med att ta ställning till nyttor, formulera mål och bestämma BIM-

användning som nämns som viktigt för att skapa rätt förutsättningar för ett bättre 

tidplaneringsarbete. Andra förutsättningar som krävs för att kunna dra större fördel av att 

arbeta med BIM är att projekteringsledaren engagerar sig till högre grad i tidplaneringsarbetet, 

att denne får komma in i ett tidigt skede i projektet samt tar hjälp av någon person som har 

stor kunskap och erfarenhet av BIM.  

Det framgår att tidplanen för ett BIM-projekt kommer att skilja sig eftersom 

informationsleveranserna kommer styra hur de olika aktiviteterna planeras istället för de 

handlingar som skapas idag. BIM tillåter en högre grad av produktutvecklingsprocess som 

leder till att slöseri kan undvikas, eftersom aktiviteter planeras utifrån vilka nyttor som vill 

uppnås i projektet. De milstolpar som införs i tidplanen beror på de informationsleveranser 

som behövs bland annat för att kunna genomföra olika analyser och jämförelser.  

Utöver informationsleveranserna har respondenterna även nämnt andra delar som kommer att 

tillkomma i tidplanen för ett BIM-projekt. Det behöver avsättas tid för att skapa en BIM-

genomförandeplan där det framgår vilka nyttor, mål och vilken BIM-användning som väljs 

för projektet. Det kan även behövas tid till att säkerställa så att all informationsdelning mellan 

program och discipliner verkligen fungerar.  
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De metoder och program som används för att tidplanera byggprojekt idag går att använda 

även för BIM-projekt. Behovet av att bryta ner projektet i mindre delar för att studera 

relationen mellan de olika aktiviteterna och på så sätt skapa en fungerade tidplan finns även 

för ett BIM-projekt. 

Det har inte varit möjligt att genomföra den planerade dataanalysen men utifrån intervjuer 

med inblandade i projektet är det tydligt att den planerade tidsåtgången inte följs av ett 

homogent verkligt utfall. Det är oklart om den reviderade tidplanen endast beror på dålig 

tidplanering utan att hänsyn tagits till arbetet med BIM, eller om även andra faktorer har 

spelat in. Med anledning av detta går det inte att dra några slutsatser från denna del av 

examensarbetet.  
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11. REKOMMENDATIONER 
Här ges förslag på vidare studier och djupare läsning 

Under arbetet med detta examensarbete har det uppkommit idéer till fortsatta studier, såsom: 

 Studier av ett projekt från början till slut, med fokus på att undersöka om ökad 

tidplanering påverkar möjligheten att dra större fördel av att arbeta med BIM. 

 

 Kartläggning av processer när det gäller BIM-användande. 

 

 Upprätta en standard för statusmarkering av objekt i modeller.  

 

Utöver den fakta som har sammanfattas i detta examensarbete rekommenderas följande 

läsning för att fördjupa sig inom ämnet: 

 

 BIM Project Execution Planning Guide – Version 2.0. Computer Integrated 

Construction Research Program (2010). 

 

 National Guidelines for Digital Modelling. Fussel, Tom (2009). 

 

 BIM – ByggnadsInformationsModellering, Orientering i en modern arbetsmetod. 

Granroth, Marko (2011). 

 

 BIM för byggmästare – en handbok. Brohn, Carl-Erik (2010). 
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FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1:  SCB. Byggnadsprisindex (BPI) (2011). Byggnadsprisindex för bostäder (BPI), 

inkl. mervärdesskatt. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 2: Gardier & Theobald. International Construction Cost Survey (2011). 

Entreprenörskostnader uttryckt i €/m
2
 för flerbostadshus i olika eurpoeiska 

länder. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 3: Spelmans, Niclas och Åhlmans, Adam. BIM för projekteringsledare - En studie 

om förändring av projekteringsledarens roll och anpassning till ett nytt 

arbetssätt. (2010). BIM-processen från idé till förvaltning och 

ombyggnad/rivning. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 4: Nordstrand, Uno. Byggprocessen (2008). Projekteringens olika 

skedesindelningar. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 5: Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen (2005). Kostnadskalkyler i 

olika steg i projekteringsskedet. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 6: Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen (2005). Olika möten under 

projektering. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 7: Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen (2005). Olika typer av 

projekteringsmöten. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 8: Stintzing, Rodel. Leda projektering i byggprocessen (2005). Frågor inför 

upprättande av projekteringstidplan. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 9: Evelina Fredin (2011). Exempel på Gantt-schema. 

Figur 10: Evelina Fredin (2011). Steg 1 i CPM-nätplanering. 

Figur 11: Evelina Fredin (2011). Steg 2 i CPM-nätplanering. 

Figur 12: Evelina Fredin (2011). Steg 3 i CPM-nätplanering. 

Figur 13: Evelina Fredin (2011). CPM-nätplan. 

Figur 14: Fussell, Tom. National Guidelines for Digital Modelling (2009). 

Projekteringsskedet i ett BIM-projekt. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 

Figur 15: Computer Integrated Construction Research Program. BIM Project Execution 

Planning Guide (2010). De fyra stegen i skapandet av BIM-

genomförandeplanen. Förfinad figur (Evelina Fredin, 2011). 
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TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1: Computer Integrated Construction Research Program. BIM Project Execution 

Planning Guide (2010). Identifiering av mål och potentiell BIM-användning. 

Förfinad tabell (Evelina Fredin, 2011). 

Tabell 2: Computer Integrated Construction Research Program. BIM Project Execution 

Planning Guide (2010). Urval av BIM-användande. Förfinad tabell (Evelina 

Fredin, 2011). 

BILAGEFÖRTECKNING 

Bilaga 1: Brohn, Carl-Erik (Civilingenjör/civilekonom C-E Brohn Konsult) 

Telefonintervju måndag 27/6 17.00 

Bilaga 2: Edgar, Jan-Olof (Byggnadsingenjör O&P Jan-Olof Edgar AB)  

Intervju tisdag 28/6 09.00 

Bilaga 3: Gajic, Predrag (VVS-konsult SWECO)  

Intervju onsdag 10/8 09.00 

Bilaga 4: Holm, Kristian (Civilingenjör WSP Management)  

Intervju tisdag 5/7 13.00 

Bilaga 5: Jongeling, Rogier (Civilingenjör/doktor Plan B)  

Telefonintervju fredag 1/7 14.00 

Bilaga 6: Karlsson, Lars (Arkitekt Link Arkitektur)  

Telefonintervju torsdag 30/6 09.30 

Bilaga 7: Kastell, Mikael (Civilingenjör Peab)  

Telefonintervju fredag 8/7 10.00 

Bilaga 8: Lindström, Mårten (ägare More10) 

Mailintervju 

Bilaga 9: Qvarnström, Gunilla (Arkitekt ProjTools AB) 

Intervju tisdag 9/8 16.00 

Bilaga 10: Spelmans, Niclas (Kandidatexamen i affärsutveckling och entreprenörskap AF 

Bygg Göteborg AB)  

Mailintervju 

Bilaga 11: Sundberg, Linn (Byggnadsingenjör ÅWL Arkitekter)  

Intervju tisdag 21/6 11.30 

Bilaga 12: Tarandi, Väino (Professor KTH)  

Intervju tisdag 9/8 10.00 
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Bilaga 13: Wahlberg, Jonas (Arkitekt Krook & Tjäder)  

Telefonintervju måndag 15/8 11.00 

Bilaga 14: Åhlmans, Adam (Kandidatexamen i affärsutveckling och entreprenörskap 

Veidekke)  

Telefonintervju fredag 12/8 09.00 

 

Bilaga 15: Projekteringsledaren (Projekteringsledare BIM-projeket)  

Intervju torsdag 30/6 10.30 

Bilaga 16: Projektör K (Konstruktör BIM-projektet) 

Telefonintervju onsdag 17/8 10.30 

Bilaga 17: Projektör L (Landskapsarkitekt BIM-projektet)  

Telefonintervju tisdag 16/8 10.00 

Bilaga 18: Projektör V (VVS-projektör BIM-projektet)  

Telefonintervju måndag 15/8 14.00 

Bilaga 19: Arkitekt A (Arkitekt BIM-projektet)  

Telefonintervju torsdag 18/8 09.30 
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BILAGOR 


