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Förord 
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uppstod i samråd med NCC Teknik i Solna där arbetet utförts. 

Jag skulle vilja tacka alla de som tog sig tid och ställde upp på intervjuer. För mig var det 

både lärorikt och intressant att höra om era erfarenheter och åsikter. 

Jag vill också tacka min handledare Klas Bosaeus på NCC Teknik och examinator Raid 

Karoumi på avdelningen för Brobyggnad för era råd och viktiga kommentarer. 

Jag vill även tacka alla andra personer på NCC som varit behjälpliga och svarat på frågor och 

framförallt NCC Teknik som försett mig med en trevlig kontorsplats under arbetets gång. 
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Abstract 

Model based quantity take off from a dynamic BIM-model 

- Case study on NCC Montagebro 
 

The Construction Industry has been criticized several times for their slow development and 

for not being as productive as other industries. In order to achieve an efficient Architecture, 

Engineering & Construction (AEC) Industry, Building Information Modeling, BIM, is one of 

the most debated topics in the field. The work process, which is about to efficiently provide 

information about a project, is already applied in the building construction. On the other hand, 

bridge and civil construction are just about to start the implementation of BIM. 

NCC Montagebro is a prefabricated concrete bridge which was developed in the 1980s and is 

once again up-to-date for product development. The previous standard dimensions have been 

removed in order to meet the customers’ requirements for length and width. A problem that 

occurs when allowing the customers to choose the dimensions is that there is no 

corresponding documentation to base the pricing on. The aim of this work was to investigate 

the possibility of establishing a parametric BIM model to use for quantity take off. A goal was 

to facilitate the continuing improvement of the product by highlighting obstacles and 

opportunities. 

The study was carried out through interviews and a practical case study. The results of these 

were discussed from the stated research questions and the previously reported literature 

review. 

An important aspect emerging from the study is that the ability to rationalize and standardize 

the pricing depends on the degree of standardization of the whole bridge concept. To make a 

general and flexible model it is necessary to examine which dimensions and parameters that 

should be set to default and which can be freely adjusted for each new project. These 

decisions and all other documents of experience should be gathered in a special technical 

platform for the NCC Montagebro. 

The study concludes that it is possible to rationalize the pricing of NCC Montagebro by using 

BIM but the arguments may not be enough to design a BIM model. The model should be 

provided with additional information so that it can be used in several sub-processes because 

otherwise, a large part of the purpose of BIM is lost. 

Keywords: BIM, Virtual Design Construction, Model based quantity take off, NCC 

Montagebro, Standardization 
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Sammanfattning 

Byggbranschen har flertalet gånger blivit kritiserad för att inte uppnå samma utveckling och 

produktivitet som andra sektorer. Visionen om ett effektivt samhällsbyggande är ändå positiv 

och en av de stora nämnarna för framgång är BIM, Building Information Modeling. 

Arbetsmetoden, som handlar om att effektivt tillhandahålla information, tillämpas redan i 

relativt stor utsträckning på hussidan. Samtidigt ligger bro- och anläggningssidan i 

startgroparna för att följa efter husbyggnad i utvecklingen.  

NCC Montagebro är en prefabricerad betongbro som utvecklades på 80-talet och som återigen 

lyfts fram för utveckling. De tidigare standardmåtten har avskaffats för att i högre grad möta 

kundens önskemål om längd och bredd. Problemet med de fritt valbara måtten är att det inte 

finns något underlag att utgå ifrån vid prissättning i ett anbud. Syftet med detta arbete var 

därför att undersöka möjligheten med att upprätta en parameterstyrd BIM-modell att använda 

för mängdavtagning. Genom att belysa hinder och möjligheter var målet att resultatet skulle 

kunna användas för fortsatt utveckling av produkten.  

Studien utfördes med hjälp av intervjuer med verksamma personer i branschen och en 

praktisk fallstudie. Resultaten från dessa diskuterades utifrån de uppställda frågeställningarna 

och den tidigare redovisade litteraturstudien. 

En viktig aspekt som framkommit under studien är att möjligheten att effektivisera och 

standardisera prissättningen går hand i hand med graden av standardisering för brokonceptet 

som helhet. För att kunna göra en generell och anpassningsbar modell måste det utredas vilka 

mått och parametrar som ska vara standard och vilka som kan justeras fritt för varje nytt 

projekt. Detta och alla övriga erfarenhetsdokument borde samlas i en egen tekniska plattform 

för NCC Montagebron.  

Studiens slutsats är att det går att effektivisera prissättningen av NCC Montagebro med hjälp 

av BIM men det är inte ett tillräckligt argument för att skapa en BIM-modell. Förslagsvis bör 

modellen uppdateras med mer information så att den kan utnyttjas i fler delprocesser för 

annars går en stor del av syftet med BIM förlorat. 

 

Nyckelord: BIM, Virtuellt byggande, Modellbaserad mängdavtagning, NCC Montagebro, 

Standardisering 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren till ämnet och beskriver ramarna för 

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

I såväl byggsektorn som i de flesta andra branscher strävas det efter att effektivisera och 

standardisera vilket är en förutsättning för tillväxt (Olander & Widén, 2010). Byggbranschen 

har dock flertalet gånger blivit kritiserad för att inte lyckas uppnå samma produktivitet som 

andra sektorer. I en av Statens offentliga utredningar från 2002 (SOU 2002:115 Skärpning 

gubbar!) står skrivet att förbättringen av produkter och processer samt den tekniska 

utvecklingen sker långsamt. Vad som ligger till grund för detta kan ha flera orsaker, faktorer 

som diskuteras är konservatism, komplexiteten i organisationer och hårt styrande regelverk 

(Olander, Widén, & Hansson, 2011). 

Även om tidigare rapporter och utredningar ger en dyster beskrivning av byggbranschen finns 

idag många positiva visioner om utvecklingspotentialen och möjligheterna till ett effektivare 

samhällsbyggande. De flesta är mer eller mindre redan introducerade arbetssätt och många 

frågar sig vilken av de olika metoderna som är den rätta vägen att gå. Detta är precis vad som 

tas upp i en krönika i tidningen Byggindustrin (Jongeling & Lindström, 2012). Krönikörerna 

nämner BIM, Lean Construction, Industrialiserat byggande och Partnering som de största 

idéerna i debatten, men redan tidigt slår de fast att det handlar inte om att utse en vinnare – det 

är snarare ett samspel av de olika koncepten som är lösningen. 

BIM, Building Information Modeling, är något som idag ligger på var och varannans läppar 

och ses som ett högst aktuellt ämne trots att det egentligen inte är någon ny idé utan började 

utvecklas redan på 80-talet. Konceptet handlar om effektivisering genom god informations-

hantering mellan alla inblandade parter under hela byggprocessen, från projektering via 

produktion till förvaltning. BIM utesluter varken Industrialiserat byggande eller Lean 

Construction utan kan snarare ses som ett verktyg för visualisering, integration och 

automatisering av processer (OpenBIM, 2012). Flera rapporter och utredningar har redan 

visat fördelarna och effektivitetsmöjligheterna med BIM i byggprocessen men för att 

ytterligare öka implementeringen bör mer konkreta användningsområden och tillämpningar 

utredas. 

Enligt Stanford University i USA är NCC ett av världens ledande företag inom tillämpning av 

Virtual Design Construction, VDC, som är ett annat namn för användandet av BIM i bygg-

processen. NCC som valt att använda benämningen Virtuellt Byggande sätter hela tiden upp 

nya mål för hur de ska utveckla och effektivisera sitt arbete. BIM och Virtuellt byggande har 
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varit särskilt fördelaktigt i installationstäta byggnader för att upptäcka kollisioner och för att 

göra tidiga analyser inom såväl energi som akustik. På hussidan har man kommit längst och 

BIM tillämpas redan i stor utsträckning samtidigt som anläggningssidan har påbörjat 

användningen och kan se stora möjligheter. Att samordna de omfattande mängder armering 

som finns i stora anläggningsprojekt med hjälp av Virtuellt byggande är minst lika viktigt som 

installationssamordningen i husbyggen, och det är ett av många aktuella utvecklingsområden 

just nu. 

Anläggningssidan har hittills legat efter husbyggnad inom BIM och kanske framförallt inom 

brobyggnad. En av svårigheterna som nämnts är att BIM-verktygen inte kunnat hantera de 

komplexa geometrier som brokonstruktioner ofta medför.  

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 

NCCs Montagebro är en prefabricerad produkt som funnits på marknaden sedan 80-talet och 

som NCC vill fortsätta utveckla. Prefabricerat byggande är en effektivisering inom 

produktionen som genom tidigare utredningar visats ha fördelar framför platsbyggda 

konstruktioner när det gäller arbetsmiljö, kvalitet och produktionstid (Eriksson & Jakobsson, 

2009). Framtagning av underlag och handlingar är dock inte lika standardiserat som 

byggandet men visionen är att effektivisera arbetet även i produktens tidiga skede.  

Tidigare begränsades kundens val av brolängd till tre förutbestämda mått på bron då det 

ansågs öka graden av standardisering. Det har dock visat sig att varierande balklängder inte 

inverkar negativt på produktionsprocessen och istället vill NCC i högre grad möta kundens 

önskemål om spännvidd och bredd genom att dessa ska kunna väljas fritt. 

Då det inte finns något färdigt kalkylunderlag för de dimensioner av spännvidd och bredd som 

kunden efterfrågar är prissättningen idag ett problem. Genom att automatisera modelleringen 

av montagebron och generera mängder från en 3D-modell skulle tid kunna sparas och ett pris 

som är direkt baserat på kundens önskemål kan snabbare tas fram. Att kunna se skalnings-

effekten av priset vid diskussion kring olika valmöjligheter med kunden skulle också vara 

intressant och fördelaktigt. 

Att använda 3D-modeller som kalkylunderlag är möjligt idag men fortfarande lite 

problematiskt ur juridisk synpunkt. Vid anbudsberäkningar av objekt på den öppna 

marknaden är det inte självklart att beställaren lämnar ut modellen till entreprenörens 

förfogande (Niss, 2012). Anledningen är att det ännu inte finns några juridiska restriktioner på 

vad det är som gäller som handlingar och därför vill ingen ta ansvar för modellens innehåll. 

Eftersom NCC själva äger sitt brokoncept och alla dess handlingar finns det där inga juridiska 

hinder för att utgå ifrån en modell och det kan därför ses som ett lämpligt projekt att utforska. 

Att finna möjligheter till att utveckla och effektivisera en återkommande produkts arbets-

processer kan ses som särskilt motiverande. 

Ur detta formuleras följande frågeställning som arbetet önskar undersöka: 

Går det att effektivisera processen kring prissättning av NCC Montagebro med hjälp av 

modellbaserad mängdning från en dynamisk BIM-modell?  
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Mer specifikt ska om möjligt följande frågor diskuteras: 

- Vilka problem och frågor uppstår och vad finns det för framtida möjligheter till 

effektivisering? 

- Till vilken grad kan bromodellen göras dynamisk? Har Revit de förutsättningar som 

krävs? 

- Vad är viktigt då mängdinformationen från bromodellen struktureras och hämtas? 

- Vad innebär ett nytt sätt att arbeta för projektör respektive kalkylator? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheten att upprätta en parameterstyrd BIM-modell 

vid projektering av NCC Montagebro. Denna ska utnyttjas till modellbaserad mängd-

avtagning som kan användas som underlag för en kostnadskalkyl. Arbetet ska utreda hur 

effektiv projekterings- och kalkylprocessen är idag och vad det finns för vidare möjligheter 

till utveckling. 

Målet är att underlätta kalkylen och prissättningen av NCC Montagebro med hjälp av 

resultatet och de slutsatser som kan dras. Mer precist är avsikten att med hjälp av indata i 

form av antal fack, bredd och spännvidd ta fram ett mängdunderlag anpassat efter kundens 

valda dimensioner som kan användas till en kostnadskalkyl. Målet är också att hinder och 

möjligheter ska belysas för att ge ett stöd för fortsatt utveckling inom ämnet i allmänhet och 

den specifika byggprodukten i synnerhet.  

1.3.1 Avgränsning 

Arbetet har utförts som ett examensarbete vilket omfattas av 30 högskolepoäng heltidsstudier 

och begränsas därför i tid och omfattning.  

Fallstudien är gjord på NCC Montagebro där det praktiska försöket med parameterstyrd 

design av BIM-modellen och modellbaserad mängdavtagning genomförts. Eftersom målet var 

att resultatet skulle användas som underlag till en kostnadskalkyl har detaljeringsgraden på de 

byggtekniska detaljerna avgränsats för att hållas inom ramen för vad som är tidsmässigt 

möjligt. Fallstudien har begränsats till att bara undersöka möjligheterna med programvaran 

Revit Structures. En mer detaljerad beskrivning av vilka förutsättningar som fallstudien utgått 

ifrån finns beskrivet under kapitel 4.2 Fallstudie.  

Arbetet fokuserar på projekterings- och kalkylprocessen och går inte vidare djupt in på 

produktionsskedet.   

1.3.2 Intressenter 

Denna studie riktas till aktörer inom byggprojektering och kalkyl och främst till personal 

inom NCC som kan utnyttja resultatet vid vidare arbete och utveckling med NCC 
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Montagebro. Även studenter och andra personer intresserade av automatiserade processer och 

BIM kan räknas in i målgruppen för detta arbete. 

 

1.4 Rapportens disposition 

Tabell 1 nedan visar rapportens disposition. 

Kap 1. INLEDNING  
Kap 2. METOD  
Kap 3. BIM OCH BROPROJEKTERING BIM och Virtuellt byggande 
  Effektiviserad projektering 
  Modellbaserad mängdavtagning och kalkyl 
  NCC Montagebro 
Kap 4. RESULTAT Sammanfattning intervjuer 
  Fallstudie 
Kap 5. DISKUSSION & SLUTSATSER  

Tabell 1. Rapportens disposition. 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren till ämnet och beskriver ramarna för 

examensarbetet.  

Kapitel två redovisar vilka forskningsmetoder som använts för att svara på frågeställningen 

och uppnå studiens syfte och mål. 

I det tredje kapitlet lyfts rapporten in i ett större sammanhang genom att ge en överblick av 

ämnet och utreda vissa begrepp. Där redogörs några tidigare studier som gjorts för att visa 

vilka förutsättningar och utgångspunkter som finns till arbetet. Till sist ges en beskrivning av 

NCC Montagebro. 

I det fjärde kapitlet sammanställs resultatet av intervjuerna och en beskrivning av den 

genomförda fallstudien ges. Fallstudien delas upp i fyra delar, varav den inledande delen, 

förutsättningar, beskriver vilka antaganden och avgränsningar som gjorts. Vidare redogörs det 

tekniska genomförandet och vilket resultat som uppnåddes. Slutligen förs en diskussion om 

programvaran Revit Structure. 

I det femte och avslutande kapitlet förs en diskussion kring resultaten från både intervjuerna 

och fallstudien utifrån de beskrivna teorierna och de frågeställningar som önskats besvaras. 

Vidare presenteras de viktigaste slutsatserna och vilka rekommendationer som ges till fall-

företaget och slutligen vilka vidare studier som rekommenderas. 
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2 Metod 

Detta kapitel redovisar vilka forskningsmetoder som använts för att svara på frågeställningen 

och uppnå studiens syfte och mål. 

2.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie genomfördes för att nå bredare kunskap i ämnet. Studien utfördes med 

hjälp av vetenskapliga rapporter, artiklar och utredningar där fokus låg på litteratur inom 

BIM, automatisering, standardisering och kalkyl. Även koncept- och teknisk beskrivning av 

NCC Montagebro studerades. Litterturstudien presenteras i kapitel 3, BIM och 

broprojektering, med redovisning av tidigare projekt och utredningar samt en beskrivning av 

Montagebron. 

Vidare studerades även intervjumetodik för upplägg och utformning av intervjuer och därtill 

även praktisk inlärning och hantering av BIM-verktyget Revit Structure 2012 med en 

introducerande kurs i parameterstyrda familjer. 

2.2 Intervjuer 

Tidigt i projektet användes informella intervjuer som informationsunderlag för att undersöka 

nuvarande arbetssätt, som referens till den teoretiska bakgrunden samt till att rama in 

problemområdet. Formella intervjuer utfördes sedan med personer verksamma inom 

projekterings- och kalkylprocessen i ett explorativt syfte för att ge en grundläggande kunskap 

och förståelse för problem och möjligheter. Intervjumaterialet sammanställdes och användes 

som grund för uppbyggnad av experiment och slutlig diskussion och utvärdering.  

Den intervjuform som valdes var den halvstrukturerade intervjun som innebär förutbestämda 

konkreta frågor men med öppna svar från respondenten (Lantz, 2007). I en strukturerad 

intervju har frågorna valts utifrån ett i förväg bestämt område som är av intresse. 

Intervjuformen valdes för att behålla en tydlig avgränsning till frågeställning men samtidigt 

tillåta fria svar och möjliggöra följdfrågor till intressanta spår. En helt strukturerad intervju 

däremot, har fasta svarsalternativ. Intervjufrågorna fokuserade på arbetet under projekterings- 

och kalkylprocessen för de olika yrkesgrupperna och vad BIM medförde för fördelar och 

problem i deras sätt att jobba. Eftersom personer verksamma med NCC Montagebro är en 

begränsad skara, har en mer allmän inriktning gjorts på intervjufrågorna. Då tillfälle fanns 

riktades intervjufrågorna mot NCC Montagebro. Urvalet av intervjupersoner var till hälften 

verksamma på entreprenörssidan respektive på konsultsidan med befattningar som 
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broprojektör, uppdragsledare, ekonomiansvarig, projektchef, kalkylchef och systemförvaltare 

inom kalkyl. Samtliga respondenter på projekteringssidan var verksamma inom brobyggnad. 

Intervjun utfördes muntligen i ett personligt möte eller via telefon. Sammanfattningen av 

intervjuerna redovisas under kapitel 4. Resultat. Frågorna och de transkriberade svaren finns 

bifogade i bilaga B1 och B2.  

2.3 Fallstudie  

Eftersom syftet med undersökningen var att praktiskt undersöka ett problem användes vad 

som kallas tillämpad forskning i form av en fallstudie (Lantz, 2007). Arbetet med fallstudien 

kan också ses som en form av aktionsforskning eftersom forskaren själv medverkar i 

genomförandet (Wallén, 1996). Ett skäl till aktionsforskning är ofta att prova en vision eller 

idé, och forskningen är då också en läroprocess där fenomen studeras i en realistisk situation. 

Av denna anledning ansågs fallstudien vara en passande metod då arbetet gick ut på att 

undersöka möjligheterna att upprätta en parameterstyrd BIM-modell av NCC Montagebro.  

En första del i fallstudien var att kartlägga vilken information som skulle ingå i BIM-

modellen och på vilket sätt de ingående delarna skulle uppträda dynamiskt. Det andra steget 

var att konstruera delar av modellen med hjälp av parametriska objekt som utgjorde brons 

byggnadsdelar och att sedan göra bro-modellen så flexibel och användarvänlig som möjligt. 

Till sist undersöktes hur mängdinformationen från modellen skulle kunna sammanställas. 

I fallstudien gjordes slutligen en jämförelse av mängder genererade från BIM-modellen med 

handberäknade mängder från ritningar av tidigare byggda broar. Dessutom gjordes några test-

kalkyler med hjälp av mängder som kunde hämtas från BIM-modellen. Resultatet och 

erfarenheterna från såväl fallstudien som intervjuerna diskuterades och sammanfattades till 

sist i slutsatser och rekommendation. 

BIM-modelleringen upprättades i Revit Structure 2012 (Autodesk, 2012). Val av programvara 

har gjorts i samråd med NCC Teknik och handledare. 

Fallstudien presenteras i sin helhet under kapitel 4.2 Fallstudie där det också beskrivs hur 

genomförandet av fallstudien gick till. 
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2.4 Arbetsprocess 

Figur 1 visar schematiskt de steg som genomförts under studien. 

 

Figur 1. Arbetsprocessen för examensarbetet. 

2.5 Metoddiskussion 

Kritik som ofta ställs mot helt öppna intervjuer och kvalitativt baserade arbeten är att de ger 

ett bristande underlag för långtgående slutsatser och har en låg generaliserbarhet (Lantz, 

2007). Det är dock inte alltid möjligt eller önskvärt att bedriva kvantitativa forsknings-

metoder. I det här fallet valdes intervjuformen med öppna svar och därmed ett kvalitativt 

angreppssätt. Anledningen var att öka kunskapen om ett fenomen och dess problematik och 

därför var kvantitativa resultat inte av intresse. Intervjun var dock halvstrukturerad med 

förutbestämda frågor och hade därmed en avgränsad kontext på vad som i förväg ansågs 

meningsfullt att belysa. 

Även fallstudier och aktionsforskning ger resultat som är svåra att generalisera men istället 

ger de en mer ingående kunskap av en viss process som är mer passande i den här studien som 

fokuserar på ett konkret fall. Kombinationen av intervjuer och fallstudien ger arbetet ett bättre 

underlag då de olika metoderna kompletterar varandra. Enbart intervjuer ger inte alltid en 

rättvis bild av skeenden i en faktisk situation och där kan fallstudien utöka förståelsen. 

Eftersom fallstudien utförts av endast en person kan resultatets trovärdighet diskuteras. Om 

genomförandet hade testats av flera olika personer hade resultatet möjligtvis sett annorlunda 

ut eftersom de personliga förutsättningarna är skilda och kan därmed leda studien i olika 

riktningar.
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3 BIM och broprojektering 

I detta kapitel lyfts rapporten in i ett större sammanhang genom att ge en överblick av ämnet 

och utreda vissa begrepp. Här redogörs också några tidigare studier som gjorts för att visa 

vilka förutsättningar och utgångspunkter som finns till arbetet. Till sist ges en beskrivning av 

NCC Montagebro. 

3.1 BIM och Virtuellt byggande  

Även om skillnaden mellan BIM och traditionell CAD-modellering har beskrivits i ett flertal 

utredningar kommer här en kort förklaring. BIM står för Building Information Modeling och 

ibland används även Building Information Model. BIM definieras oftast som en process med 

objektorienterad 3D-modellering som tillhandahåller information på ett samlat ställe för alla 

deltagare i ett projekt under byggprojektets hela livscykel. Det som kännetecknar en BIM-

modell är dess uppbyggnad av objekt. Då traditionell CAD byggs upp av linjer, ytor och 

solider utan intelligens är objekten i en BIM försedda med information om typ, material, 

dimensioner etc. Dessa objekt kan vara byggnadsdelar som balkar och bjälklag, men även 

abstrakta objekt som utrymmen. Objekten innehåller också information om hur de förhåller 

sig till andra objekt i modellen. Denna intelligens innebär till exempel att en dörr endast kan 

placeras i en vägg och att det därmed uppstår en öppning i väggen. 3D-modellering betyder 

alltså inte per automatik BIM, men en BIM-modell kan utgöra grunden till och användas som 

en ren grafisk modell för t.e.x visualisering (Jongeling, 2008). 

Som nämndes i inledningen har NCC valt att använda benämningen Virtuellt byggande 

istället för BIM. Namnet kommer från engelskans Virtual Design Construction, VDC, och 

används vid Standford University i USA. Anledningen är att NCC vill poängtera att det 

handlar om hela processen och inte bara modellen, vilket tolkningen ofta kan bli då utrycket 

Building Information Model används. Då uttrycket BIM används i denna rapport avses 

Building Information Modeling och hela processen med effektiv informationshantering 

samlat i en modell.  Enligt författarens tolkning är BIM därmed likvärdigt med Virtuellt 

byggande. För att beskriva den faktiska 3D-modell där informationen samlas används 

uttrycket BIM-modell. 

För NCC handlar Virtuellt byggande om tre viktiga steg för ökad effektivisering, vilka 

illustreras i figur 2 (Seminarium, 2012). Första steget och grunden är 3D-projektering för 

ökad kommunikation och bättre samspel. Nästa steg är integrering som handlar om att 

utnyttja modellen i andra processer med olika verktyg. Det kan handla om analyser, 

mängdberäkning och spårbarhet. Det sista steget är automatisering som innebär att direkt 

kunna plocka ut tillverkningsritningar och information för maskinstyrning från den 

ursprungliga BIM-modellen.  
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Figur 2. Tre steg inom Virtuellt byggande hos NCC (Seminarium, 2012). 

Enligt ett seminarium som hölls inom Virtuellt Byggande på NCC redovisades nyttjande-

graden för varje trappsteg i dagsläget. Steg ett har kommit en god bit på vägen och idag läggs 

mest fokus inom Virtuellt Byggande på projekteringssidan. Dock ansågs inte nyttjandegraden 

överstiga 60%. Automatisering på steg tre var uppdelad i två segment med olika nyttjande-

grad. För tillverkningsritningar finns knappt någon tillämpning ännu, samtidigt som 

anläggningssidan har kommit långt med maskinstyrning. Steg två och integrering hade lägst 

utnyttjande och ses som den största utmaningen just nu. 

På NCC har ledningsgruppen beslutat att Virtuellt Byggande ska tillämpas i alla projekt där 

de har möjlighet att styra arbetsformerna och påverka projekteringen.  

3.2 Effektiviserad projektering 

3.2.1 Broprojektering 

Inom forskningsprogrammet Bygginnovationen ligger fokus på förbättrad effektivitet för att 

stärka konkurrenskraften inom den svenska byggnäringen (Analysgrupp Bro, 2010). Förutom 

att utveckla användbara effektivitetsmått undersöks kunskapsluckor och forskningsbehov 

inom olika teknikområden. Analysgruppen för Bro har arbetat med ett av dessa områden där 

en jämförande studie gjorts av ett antal broar från 70- till 2000-talet. Det som studerades var 

bland annat effekterna av standardisering och nya metoder i projektering och produktion där 

resultatet redovisades i en delrapport för Bygginnovationen. Den allmänna slutsatsen som 

drogs i rapporten var att den stora potentialen för ett effektivt brobyggande ligger i 

upprepning och standardisering.  

Vad gäller brokonstruktörernas effektivitet har en tydlig ökning setts i fråga om antal ritningar 

som producerats per konstruktörstimme (Analysgrupp Bro, 2010). En av förklaringarna är 

utvecklingen av CAD som helt ersatte de handritade broarna från 90-talet och framåt. Figur 3 

visar produktivitetsutvecklingen av broritningar per konstruktörstimme.  
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Figur 3. Produktivitetsutveckling av broritningar per konstruktörstimme (Analysgrupp Bro, 

2010). 

Även om det statistiska underlaget är för litet visar figuren en tendens att produktiviteten 

påverkas vid införandet av nya normer. Anledningen sägs vara att det krävs en viss 

ansträngning av konstruktören för att uppdatera och läsa in sig på de nya kraven även om det 

handlar om små förändringar. Förväntningarna är därför detsamma inför implementerandet av 

Eurocode. Med ett större antal dokument och standarder att hålla reda på är det troligt att 

produktiviteten i projekteringen inledningsvis går ner.  

Trots att antalet ritningar per konstruktörstimme ökat har det visat sig att antalet m
2
 bro per 

ritning minskat. Orsaken tros vara ett ökande redovisningskrav från myndigheterna och 

nettoeffekten innebär att m
2
 bro per konstruktörstimme är nästintill oförändrad. Författarna i 

Analysgrupp Bro anser dock att mätningar av antalet ritningar per konstruktörstimme inte 

längre är relevant vid införandet av BIM och 3D-modellering eftersom ett obegränsat antal 

ritningar kan tas fram från en modell. De menar därför att andra effektivitetsmått bör utredas 

för användning.  

NCC satsar på ett effektivt projekteringsarbete med hjälp av deras Tekniska plattformar (NCC 

Construction Sverige AB, 2012). Där samlas erfarenhet och kompetens från tidigare projekt 

inom alla områden av byggprocessen för att undvika kvalitetsbrister och utveckla ett 

industrialiserat arbetssätt. Med hjälp av styrande projekteringskrav och anvisningar ska en 

rationell projektering uppnås som bygger på beprövade lösningar enligt färdiga typritningar. 

De i förväg utvalda lösningarna ska vara både produktionsvänliga och kostnadseffektiva. Idag 

finns plattformar för bostäder och hus som används i full utsträckning medan 

broplattformarna fortfarande är under uppbyggnad. 
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3.2.2 BIM inom brobyggnad 

Skribenter inom ämnet BIM påpekar att anläggningsbranschen ligger efter hussidan i 

utvecklingen, och idag uppförs broprojektering framförallt i 2D (Lee, Lee, Shim, & Park, 

2012).  Projekt och utredningar som gjorts inom området har samtidigt dragit slutsatser och 

visat att det finns potential även där. I ett examensarbete från 2010 gjordes t.ex. en studie om 

hur den svenska implementeringen av BIM inom anläggningsprojekt skulle kunna ta lärdom 

av ett studerat fallföretag i USA som kommit längre i sin tillämpning (Winberg & Dahlqvist, 

2010). Ibland används uttrycket BrIM, Bridge Information Modelling, för att särskilja 

användandet av BIM inom brobyggnad från husbyggandet.  

I Dubai utfördes ett pilotprojekt med praktisk användning av BIM i byggandet av en 

prefabricerad betongbro (Lee, Lee, Shim, & Park, 2012). Bron utgjordes av flertalet 

prefabricerade betongelement som tillsammans bildade en 1250 m lång bro. BIM-modellens 

huvudsyfte var att användas i tillverkning och montering av de prefabricerade segmenten. 

Med hjälp av parameterstyrd modellering skapades alla ingående delarna som sedan 

monterades samman i en så kallad virtuell miljö. Figur 4 visar ett av de prefabricerade 

betongelementen som modellerades. 

 

 

Figur 4. Modellering av prefabricerat broelement (Lee, Lee, Shim, & Park, 2012). 

Broar är oftast uppbyggda av liknande form men med unika dimensioner och material som 

styrs av omgivande topologi (Shin, Lee, OH, & Chen, 2011). För att uppnå effektiv 

projektering är det angeläget att försöka återanvända befintliga modeller för att slippa 

modellera helt nytt för varje projekt. Parametrisk modellering är nödvändigt för att effektivt 

återanvända skapade modeller och handskas med revideringar (Lee, Lee, Shim, & Park, 

2012). I och med de geometriska variablerna blir projekteringen flexibel men samtidigt kan 

det i en detaljerad modell bli väldigt komplext med alla villkor som styr dimensionerna. För 

att inte förlora effektiviteten gäller det att omsorgsfullt definiera de nödvändiga parametrarna. 

Att montera ihop de olika segmenten i en virtuell miljö gör det möjligt att förbättra kvaliteten 

på projekteringsarbetet genom att upptäcka fel i ett tidigt skede. Fel som annars inte upptäcks 

förrän i byggskedet. I studien från Dubai upptäcktes flera fel i de ursprungliga 2D ritningarna 

på det sättet. Även byggbarhet och monteringsordning kan utredas i förväg och optimera 

byggandet. 
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BIM-projektet i Dubai resulterade i både förkortade byggtider och minskade kostnader men 

det poängteras i slutsatsen att det krävs stora insatser för att skapa en fungerande och väl 

organiserad modell (Lee, Lee, Shim, & Park, 2012). BIM bedöms ha ett betydande roll i 

utvecklingen av brobyggande men det finns fortfarande mycket som begränsar en effektiv 

tillämpning. Förutom bristen på ingenjörer med erfarenhet av liknande projekt sägs också en 

av orsakerna till detta vara en dålig förståelse och tro på möjligheterna med detta nya 

arbetssätt. 

Det talas mycket om vilka vinningar som kan göras genom att använda BIM men inte lika 

ofta om vilket arbete som fordras för uppbyggnad av BIM-modellen. Att projektera en BIM-

modell tar inte kortare tid utan det krävs att resurser tillförs tidigt för att förse modellen med 

rätt data och definitioner (Jongeling, 2008). Tidsvinsten sägs snarare ligga i projekteringens 

senare del då handlingar, rapporter och revideringar ska tas om hand. Figur 5 visar skillnad i 

arbetsinsats för en BIM-projektör jämfört med 2D-projektering. Det bör dock nämnas att 

diskussionen kring denna arbetsinsats är gjord utifrån användningen av BIM inom 

husbyggnad. 

 

Figur 5. Arbetsinsats för projektering med BIM respektive 2D-CAD (Jongeling, 2008). 

I Finland har ett konsortium bedrivits sedan 2002 där medlemmarna diskuterat och delat de 

senaste av forskning och utveckling inom brobyggnad (Kivimäki & Rauno, 2010). Ett tjogotal 

organisationer har deltagit i projektet som producerat ett flertal artiklar i ämnet 

broautomatisering och 3D. Medlemmarna har deltagit med olika mål och syfte i projektet. För 

konsulterna handlar det om att förbättra effektiviteten i broprojektering med hjälp av 3D-

modellering medan programvaruföretagen deltar för att kunna utveckla sina produkter för att 

bättre anpassas till broprojekt. Entreprenörernas deltagande handlar om ett intresse att 

förändra byggprocessen inom brobyggande. Det ska uppnås genom att minska slöseriet av 

resurser och underlätta flödet av information mellan alla inblandade parter i ett projekt. 

Det är framförallt Tekla Structures som använts av de finska konsulterna inom 3D-

modellering av broar (Kivimäki & Rauno, 2010). Anledningen sägs vara programmets 

utvecklade armeringsverktyg som ligger steget före de andra konkurrenterna på marknaden. 

Autodesk Revit är även en stor spelare inom brodesign men anses sakna effektiva verktyg för 

modellering av armering. Flertalet pilotprojekt uppfördes bland konsulterna i Finland, 

däribland Crusell bridge, som blivit en symbol för det första broprojekt som utnyttjat BIM i 
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stor omfattning inom alla discipliner. Figur 6 visar en del av modellen av Crusell bridge som 

modellerades i Tekla. 

 

Figur 6. Crusell Bridge i Finland (Tekla, 2012). 

Förutom utvärdering av 3D-modellering inom brokonstruktion har det finska projektet 

resulterat i ett nationellt direktiv för att skapa en standard för framställning och användning av 

BIM inom brobyggnad (Kivimäki & Rauno, 2010). De samlade riktlinjerna innehöll 

information om detaljeringsnivå och utnyttjande av modell för olika projekteringsfaser, 

tekniska riktlinjer om koordinatsystem, objektnumbrering, ritningsexporter och så vidare. 

Även juridiska problem som kan uppstå vid överlämnande av modellen mellan olika parter i 

projektet framhölls. 

Ett annat delmål har varit att utveckla ett bibliotek med dynamiska komponenter användbara 

inom broprojektering (Kivimäki & Rauno, 2010). Tanken var att konstruktörer från olika 

företag skulle bidra med en del till biblioteket som sedan skulle sammanställas och 

distribueras ut till alla i den finska skaran av brobyggare. Med ett bibliotek skulle brodelar 

kunna återanvändas och anpassas till nya projekteringsprojekt och därmed spara 

modelleringstid. Resultatet av biblioteket uppnådde emellertid inte målet då komponenterna 

fungerade dåligt för andra användare än skaparen och kunde därför inte användas på ett 

effektivt sätt. Samtidigt i ett experiment skapades en BIM-modell av en vanlig brotyp. 

Modellen blev uppbyggd av hela 50 dynamiska parametrar som beskriver brons dimensioner. 

Även om modellen ännu inte testats i ett riktigt projekt finns planer på att det ska göras. 

Armerade betongbroar med svåra geometrier är idag en utmaning för de tillgängliga CAD 

programvarorna men det finska konsortiumet drar slutsatsen att med hjälp av de pilotprojekt 

som görs kommer problemen att lösas och det kommer bli mer kostnadseffektivt att 

projektera i 3D än i 2D.  

Med ett direkt syfte att effektivisera tredimensionell projektering för rörbroar gjordes ett 

examensarbete vid Chalmers universitet 2011 (Nellström & Zahlbruckner Svensson, 2011). 

Med hjälp av Revit Structure togs en modell fram för en viss typ av rörbro. Modellen gjordes 



3. BIM OCH BROPROJEKTERING 

 15 

parameterstyrd för att kunna anpassas till rådande förutsättningar och förkorta 

projekteringstiden vid framtida användning. 

Fokus på arbetet låg framförallt i skapandet av modellen som byggdes upp av en så kallad 

familj i Revit. Bron består egentligen av ett enda rör men med komplicerad geometri och 

dimensioner. Figur 7 visar modellen och uppbyggnaden av tvärsnittets geometri. 

Informationen som lagrades i modellen bestod främst av geometrisk information men i 

studien nämndes också de möjligheter som finns vid framtagning av handlingar och export till 

konstruktionsberäkningsprogram. Det poängterades då att för att få fram godkända handlingar 

behövs mycket kompletteringar i Revit eftersom de färdiga lösningarna inte alltid stämmer 

överens med gällande riktlinjer. 

 

Figur 7. Bilder från skapandet av en rörbro i Revit (Nellström & Zahlbruckner Svensson, 

2011). 

En slutsats som dras är att det finns potential att förkorta projekteringsarbetet med hjälp av 

Revit (Nellström & Zahlbruckner Svensson, 2011). För att kunna välja helt fritt bland de 

standarddimensioner som finns måste dock fler tvärsnittstyper först skapas. Som många andra 

BIM-projekt innebär det alltså ett initialt extraarbete. Sådana insatser kan antagligen vara 

bromsklossen för denna utveckling men samtidigt är det en förutsättning för vidare effektivt 

arbete. Genom att utföra pilotprojekt, som gjorts bland annat i Korea, är förhoppningen att 

kunna minska det initiala extraarbetet för att kunna implementera BIM inom brobyggnad i en 

större utsträckning (Shim, Yun, & Song, 2011). Erfarenhetsdokument och riktlinjer som kan 

tas fram från sådana projekt är grunden till vidare förbättring. Inget liknande pilotprojekt har 

hittills utförts i Sverige för att främja den svenska utvecklingen av BIM inom brobyggnad. 

Samtidigt är ändå effektivisering och standardisering ett högst aktuellt ämne inom 

brobranschen i Sverige. Detta märktes bland annat under brobyggardagen i Göteborg tidigare 

i år enligt Byggindustrin som sammanfattande vilka ämnen som varit återkommande under 

dagen med;  

”Industrialisering, standardisering och upprepning men samtidigt också förnyelse, 

innovationer och nya sätt att tänka.” (Hinders, 2012) 

Att använda BIM inom brobyggnad kan leda till effektivisering inom flera 

användningsområden av byggprocessen. Som beskrivet i de tidigare projekten kan det 

användas inom produktionsplanering, strukturanalyser, visualisering, kostnadsanalyser etc. I 



3. BIM OCH BROPROJEKTERING 

16 

fallstudien som görs i detta examensarbete fokuseras det på att skapa en generell och 

dynamisk BIM-modell för att utvinna mängder som ger ett underlag till en 

kostnadsbedömning. Även om fokus ligger på detta tillämpningsområde bör det finnas i 

åtanke att det endast är en av många möjliga processer.  

3.3 Modellbaserad mängdavtagning och kalkyl 

Att praktiskt beräkna de resurser som krävs för ett byggprojekt är ett arbete som kan ta 

mycket tid. Idag utförs mängdberäkningar nästan uteslutande manuellt från utskrivna eller 

digitala 2D-ritningar (Jongeling, 2008). Arbetet innebär att samtliga byggnadsdelar mäts upp 

och sammanställs i en mängdförteckning med information om mängd och material.  I en 

slutrapport för ett projekt inom OpenBIM sägs det att fel som oftast uppstår i 

kostnadsberäkningar beror snarare på missbedömda mängder än på felaktig information om 

pris (Edgar, 2010). 

Förutom den ökande komplexiteten på dagens byggprojekt i form av ökat antal deltagare, 

verktyg och kvalitetskrav har även det ökande trycket på kostnadsoptimering varit en 

drivande faktor för BIM (Popov V. et al, 2010). När kostnadsaspekten tas med i BIM sägs det 

att det handlar om den femte dimensionen. Den fjärde dimensionen är då 3D-modellen 

integreras med ett tidsschema. En av fördelarna som ses med 5D är att kunna analysera olika 

förslagsalternativ för att med resultatet kunna ta beslut om det mest kostnadseffektiva 

alternativet. Färre analyser genomförs vid traditionell mängdavtagning eftersom det är både 

tidskrävande och kostsamt (Jongeling, 2008).  

Med modellbaserad mängdning kan arbetsinsatsen förkortas samtidigt som det ger en ökad 

noggrannhet genom att felberäkningar undviks (Popov V. et al, 2010). Under ett seminarium 

om mängdhantering inom Virtuellt Byggande redovisades fler fördelar med arbetssättet. Med 

hjälp av visualisering kan kalkylatorns förståelse för projektet ökas och spårbarheten av fel 

som påträffas är både lättare att upptäcka och åtgärda när man utgår från en BIM-modell. 

Utredningar och examensarbeten har gjorts kring utnyttjandet av BIM inom både anbuds- och 

inköpsprocessen (Ohlsson, 2009) och trots att det finns tillgängliga verktyg är det praktiska 

användandet fortfarande återhållsamt. Tillgången till 3D-modeller blir allt vanligare i dagens 

byggprojekt men det innebär inte per automatik att modellerna är funktionsdugliga för 

mängdhantering. Antalet personer med erfarenhet av modellbaserad mängdning är fortfarande 

begränsat och särskilt inom anläggningsprojekt (Niss, 2012). Det finns emellertid några 

projekt som föregår med gott exempel och visar fördelarna. Hotell Clarion Arlanda är ett 

NCC-projekt där mängdavtagning från en BIM-modell visade sig vara särskilt lyckat. 

Information om mängderna till alla mellanväggar på det 14 våningar höga hotellet med över 

400 rum hämtades på cirka 20 minuter. Ett arbete som traditionellt skulle tagit upp emot två 

veckor att sammanställa. Arbetet för projektörerna med namngivning och granskning av 

väggtyperna tog uppskattningsvis en och en halv vecka. Samtidigt påpekar de att processen 

bör gå att förfina när de lärt sig mer om hur de ska gå tillväga. Detta var trots allt första 

gången de utförde denna typ av littrering. En åsikt som också framförs är att metadatan inte 

behandlades optimalt i modellen. En framtagning av en BIM-standard för namngivning och 

informationsinnehåll skulle kunna snabba på processen ytterligare.  

Tiden för mängdavtagning kan minska med 50 % och ibland mer enligt siffror sammanställda 

från intervjuer med arkitekter och teknikkonsulter (Jongeling, 2008).  Siffrorna är inte 
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baserade på några mätvärden utan från bedömningar grundat på uttalanden. Det framkommer 

också att utöver tidsvinsten bidrar BIM till en högre kvalitet på mängdavtagningsprocessen. 

En annan nytta som framkom i samma utredning var en prissänkning vid upphandling av 

underentreprenörer. När underentreprenören blev försedd med exakta materialmängder och en 

BIM-modell för granskning kunde de minska sitt påslag för osäkerhet vilket resulterade i en 

prissänkning på 20 %. 

Det finns olika sätt att hämta mängder från en BIM-modell och koppla samman med en 

kostnadskalkyl. Dessa metoder beskrivs kort i ett nyligen skrivet examensarbete som 

behandlar ämnet modellbaserad mängdavtagning (Viklund, 2011). Ett sätt är att direkt i BIM-

programvaran skapa mängdlistor som sedan kan exporteras till kalkylprogram eller 

exempelvis Excel. Ett annat alternativ är att exportera BIM-modellen som en IFC-fil till annat 

önskat program som behandlar mängderna. IFC är ett neutralt filformat skapat i branschen för 

att kunna användas av alla aktörer oavsett val av programvara. Ett tredje alternativ är att 

använda externa programvaror som fungerar som länk mellan BIM-verktyget och 

kalkylprogrammet. Fokus i det nämnda examensarbetet läggs på den senast nämnda metoden 

där två olika programvaror som används för att extrahera information från en BIM-modell 

och koppla samman med en kalkyl utvärderas. I resultatet presenteras för- och nackdelar för 

de två programmen samt en kort redovisning av en jämförelse som gjorts mellan 

mängdavtagning från BIM jämfört med en manuell mängdavtagning. Författaren menar 

slutligen att BIM är framtiden men att det krävs tydligare organisationer och samarbete för att 

kunna nå bra resultat. 

För att dela och leverera informationen från en BIM-modell finns ännu ingen internationell 

eller nationell standard att följa (Shim, Yun, & Song, 2011). Istället får varje enskilt projekt 

utforma ett system av informationsleverans och filformat som de inblandade aktörerna 

efterfrågar. Flera författare påpekar att svårigheten att få bra resultat med BIM ligger ofta i 

organisationen och bristen på nära samarbete och förståelse mellan aktörerna. Ett fungerande 

gemensamt språk efterfrågas ofta och i de svenska rapporterna nämns det sedan länge 

använda BSAB-systemet som en lämplig utgångspunkt. BSAB är ett gammalt svensk system 

för klassificering av byggnadsverk, utrymmen, byggdelar, produktionsresultat och resurser 

(Edgar, 2010). Systemet är hierarkiskt uppbyggt och innehåller ett antal tabeller att utgå ifrån. 

Av de forskningsrapporter som beskriver fenomenet med modellbaserad mängdavtagning 

med hjälp av BIM behandlar de flesta husbyggnad medan tillämpningen inom bro- och 

anläggning är svår att hitta. Anledningen kan troligen vara den låga användningen av BIM i 

allmänhet inom anläggningssektorn.  
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3.4 Beskrivning NCC Montagebro 

3.4.1 Allmänt 

Bakgrunden till att man på 1980-talet utvecklade NCC Montagebro var för att minska 

byggtiden och trafikstörningar i ett samarbetsprojekt med Banverket, där ett stort antal broar 

skulle byggas (NCC Construction Sverige AB, 2009). De längsgående balkarna i 

överbyggnaden var de som var prefabricerade medan de resterande delarna byggdes på plats. 

Bristen på standardisering av produkten ansågs framförallt ligga i handläggningen av 

bygghandlingar eftersom varje enskild bro tvingades genomgå normenlig kontroll och 

granskning. 

Effektivisering och minimerad tidsåtgång i byggfasen har blivit allt viktigare vilket gjort att 

NCC än en gång velat lyfta fram och vidareutveckla Montagebron som produkt. 

Prefabriceringsgraden ska ökas genom standardisering av de platsgjutna delarna. En vision 

finns också om effektiviseringar i hela processen utöver entreprenörens arbete där alla 

inblandade i ett broprojekt påverkas. Särskild tidsbesparing önskas för projektör och 

myndigheter, när det gäller upprättande och handläggning av bygghandlingar. Visionen om en 

standardiserad projekteringsprocess ska förverkligas genom upprättande av generell 

dimensionering och standardritningar med minimalt antal objektspecifika handlingar.  Detta 

är fortfarande under utveckling och det finns ännu ingen färdig allmän dimensionering. De 

allmänna handlingarna kommer dock att behöva kompletteras med en objektspecifik 

sammanställningsritning samt mått- och montageritningar. 

Det senaste ledet i utvecklingen av denna produkt är att i högre grad kunna möta kundens 

behov och önskemål av spännvidd och bredd än vad som tidigare gjorts med de förbestämda 

standardmåtten. Ur produktionssynpunkt är det nämligen lika enkelt att producera balkar med 

fritt bestämda längder. Genom att använda sig av avstängare vid gjutningen kan måtten 

anpassas. Att välja spännvidd fritt innebär att kunden får en produkt bättre anpassad efter det 

specifika behovet och slipper bygga längre än nödvändigt. Denna valmöjlighet är alltså helt 

framtagen ur ett försäljningsperspektiv för att öka produktens attraktion. 

NCC Montagebro är anpassad att byggas som planskiljande väg över väg och järnväg så väl 

som över vattendrag. Den är särskilt lämpad i de fall då en snabb byggprocess och minimal 

störning på omgivande trafikflöde är av intresse.   

3.4.2 Produktbeskrivning 

NCC Montagebro är uppbyggd av längsgående prefabricerade balkar som är fritt upplagda på 

stöd (NCC Construction Sverige AB, 2009). Ändstöd och eventuella mellanstöd platsgjuts 

men bidrar till en effektiv byggprocess genom utnyttjande av standardiserad utformning av 

ritningar och formar. Balkarna läggs upp på armerade gummilager vid ändstöden medan en 

betongled utformas vid mellanstöden där en tvärbalk platsgjuts. Balkarna sammanfogas och 

ger en kontinuerlig överbyggnad då hela farbanan platsgjuts i en etapp. Vid gjutningen 

används en kvarsittande form bestående av betongplattor som läggs mellan balkarna. Även 

ändskärmar och vingar gjuts på plats. Figur 8 visar de ingående delarna i NCC Montagebro. 
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Figur 8. Byggelement i NCC Montagebro (NCC Construction Sverige AB, 2009). 

De längsgående balkarna är parallella med konstant centrumavstånd på en meter vilket 

innebär att Montagebron utformas endast i rak linje med alla stöd placerade vinkelrätt mot 

farbanans riktning. Vid behov av krökt körbana över bron utökas bredden så att vägradien får 

plats inom brons bredd. Lutning, skevning och bombering av brons vägbanan hanteras genom 

att justera farbaneplattans tjocklek och eventuellt i kombination med höjdanpassade nivåer för 

balkarna.  

Det som sätter begränsningar för brons spännvidd är de prefabricerade balkarna och 

framförallt kantbalkarna. Dessa kan lätt bli väldigt tunga och otympliga vilket försvårar både 

transport och hantering vid uppställning och montage. Av den anledningen begränsas längden 

på balkarna till cirka 20 meter och därefter utökas bron med ett mellanstöd när längre bro 

önskas. 

Nya utvecklingsprojekt är på gång för att förbättra produkten. För att minska kantbalkens 

tyngd och de begränsningar som den medför undersöks nya lösningar med plåtkanter. Det ska 

även utredas huruvida spännarmerade balkar kan utnyttjas istället för slakarmerade i hopp om 

att minska tvärsnitt och tyngd.  
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3.4.3 Uppförande 

Figur 9 visar schematiskt monteringen av NCC 

Montagebro. 

1. Det första steget vid uppförande av Montagebron 

är platsgjutning av stöd. Dessa utförs med fördel med 

standardiserade formar och färdiga armeringskorgar. 

Därefter monteras gummilager vid ändstöden och 

temporära upplagsanordningar vid mellanstöden. 

2. Innan de prefabricerade balkarna läggs på plats 

monteras räcken på kantbalkarna för att utgöra en 

säker arbetsmiljö. Balkarna lyfts sedan upp på stöden 

med hjälp av mobilkran.  

3. Betongplattor läggs ut mellan balkarna och 

armering monteras innan farbanan gjuts i en etapp 

och bildar en kontinuerlig överbyggnad. 

 

 

 

3.4.4 Senaste projektet 

Det senaste projektet där konceptet med NCC Montagebro använts är byggandet av Väg 50 

mellan Mjölby och Motala. NCC utför projektet som en totalentreprenad med ansvar för både 

projektering och byggande av vägen (NCC Construction Sverige AB, 2010). Uppdraget 

innefattar 28 km ny väg för att snabbare och säkrare kunna färdas mellan E4 och Motala. 

Sträckan omfattar 39 vägbroar och åtta trafikplatser och kommer resultera i 14 km fyrfältsväg.  

Satsningen på den nya vägsträckningen ska förutom att förbättra framkomligheten också höja 

säkerheten för trafikanterna (Trafikverket, 2010). Den tidigare sträckan har varit 

olycksdrabbad med fler antal döda och skadade än på liknande vägsträckor. Andra mål är att 

projektet ska bidra till att stärka tillväxten i regionen och utveckla ett hållbart och 

miljöanpassat samhälle. Nuvarande riksväg 50 blir regional väg och därmed kommer den 

negativa påverkan undvikas på de känsliga natur- och kulturvärden som finns längs 

sträckningen. 

Totalentreprenaden innebär ett helhetsansvar för NCC där de ska sköta drift och underhåll 

under tjugo år (FIA, 2012). Kontraktsformen är fortfarande ovanlig i svenskt 

infrastrukturbyggande men det ses positivt på att entreprenören får ett större och mer 

långsiktigt ansvar. Ett nära samarbete har bedrivits med Trafikverket och hela projektet har 

vägletts av en modell för utökad samverkan framtagen av FIA, Förnyelse i 

Anläggningsbranschen.  

Figur 9. Uppbyggnad av NCC 

Montagebro (NCC Construction 

Sverige AB, 2011). 
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Målet är att projektet ska utföras så effektivt som möjligt och det brukar påstås att 

entreprenören har större möjligheter att planera och optimera produktionsprocessen i en 

totalentreprenad (FIA, 2012). Trots den stora mängden broar i projektet har standardiserade 

broar inte använts i någon stor utsträckning. Det sägs att om förfrågningsunderlaget upprättats 

idag hade tankegången utvecklats mer eftersom det finns en stor utvecklingspotential i 

projektet. Ambitionen har dock varit att ta ett steg i riktning mot ett mer industrialiserat 

byggande genom att utföra två av de 39 broarna som NCC Montagebroar. I övrigt har fokus 

legat på att hitta dellösningar vad gäller armering och kantbalkskonstruktioner som gått att 

återanvända. ELU, som är konstruktörer för alla betongkonstruktioner i projektet, menar att 

även om bygget inte åstadkommer något löpande band så finns möjligheter till en mer effektiv 

serieproduktion. 

Figur 10 och 11 visar foton av de två nyligen producerade Montagebroarna som togs under ett 

studiebesök i samband med en intervju. 

 

 

Figur 10. NCC Montagebro 1242 längs väg 50. 
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Figur 11. NCC Montagebro 1243 längs väg 50. 

3.4.5 Dimensionering 

Vid dimensionering av brons överbyggnad görs först systemberäkningar i syfte att beräkna 

dimensionerande snittkrafter för alla lastkombinationer enligt normen (NCC Construction 

Sverige AB, 2010). Alla laster specificeras och kombineras med hjälp av programmet Strip-

step. Dimensionerande snittkrafter och deformationer erhålls och används för beräkning av 

erforderlig armering i brott- och bruksgränstillstånd samt kontroll av utmattning och 

deformationer. Konstruktionsmässigt utförs bron med de prefabricerade balkarna som fritt 

upplagda. Eftersom balkarna sedan gjuts samman till en kontinuerlig överbyggnad måste 

balkarna dimensioneras för flera olika skeden. 

Först kontrolleras balkarna med sitt verkliga tvärsnitt för egentyngd och den gjutlast som 

tillkommer vid övergjutningen. Eftersom balkarna är prefabricerade måste även kontroller 

göras för lyftanordningar. Dessa kontroller görs dock för kantbalkarna eftersom de är tyngre 

och anses mest kritiska. 

När balkarna sedan ska beräknas för trafiklasten under bruksskedet anses de fungera som ett 

T-tvärsnitt i samverkan med övergjutningen. Flänsens bredd sätts till 1000 mm eftersom det 

är centrum-avståndet mellan balkarna, se figur 12. För samverkanstvärsnittet beräknas nya 

tvärsnittskonstanter. 
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Figur 12. Samverkanstvärsnitt för balk och överbyggnad (NCC Construction Sverige AB, 

2010). 

Något som också måste tas i beaktning för samverkanstvärsnittet är spänningar som uppstår 

på grund av krympning. Töjningsskillnaden mellan balkens prefabricerade betong och den 

platsgjutna farbanan bidrar till en dragande normalkraft i den platsgjutna betongen.  

Broarna längs väg 50 utfördes med en annan konstruktionslösning än den som används som 

standard för NCC Montagebro. I det fallet har de prefabricerade balkarna gjutits ihop med 

stöden och bildar därmed en balkrambro. Fördelen med en balkrambro anses vara att 

överbyggnaden får en lägre konstruktionshöjd och därmed ett slankare utseende. Även 

grundläggningen för dessa broar utfördes på ett annat sätt än vad som först var planerat. 

Genom att använda sig av vertikala pålar som gjöts fast direkt i ändskärmen istället för 

plattgrundläggning behövde man inte göra någon grundvattensänkning. 

I fallet vid broarna längs väg 50 bestod systemberäkningarna av tre skeden. Skede 1 beskrev 

byggskedet, då de prefabricerade balkarna fungerade som fritt upplagda balkar på rambenen. 

Därefter gjordes beräkningar för skede 2; driftskede, där balkarna och stöden gjutits ihop och 

beräknades som en hel ram. Här togs även hänsyn till det samverkande T-tvärsnittet och dess 

krympningseffekter som tidigare nämnts. Beräkningar gjordes även för skede 3 då hänsyn 

togs till krypning. Utifrån de beräknade deformationerna för skede 1 och skede 2 adderades 

nedböjningarna för att ta reda på vilken total överhöjning som krävdes. 

Ingen av de hittills producerade Montagebroarna har dimensionerats utifrån den senaste 

bronormen. Alla nya projekt måste nu dimensioneras efter Eurocode tillsammans med 

Trafikverkets tekniska krav för dimensionering av broar (Trafikverket, 2010). 

Förhoppningarna med de nya regelverken är att det tydligare ska synas vad som är krav och 

vad som är råd och på så sätt ge större utrymme för nytänkande inom brobyggnad (Rosell, 

2009).  
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4 Resultat 

I detta kapitel sammanställs resultatet av intervjuerna och en beskrivning av den genomförda 

fallstudien ges. Fallstudien delas upp i fyra delar, varav den inledande delen, förutsättningar, 

beskriver vilka antaganden och avgränsningar som gjorts. Vidare redogörs det tekniska 

genomförandet och vilket resultat som uppnåddes. Slutligen förs en diskussion om 

programvaran Revit Structure. 

4.1 Sammanställning intervjuer 

Nedan följer en sammanfattning av de svar som gavs under intervjuerna. Det skedde inget 

bortfall av de planerade intervjuerna men alla respondenter kunde inte svara på samtliga 

frågor i de fall erfarenheten var otillräcklig. Och andra sidan kunde vissa respondenter med en 

bredare yrkesroll svara på fler frågor än vad som var tänkt till just dennes yrkeskategori. 

Projekterings- och kalkylprocessens flaskhalsar  

På kalkylsidan ses kommunikationen med projektörerna som en av flaskhalsarna vad gäller 

BIM. Det finns en kunskapsbrist hos projektörerna när det kommer till vad som behöver 

levereras för att kalkylsidan ska kunna få ut rätt information från en BIM-modell. Samtidigt 

påpekas det att modellbaserad mängdavtagning fortfarande är i ett startskede och att det därför 

är svårt för kalkylsidan att själva veta vad dem efterfrågar.  

Flera menar att dialogen mellan de olika yrkesrollerna behöver förbättras. Det är viktigt att 

förstå varandras arbetssätt och behov för att veta vad som krävs i det egna arbetet. Det nya 

arbetssättet med BIM kräver en bredare roll än vad som krävts traditionellt och det gäller att 

ha större kunskap om hela processen. Sedan krävs det erfarenhet från några BIM-projekt som 

träning för att själv veta vilka krav som bör ställas. 

Andra faktorer som nämns vid frågan om flaskhalsar är de olika entreprenadformerna. Det ses 

som ett hinder att det är beställaren som betalar och styr projekteringen och därför finns det 

inte alltid ett intresse att använda sig av BIM och 3D. Vid NCC boende uppfattas interna och 

externa beställare som helt olika världar. Externa beställare har ett bra material som 

förfrågningsunderlag men kommer i princip aldrig med någon BIM-modell för 

mängdavtagning. Interna beställare satsar i större utsträckning på BIM, men har istället svårt 

att få fram handlingar med tillräckligt informationsinnehåll från början. 

Inom projektering upplevs inga större flaskhalsar utan det traditionella verktygen som 

används för att projektera broar med 2D anses vara väl effektiviserat. Däremot nämns att 

kravet på beräkningar och redovisning har ökat genom åren vilket lett till att tidsmässigt 
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arbetet per bro har tilltagit. Trafikverket och dess granskningsprocess tycks vara drivande i 

denna utveckling. Det stora steget inom broprojektering upplevs vara att övergå från 2D-

projektering till 3D. Det som bromsar för denna utveckling är att hitta passande verktyg, 

vilket varit svårt på brosidan där komplicerade geometrier varit det stora problemet. 

Erfarenhet av BIM och 3D-projekt 

Inom både kalkyl och projektering svarar övervägande att erfarenheten från BIM och 3D-

projekt egentligen inte är så stor. Många arbetar för tillfället med sitt första riktiga BIM-

projekt eller har högst ett par projekt i bagaget som erfarenhet. Två personer på kalkylsidan 

anser sig ha en ganska stor erfarenhet av ämnet efter att ha kommit i kontakt med BIM på 

flera håll. 

Det nämns att inom hus och boende 3D-projekteras i stort sett allt men det innebär inte att 

modellerna kan användas för att få ut vettiga mängder till kalkyl. En annan respondent menar 

att det vid ett par tillfällen funnits intentioner att använda 3D vid projektet men utan större 

framgång. Denne säger att ”man sätter ribban högt och sedan kan man inte leva upp till den 

riktigt.”  

Brosidan har inte kommit lika långt som hussidan med BIM men 3D har ändå använts i 

projekteringen och det är framförallt de senaste två åren en stor förändring har skett. 3D har 

då använts i det egna arbetet för rena visualiseringar och presentationer utan krav från 

beställaren. 

Projekt med störst och minst nytta av BIM 

Mängdavtagningsmässigt är uppfattningen att nyttan med BIM kan vara stor i de flesta 

projekt. Framförallt sägs det att stora projekt som kräver mycket mängdning skulle kunna 

spara mycket tid. Tiden att spara kan dock vara begränsad i de fall det finns stora 

underentreprenörsposter i kalkylen som ändå kräver tid för offerter och anbud. 

Den allmänna uppfattningen är att de mest lämpade projekten för användande av BIM är 

stora, komplexa projekt då flera konsulter ska utbyta information med varandra inom flera 

teknikområden. En projektör uttryckte sig enkelt; ”Ju större projekt och ju fler inblandade 

desto större nytta skulle jag säga.” 

Samtliga anser att det framförallt är på hussidan som nyttan är störst, då projekten är 

komplexa och installationstäta. Fördelen med samgranskning och kollisionskontroller är där 

mer värdefullt. På brosidan ses inte fördelarna som lika stora. Det sägs att avsaknaden av en 

tydlig vinst kan vara anledningen till att anläggningssidan släpat efter i användandet av BIM. 

Något som fler respondenter trycker på är att arbetsförfarandet vid brobyggnad inte är 

detsamma som vid husbyggnad. Då projektören tar vid är arkitekten oftast redan klar med sitt 

arbete och de får jobba väldigt enskilt. Behovet av BIM och samgranskningar är därför inte 

detsamma på brosidan som på hussidan.  

Uppfattningen bland konsulterna verkar vara att nyttan att använda BIM inom broprojektering 

inte sträcker sig längre än till 3D. Fördelen skulle då vara att kunna visualisera komplicerade 

geometrier för att se hur delar sätts ihop och hur lösningar fungerar. Svåra geometrier sägs 

vara nästan omöjligt att rita i 2D. 
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Arbetsinsats med BIM jämfört med traditionellt  arbetssätt  

Inom modellbaserad mängdning och kalkyl tror många att väldigt mycket tid kan tjänas och 

att enformigt räkningsarbete minskas genom att mängderna fås gratis från programmet. Hur 

mycket tid det handlar om är tydligen svårt att säga eftersom det beror så mycket på projektet. 

En respondent menar att det är de stora volymerna som kan spara mest tid, medan en annan 

person påstår att ett större projekt med fler lägenheter inte traditionellt behöver ta längre tid än 

ett mindre projekt. Det kan nästan vara tvärtom, ett mindre bostadsprojekt kan kräva mer tid 

på grund av att färre lägenheter är av samma typ. 

Trots att arbetsinsatsen för en respondent krävt dubbelt arbete i de hittills genomförda 

projekten ses positivt på möjligheterna. En uppskattning sägs vara att arbetet skulle kunna 

minska till en tredjedel medan ett annat bud är att det halveras. Alla påpekar att det förutsätter 

en bra uppbyggd modell och trots det kan bara 60-70% av mängderna utvinnas automatiskt. 

Resten måste uppskattas med hjälp av ritningar eller egna erfarenheter. Det bör dock 

anmärkas att ett nytt sätt att arbeta höjer också kravet på kompetens. Hög medelålder inom 

kalkyl sägs kunna göra det svårt att omskola och utbilda personal i många nya datorprogram. 

Rent praktiskt skiljer sig ritningsarbetet för projektörerna och steget från 2D till 3D uppfattas 

vara ett ganska stort steg. Arbetsbördan när sedan 3D används anses inte vara större utan det 

sker snarare en annan uppdelning av arbetet över tiden. Det krävs en större arbetsinsats tidigt i 

projektet vilket sedan sjunker succesivt. En person menar att 3D-modelleringen kan många 

gånger gå fortare än traditionellt men om extra information ska läggas in i BIM-modellen, 

som inte gjorts tidigare, då kommer det ta längre tid. 

Det som framförallt gör att tiden minskar succesivt är att ändringar och jobbet med att ta ut 

ritningar från modellen går mycket fortare. Det leder till en bättre kvalitet i slutändan eftersom 

alla sektioner, elevationer och planer med säkerhet stämmer överens. Med hjälp av 3D 

redovisas mer under samma tid och den ökande informationen som levereras kan vara ett 

mervärde för kunden. 

Informationshantering och littrering 

På NCC används en programvara vid namn iLink då kalkylatorer plockar mängder från CAD-

programmen in till kalkylprogrammet MAP. Det visar sig att iLink uppfattas som väldigt 

omständigt och på några av projekten har det därför inte använts fullt ut. Flera programvaror 

måste vara öppna samtidigt och kommunikationen mellan programmen sker i flera steg. 

Informationen om mängder från BIM-modellen har även hämtats med hjälp av mängdlistor 

som skapas direkt i CAD-programmet. 

Det framgår att det är väldigt viktigt med bra littrering av objekten i en BIM-modell för att det 

ska kunna nyttjas i en kalkyl. Detta har varierat i kvalitet på projekten där vissa fungerat rätt 

bra medan andra varit kaosartade. Anledning till ofullständig littrering kan bero på i vilket 

skede modellen görs, men det anses att även i ett systemhandlingsskede borde en högre nivå 

av detaljering kunna uppnås. Från både kalkylatorns och projektörens synvinkel är det viktigt 

att tidigt förmedla vilka mängder som ska användas och hur. Projektörer har själva svårt att 

veta vad kalkylatorn behöver få ut men en person säger också att; ”Det är jättelätt att göra rätt 

bara man vet hur det ska vara.” Det finns färdiga CAD PM med instruktioner på hur littrering 

ska utföras men det krävs ofta tillägg som går in mer i detalj för att det ska vara tillräckligt. 

En önskan som uttrycktes var att det borde byggas upp bibliotek med fasta littran för olika 
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byggdelar. För projektören är strukturering av littrering bland annat det som gör att det krävs 

en större arbetsinsats tidigt i projektet. 

Mängdsortering och felmarginaler  

Vikten av att kunna göra uppdelning av mängderna verkar olika beroende på i vilket skede 

kalkylen görs. I tidiga skeden mängdas det ofta rakt av medan det i produktionen önskas 

uppdelningar i form av trapphus, gjutetapper eller lägenheter. Det finns dock ingen regel för 

hur det ska vara utan det är ofta beroende på platschef. Även här verkar tidiga beslut vara att 

föredra då det kan vara bökigt att dela upp vissa saker i modellen i efterhand. Funktions-

mässigt skulle det vara önskvärt om kalkylatorn själv lättare kunde göra uppdelningar i 

modellen i efterhand.  

Beroende på i vilket skede och i vilket syfte kalkylen görs räknas det med olika felmarginal. 

Mängder används alltid så exakt som möjligt men i de tidiga skedena består felen ofta i att 

alla ingående komponenter och detaljer inte är kända. I princip alltid läggs det då till en 

osäkerhets-pott. Att använda erfarenhetsvärden för vad de olika byggdelarna brukar kosta är 

ett sätt att få en känsla för projektets pris och det brukar visa sig stämma ganska bra i 

slutändan. 

3D-modellering och 3D-armering 

Alla inom brobyggnad uttalade sig om det dåliga utbudet av anpassade programvaror för bro- 

och anläggningsprojekt inom BIM och 3D. Alla program har någon funktion som fungerar bra 

men inget program fungerar fullt ut och problemet ligger ofta i avancerade väglinjer och 

geometrier. Broar ligger ofta i kurva och inte ens i radie utan någon form av klotoid som gör 

det svårt för programtillverkarna att lösa. Ytterligare en aspekt som uppkom är att broar 

många gånger består av rörliga delar vilket innebär att det också finns ett behov av 

programvaror som klarar maskinkonstruktioner. Anledningen till den dåliga utvecklingen tros 

vara att det är en väldigt smal bransch. Hus- och industrisidan har mycket enklare geometrier 

och större potential att sälja många licenser. 

Det absolut vanligaste sättet att mängda armering i betongkonstruktioner uppges vara att 

använda erfarenhetsvärden om kg armering per kubikmeter betong. Att kunna mängda 3D-

armering från modell tros inte medföra någon större fördel, åtminstone inte på bostadssidan. 

De fördelar som nämns om 3D-armering i modeller gäller framförallt produktionen och inom 

anläggning i synnerhet. Att i förväg kunna se att all armering får plats och att få en visuell 

beskrivning av armeringsjärnens placeringsordning skulle kunna spara både tid och pengar.  

Ingen av respondenterna hade någon större erfarenhet av att jobba med 3D-armering förutom 

en person som modellerat visuella figurer för att åskådliggöra komplicerade armerings-

lösningar. Även på projekteringssidan anses det framförallt att nyttan med 3D armering är 

störst ute i produktionen men fördelar i projekteringsarbetet beskrivs också. Att kunna få ut 

armeringsspecar som är synkade med ritningarna ses som väldigt värdefullt eftersom det är ett 

arbete som är både tidskrävande och lätt blir fel vid jobb i 2D. Genom att kunna ändra ett 

parametervärde på armeringen som slår igenom överallt i modellen skulle spara mycket tid 

och leda till färre fel. En nackdel med automatiska armeingsspecar skulle dock vara att 

egenkontrollen som uppstår vid manuellt arbete försvinner. En projektör tror att flera felkällor 

skulle försvinna om armeringsmodellen levereras till både fabrik och produktion och säger; 

”Den mänskliga faktorn att göra fel och läsa fel försvinner helt om man kan gå hela vägen 
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ända fram till bockningsmaskinen.”  Det som dock också nämns är att armeringsfunktionerna 

i dagens program inte är speciellt anpassade till anläggning som sällan har rak och enkel 

armering.  

Effektiviserat projekteringsarbete  

Att återanvända från tidigare projekt är något som eftersträvas inom broprojektering. Inom 

2D-CAD är uppfattningen att det finns mycket material från gamla projekt som kan utnyttjas 

för att slippa dubbelt ritnings- och beräkningsarbete. Att följa tidigare accepterade handlingar 

sägs även ge en säkerhet i resultatet. På BIM- och 3D sidan har något objektbibliotek ännu 

inte upprättats utöver de standardobjekt som programmen levererar eftersom erfarenheten 

ännu är liten. Dessutom finns det ett dåligt utbud av färdiga objekt anpassade för broar. 

Möjligheterna att det så småningom byggs upp återanvändbart material i 3D sägs troligt, men 

samtidigt påpekas att det aldrig går att återvinna rakt av eftersom alla broar är väldigt unika. 

Däremot att använda sig av principer som förelägg skulle göra att arbetet gick fortare. En 

önskan sägs också vara att tillverkarna själva skapade 3D objekt av sina byggdelar som skulle 

kunna användas. 

På frågan om de svarande hade någon erfarenhet av automatiserade CAD-produkter blev 

svaret nej. Möjligtvis skulle ett rulltrapps-objekt i Revit kunna motsvara en mindre variant där 

användaren får mata in bredd och mellan vilka nivåer trappan ska sträcka sig. Annars var det 

närmsta inom automatiserad CAD att företagen internt använder sig av mallar i Excel som de 

kopplar till AutoCad. På så sätt kan till exempel svåra geometrier beräknas och ritas upp med 

hjälp av koordinater i CAD. Flera var tveksamma till att använda en färdig BIM-modell till en 

bro eftersom de i princip aldrig ser likadana ut. Det ansågs mer lämpligt i 

tillverkningsindustrin där det bara handlar om att byta dimensioner och där produkter görs i 

flera varianter och tillverkas i tusentals exemplar. Svårigheten inom bygg är att alla ingående 

element består av mindre beståndsdelar som måste beräknas för att få fram armeringsinnehåll 

etc. Med tillräckligt mycket indata skulle det vara möjligt att bygga upp en sådan modell men 

det skulle krävas väldigt mycket jobb. Därför ansågs det vara svårt att se en ekonomisk vinst 

om det inte är en produkt som det kan produceras väldigt mycket av. 

Att effektivisera projekteringsarbetet för NCC Montagebro ansågs dock fullt möjligt med 

dagens tekniska möjligheter. Det kan handla om att göra färdiga beräkningsverktyg för en viss 

typ av bro eller att utgå ifrån fördefinierade koncept men framförallt om att bestämma sig för 

hur projekteringsarbetet ska bedrivas och vilken väg som ska tas. 
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4.2 Fallstudie 

4.2.1 Förutsättningar 

Eftersom NCC har som mål att använda Virtuellt byggande i alla de projekt de har möjlighet 

att styra över borde det även tillämpas på NCC Montagebro. Att utnyttja en BIM-modell för 

mängdberäkning innebär att steg ett och två tillämpas i NCCs effektivitetstrappa (Se figur 2 i 

avsnitt 3.2). Som nämnts tidigare är steg två den del i Virtuellt byggande som utnyttjas minst i 

dagsläget och en av de stora utmaningarna.  

För att kunna använda modellbaserad mängdavtagning krävs en objektbaserad modell som 

tillhandahåller information om objektet. Även om en vanlig 3D-modell tydligt visar hur en 

byggdel föreställer en balk, utgör den endast en visuell form och ingen ytterligare 

information. Det krävs alltså en BIM-modell där objekten sorteras under kategorier och 

innehåller information om typ, material, dimensioner etc. Denna information lagras inte alltid 

automatiskt utan det är upp till projektören att se till att data hamnar på rätt ställe och att den 

har viss detaljeringsgrad. 

Målet att få en dynamisk bro-modell som kan förändras i längd och bredd gjorde fallstudien 

till viss del unik. Att använda ett BIM-verktyg vid modellering innebär objektbaserad 

modellering där objekten oftast har ett antal parametrar som går att justera. Det är i sig inte 

något unikt, men vanligtvis väljs värdet på parametrarna direkt då objektet placeras i 

modellen och denna tilldelas en viss vald längd som sedan ska vara konstant. För att kunna 

skapa egna objekt utöver programvarans färdiga utbud deltog författaren i en 

introduktionskurs till parameterstyrda familjer i Revit Structures.  

I fallstudien har vikten legat på projektörens roll att skapa en dynamisk BIM-modell av bron 

som genererar användbara mängder. Figur 13 visar processen och den streckade linjen visar 

fallstudiens huvudsakliga fokus. Mängderna kan sedan användas till en kalkyl men i studien 

gjordes valet att inte göra någon fördjupning i produktionsmetoder och -processer och därmed 

inte skapa några nya kalkylrecept.  

 

 

Figur 13. Översiktlig bild över fallstudiens process. 
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Avgränsning och antaganden  

En avgränsning gjordes mellan brons under- och överbyggnad. Underbyggnaden är väldigt 

styrd av den unika platsens markförhållanden och är därför svår att ta med i en generell 

modell. Det beror dels på grundläggningsmetod men även på topologin som avgör placering 

och höjd på stöden samt om bron går över vattendrag eller trafik. Dock ansågs det att stöden 

borde finnas med symboliskt i modellen och i senare kostnadsberäkning för att visa dess 

påverkan på priset. Fokus på den dynamiska modellen låg följaktligen på överbyggnaden som 

utgörs av prefabricerade balkar och plattor samt platsgjuten övergjutning. 

Tidigt i fallstudien upprättades en processkarta som beskrev alla ingående delar som skulle tas 

med i bromodellen. Där bestämdes på vilket sätt delarna önskades vara dynamiska och vilken 

mängdinformation som var av intresse. Se figur 14.  

 

Figur 14. Processkarta 

Modellen byggdes upp utifrån teknisk beskrivning och ritningar från tidigare utförda 

Montagebroar som underlag.  

Armeringen modellerades inte utan erfarenhetsvärden med information om kilogram armering 

per kubikmeter betong användes istället. Eftersom armeringsinnehållet förändras beroende på 

balklängd önskades denna ändå ha en viss grad av flexibilitet istället för att ansätta samma 

värde till samtliga balklängder. Tre uppskattade värden för längdintervall på balkarna 

bestämdes med hjälp av ett balkprogram och antaganden från gamla ritningar. Bättre hänsyn 

borde tas till dessa värden i ett senare skede då generella dimensioneringar finns 

dokumenterade för olika balklängder.  

När det gäller beläggning på en bro är det upp till beställaren att besluta om vilken typ av 

uppbyggnad denna ska bestå av. I TVTR Bro, Trafikverkets råd, finns olika förslag på 

beläggningstyp och valet görs vanligtvis beroende på trafikintensitet, LCA-tänkande eller 

liknande. I fallstudien har därför beläggningens sammansättning inte specificerats i detalj utan 

ett enda lager med benämningen beläggning har modellerats. Priset för den valda typen av 

beläggning kan i ett senare skede göras mer exakt med hjälp av kalkylrecepten. Förutom 
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räcket togs inga övriga brodetaljer med i modelleringen, som lyktstolpar, skyddsnät och 

broavlopp, eftersom de är olika från situation till situation. 

4.2.2 Genomförande 

Nedan redogörs tillvägagångssättet vid upprättandet av modellen i Revit Structures. Den 

huvudsakliga principen för hur modellen byggdes upp beskrivs och vilka funktioner som 

användes för att få en fungerande modell. 

Skapandet av parameterstyrda famil jer 

Eftersom Revit är ett BIM-verktyg skapas modeller med så kallad objektbaserad modellering. 

Det innebär att färdiga objekt används och bygger upp en modell i projektfilen. Utbudet av 

användbara objekt är begränsat och därför finns möjligheten att skapa egna objekt. Dessa 

kallas i Revit för familjer och sparas som egna filer som går att återanvända i senare projekt. 

De prefabricerade delarna i bron, det vill säga mittbalkar, kantbalkar och plattor, skapades 

som nya familjer eftersom deras tvärsnitt inte fanns representerade i Revits egna balkfamiljer.  

 

 

Figur 15. Skapande av mittbalkar i Revit. 

Geometrin byggs upp med hjälp av referensplan. Förhållandet mellan referensplanen bestäms 

antingen med fasta mått eller ansätts med en parameter. När profilen ritas upp med hjälp av 

linjer låses dessa till referensplanen och om planen sedan förflyttas följer linjen med. I det här 

fallet är måtten för balkarnas tvärsnitt konstant medan längden är den parameter som kan 

förändras. Figur 15 visar två vyer från skapandet av en familj i Revit. Vad som dock bör 

påpekas är att en parameter i Revit inte alltid behöver utgöra en geometrisk dimension. De 

kan jämställas med en egenskap för objektet eftersom den lika väl kan vara en material-

egenskap eller text.  

Sammansättning av byggdelar till  en bro-modell.   

Då de separata familjerna skapats var för sig användes de sedan i projektfilen för att 

tillsammans bygga upp bron. Lösningen blev att skapa olika modeller beroende på antal fack, 

och till en början modellerades endast en bro bestående av två fack. Principen var att längden 

på de två facken samt bredden skulle skrivas in av användaren.  
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Precis som i modelleringen av familjer byggdes modellen upp av referensplan. De 

grundläggande referensplanen som styr brons dimensioner bestod av tre plan som styr 

längden, vinkelräta till de två plan som styr bredden. Se figur 16.  

 

Figur 16. Uppbyggnad av bron med hjälp av referenslinjer. 

Måttet mellan de tre lodräta linjerna i bilden utgör spännvidderna för de två facken medan 

avståndet mellan de två horisontella linjerna utgör brons bredd. 

Stöden låstes till referensplanen för att följa med då dessa inbördes avstånd och följaktligen 

spännvidden och bredd förändrades. Senare fylldes modellen på med fler referensplan som 

användes som hjälpplan vid placering av olika objekt. Dessa låstes med fasta mått till 

huvudreferensplanen för att ”följa med”. 

Att få objekten flexibla vid formändring  

För att få bro-modellen dynamisk användes den inbyggda funktionen beam system i Revit för 

mittbalkarna. Ett balksystem skapas då genom att ett bestämt område definieras och ges fyra 

valmöjligheter; konstant centrumavstånd, konstant antal balkar, maximalt centrumavstånd 

eller konstant mellanrum. Här valdes konstant centrumavstånd eftersom den önskade 

funktionen var att det skulle fyllas på med mittbalkar då brons bredd ökades och att dessa 

skulle hålla ett centrumavstånd på 1000 mm. Gränslinjerna till det definierade området låstes 

till referensplanen för att få ett balksystem som förändrades med både längd och bredd. Figur 

17 visar hur området för balksystemet har definierats och hänglåsen visar att området är låst 

till vissa linjer. 
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Figur 17. Att definiera ett område för ett balksystem med funktionen beam system i Revit. 

En annan viktig funktion för att få objekten att töjas och följa med referensplanen är shape 

handles. Det är små handtag i objektens ändar som går att gripa tag och dra i för att få dessa 

att förlängas. På så sätt behöver det önskade värdet på längparametern inte skrivas in manuellt 

i objektets egenskapsfönster. Det innebar att när till exempel kantbalken låstes fast mellan två 

referenslinjer var det viktigt att se till att balkändens shape handle var vald och inte 

balkändens ”vanliga kantlinje”. I annat fall ändras inte balkens längd utan ett felmeddelande 

påpekar att balken inte kan behålla sin låsning till båda referensplanen. Detsamma gällde för 

plattorna och stöden. Figur 18 visar hur det ser ut då kantbalkens shape handle är markerad. 

 

 

Figur 18. Shape handle vid balkänden som gör att balken går att förlänga. 

Möjliggöra manuella justeringar med hjälp av en skapad parameter   

Vid skapandet av en ny familj finns ett par fördefinierade referensplan som styr hur objektet 

senare blir placerat i projektfilen när det ska användas. Dessa fördefinierade linjer är oftast 

centrumlinjer och när en balk skapas sveps tvärsnittet oftast symmetriskt runt detta centrum. 

För att kunna justera en förflyttning av balken i sidled skapades en ny parameter. Ett 

referensplan drogs intill det befintliga centrumplanet och avståndet mellan dessa ansattes med 
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en parameter kallad offset. Svepen av balkens tvärsnitt låstes till denna referenslinje istället 

för centrumplanet. Värdet på offset sattes ursprungligen till 0, eftersom balken vanligtvis 

skulle ligga centrerad men med möjlighet för användaren att justera avståndet i modellen i 

efterhand.  

Användningen av denna parameter illustreras med figur 19 nedan. Utplaceringen av balkar 

med beam system fungerar endast problemfritt så länge bredden förändras med jämna meter. 

Som figuren visar i den första situationen kan det bli trångt då andra udda mått skrivs in. 

Genom att skriva in ett värde på offset för den sista balken kan denna flyttas i sidled till ett 

mer passande avstånd från intilliggande balkar. Denna parameter möjliggör alltså en manuell 

handpåläggning då beam system inte ger ett bra resultat. En likadan parameter skapades för 

plattorna och som bilden visar har även dessa flyttats i sidled och fått en mindre bredd för att 

anpassas till rådande breddmått på bron. 

 

Figur 19. Manuell justering av balkar och plattor med hjälp av skapade parametrar. 

Mängdsortering 

För att samla information om mängder från modellen användes funktionen Schedules i Revit. 

Där skapades tabeller utifrån byggdelstyp. Genom att bestämma vilka parametrar och 

egenskaper som skulle visas kunde det sedan väljas hur dessa skulle sorteras. Figur 20 visar 

en av de skapade mängdtabellerna. 

 

 

Figur 20. Mängdtabell över de prefabricerade delarna i Revit. 

Mängdtabellerna exporterades som textfil till ett Exceldokument. En anledning till detta var 

att ordna all mängdinformation på ett samlat ställe, vilket inte är möjligt i Revit. Den andra 
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anledningen var att vissa egenskaper var beroende av andra egenskaper och svåra att 

modellera. Armeringsinnehållet är ett exempel, vilket styrs av balkens längd. Tre olika längd-

intervall bestämdes på balkarna; 0-10 m, 10-14 m och 14-20 m som skulle ge olika 

erfarenhetsvärde på armeringsinnehåll. Detta skulle visserligen gå att lösa genom att göra en 

formelstyrd parameter direkt i Revit men det ansågs då mer svåråtkomligt för att kunna ändra 

dessa värden i efterhand. Även antalet plattor beräknades i Excel. Dessa modellerades som 

långa plattor utsträckta över hela brolängden och utifrån vald plattlängd beräknas sedan 

antalet i Excel. Bilaga B3 visar hur sammanställningen i Excel skulle kunna se ut. 

Användning av mängderna i  en kalkyl   

Eftersom studerandet av produktionsmetoder och -processer för Montagebron låg utanför 

fallstudiens avgränsningsområde utformades inget nytt kalkylrecept. Då det ändå fanns ett 

intresse att studera skalningseffekten av kostnaderna gjordes ett antal testkalkyler med hjälp 

av ett tidigare uppbyggt kalkylrecept för bron. Detta recept är skapat med utgångspunkt att 

NCC själva står för produktionen av de prefabricerade delarna i en fältfabrik. I vanliga fall 

beställs detta från prefableverantören A-betong men eftersom produktionsmetoderna är 

liknande så borde det ändå ge en rimlig bedömning av kostnaden. Kalkylen beräknar 

mängdkostnader för bron, det vill säga material och arbete. I kostnadskalkylen ingår den 

prefabricerade överbyggnaden inklusive övergjutning, beläggning och räcke. Även de 

förenklade stöden ingår i form av bottenplatta och pelarskiva. 

Först gjordes ett antal kalkyler då spännvidden hölls konstant medan bredden ökades i steg 

om två meter. Därefter gjordes flertalet kalkyler då bredden hölls konstant medan spänn-

vidden och även antal fack ökades. Som indata användes de mängder som genererats av BIM-

modellen. Av de underposter till kalkylaktiviteterna som inte behandlades användes det 

ursprungliga åtgångstalet som fick styra vilka mängder som beräknades. Figur 21 visar ett 

utklipp från kalkylen. Underposterna som Avdragning av överyta, Skyddstäckning betongytor 

etc är exempel på poster där mängder inte blev ifyllda manuellt utan fick bero av det 

befintliga åtgångstalet och den mängd som matades in i huvudposten. 
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Figur 21. Befintligt kalkylrecept som användes då priskurvorna skapades. 

En jämförelse gjordes med BIM-modellen och några tidigare ritningar av byggda 

Montagebroar för att se hur bra modellen kunde representera alla broarna. Broarnas längd och 

bredd skrevs in i modellen så att motsvarande mängder visades i mängdtabellerna. Sedan 

beräknades skillnaden i mängdresultatet från BIM-modellen och de mängder som kunde 

räknas för hand från ritningarna. Resultatet sammanställdes i en tabell som visas under avsnitt 

4.2.3 Resultat av aktionsforskningen. 

4.2.3 Resultat av aktionsforskningen 

Resultatet av modelleringen består av en bro med justerbar bredd och spännvidd i respektive 

fack. Dessa ändras genom att ändra det utskrivna måttet mellan referenslinjerna på plan 1. 

Balkarna och plattorna placeras ut automatiskt med centrumavstånd 1000 mm så länge bron 

förändras med jämna meter i bredd. Vid udda meter för vald bredd kan inte symmetrin 

behållas och manuella justeringar måste göras vid ena kanten för att få bra placering av 

balkar. Dessa justeringar görs i egenskapsfönstret för mittbalk respektive platta. 

Figur 22, 23 och 24 visar bro-modellen i sin helhet samt i sektion och elevation. 
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Figur 22. Bro-modell i 3D-vy. 

 

 

Figur 23. Bro-modell i elevationsvy. 

 

 

Figur 24. Bro-modell i sektionsvy. 
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I figur 25 och 26 är testkalkylerna sammanställda i två kostnadskurvorna som funktion av 

bredd respektive längd. Eftersom inget väl uppdaterat kalkylrecept använts och syftet inte var 

att göra en kostnadsoptimering så bör resultatet av kurvorna ses som en fingervisning av 

skalningseffektens beteende snarare än någon korrekt kostnadsbedömning. 

Cirkelmarkeringarna i diagrammet visar kalkylresultatet från de två senast byggda 

Montagebroarna längs väg 50. De infogades som jämförelse för att bedöma om 

kostnadskurvan är rimlig. Det bör även påpekas att armeringspriset kan förändras från månad 

till månad medan NCC till exempel har avtal på betong som löper på längre tid, ca två år. De 

vertikala streckade linjerna i figur 26 visar var ytterligare stöd måste införas vid utökad 

brolängd.  

 

Figur 25. Mängdkostnad som funktion av bredd med konstant spännvidd 18 m. 

 

Figur 26. Mängdkostnad som funktion av spännvidd med konstant bredd 8 m. 
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Samma kostnadskurvor redovisas även per kvadratmeter, där kvadratmeter i det här fallet är 

den fria brobredden multiplicerat med den totala spännvidden. Återigen bör det påpekas att 

fokus inte bör riktas till den exakta kostnaden utan snarare mot hur skalningseffekten av 

kostnaden ser ut. Detta med anledning av att fördjupning i kalkylrecepten låg utom 

fallstudiens fokus och medförde därmed en förenklad beräkning. Figur 27 och 28 visar 

mängdkostnaderna per kvadratmeter som funktion av bredd och spännvidd. Dessa 

kommenteras i avsnitt 5.1 Diskussion. 

 

Figur 27. Mängdkostnad per kvm som funktion av bredd med konstant spännvidd 18 m. 

 

Figur 28. Mängdkostnad per kvm som funktion av spännvidd med konstant bredd 8 m. 
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Tabell 2 visar den mängdjämförelse som gjordes mellan de mängder som levererades av 

BIM-modellen och vad som kunde beräknas manuellt. De manuella beräkningarna gjordes 

utifrån ritningar alternativt kalkyler av fyra hittills producerade Montagebroar. Resultatet 

visar skillnad i procent mellan dessa mängder. Det inses dock att resultatet inte säger något 

om tillförlitligheten av BIM-modellens mängder. Istället visas att standardiseringen av brons 

handlingar inte varit särskilt hög och broarna har ritningsmässigt varit förhållandevis unika. 

Skillnader i mängder kan alltså förklaras av olikheter i centrumavstånd för balkar, balk-

tvärsnitt, plattornas bredd och konstruktionstyp. En generell modell som gör en bra 

representation av samtliga broar är därför svår att uppnå utan att först ta beslut om vilka mått 

som är fast bestämda. 
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BIM-modellens felprocent i mängdavtagning 
Antal mittbalkar 20% 17% 0% 0% 
Mittbalkar 

    Längd fack 1 0% -0,3% 10% 10% 
Längd fack 2 1% 1% 

  Längd fack 3 0% -0,3% 
  Kantbalkar 

    Längd fack 1 -2% -0,3% 10% 10% 
Längd fack 2 -3% 1% 

  Längd fack 3 -2% -0,3% 
  Area plattor 36% -8% 10% 12% 

Area övergjutning -3% 5% 5% 3% 
Längd räcke -1% -1% -15% -18% 

Tabell 2. Jämförselse av mängder mellan BIM-modell och ritningar. 

Utvärdering av Revit  Structure som verktyg 

Författarens allmänna uppfattning är att Revit Structure har fungerat bra och är ett väl 

utvecklat program med stora friheter. Intrycket är att för de mer erfarna 3D-projektörerna och 

programmeringsskickliga användarna finns otaligt med möjligheter. För att ge en utvärdering 

har några av de problem som uppkom under fallstudien beskrivits nedan. 

En av anledningarna till att bro- och anläggningsprojekt legat efter i användandet av 3D och 

BIM-modellering är bristen på anpassade verktyg. Många programvaror har helt enkelt inte 

klarat av de komplexa geometrier som ofta uppstår i dessa projekt. För modellerandet av 

Montagebron har geometrierna inte varit något problem då bron inte består av några 

avancerade radier och klotoider. Även om detaljeringsnivån har hållits nere under fallstudien 

och det är troligt att fler geometriskt svåra former skulle påträffas vid en mer ingående 
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modellering, är det svårt att se att det finns några hinder i Revit Structure när det gäller 

geometrin av Montagebron. 

Enligt teorin besitter objekten i ett BIM-verktyg en intelligens som inte finns i traditionell 2D-

CAD. Det har ibland upplevts att vad som skulle kunna anses som intelligens är bristfälligt. 

Balkar har ibland flutit ihop med varandra utan att programmet givit något varnings-

meddelande. Figur 29 visar ett tillfälle då detta uppstått. Anledningen verkar vara att 

programmet endast tar hänsyn till att balkarnas centrumlinjer befinner sig inom det 

definierade området för balksystemet. På så sätt missar programmet att balken och dess volym 

egentligen inte får plats.  

 

Figur 29. Mittbalk och kantbalk som kolliderar. 

Vid skapandet av en familj är det möjligt att importera en annan familj så att dessa 

tillsammans utgör en sammansatt familj. Det är vad som kallas nested families i Revit. Denna 

funktion användes till en början med önskan att skapa ett stöd bestående av en bottenplatta 

och en pelarskiva men med möjlighet att visa separata volymer. Funktionen visade sig dock 

inte fungera som önskat. I stödets egenskapsfönster visades endast bottenplattans volym, där 

det hade känts mer logiskt om antingen båda volymerna redovisats eller den totala volymen 

för stödet. När stödet sedan togs med i mängdtabellen valde programmet att redovisa detta 

som två objekt, det sammansatta stödet och pelarskivan. I mängdningssyfte blir detta ologiskt 

med risk att pelarskivan tas med i beräkning två gånger. Därför användes inte denna lösning. 

En av de funktioner i Revit som gjorde det möjligt att göra en flexibel modell var det som 

tidigare beskrivits, shape handles. En brist var däremot att alla objekt (familjer) inte erhöll 

denna funktion, däribland de egenskapade balkfamiljerna. Det finns en del manuella 

justeringar som kan göras för att kringgå detta problem och i det här fallet användes en 

lösning som CAD-supporten föreslog. Lösningen gick ut på att skapa nya plan utanför de 

redan befintliga som definierar balkens längd. Ett mått kan aldrig vara negativt och för att 

kunna dra i balken åt båda håll krävdes ytterligare en lösning för att gå runt detta. Två extra 

plan placerades en bit utanför de senaste skapade planen. En måttsättning sattes sedan till 

detta plan och tillbaka för att få ett värde som kan vara både positivt och negativt. Det finns 

dock en begränsning i denna omväg. Beroende på hur långa balkarna var när de först 

placerades i modellen kan de bara förlängas visst mycket. I denna modell fungerade lösningen 

sedan problemet uppmärksammats och balkarna ändå inte bör förlängas längre än till 20 m 

men balken kan inte anses vara helt funktionell. 

Av den information som objekten bär på är det ganska sparsamt vilka som genereras 

automatiskt. Vanligtvis för balkar är det längd och volym som är förinställda men en önskan 
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hade varit att även tvärsnittsarea och mantelarea var egenskaper som visades automatiskt. Det 

går alltid att lägga till egna egenskaper genom att skapa nya parametrar men det kräver en 

liten insats från projektören.  

Även om friheten med att kunna skapa egna familjer i Revit är stora upplevdes en viss 

begränsning i användningen av dessa familjer. De förinställda balkfamiljerna har en fast 

längdparameter som heter Length. Vid skapandet av en egen familj som inte är en balk gick 

det inte att komma åt denna parameter för användning. Istället skapades en ny längd-

parameter. Detta blir inget hinder förrän objekten ska sammanställas i en mängdtabell. När 

mängdlistan ska sorteras på längdparametrar kan det bli problem eftersom inte alla använt 

samma parameter. 

När det kommer till mängdning är Schedules en bra funktion som automatiskt uppdaterar och 

sammanställer de egenskaper och parametrar som användaren angett och vill sortera efter. 

Valfriheten är dock begränsad och det är synd eftersom funktionen annars fungerar väldigt 

bra. Det finns inget bra sätt att sammanställa olika typer av objekt (familjer) i samma tabell. I 

det här fallet hade det till exempel varit önskvärt att alla komponenter kopplade till brons 

överbyggnad skulle samlas i en gemensam tabell. Istället delas mängderna upp i olika tabeller 

utifrån objekttyp vilket innebär att balkar inte kan sammanställas i samma tabell som 

övergjutningen. Ett alternativ är att använda den förinställda mängdtabell som heter Multi-

Category Schedule som ger möjligheten att samla olika familjer i samma tabell. Där finns 

däremot inte all information och parametrar som tillhör objekten åtkomliga som visning, och 

de kan således inte sammanställas på ett tillfredsställande sätt. För närvarande är den enda 

möjligheten att kunna sortera mängderna med tillräcklig detaljnivå att göra detta med separata 

mängdtabeller. Vid hantering av stora kvantiteter mängdinformation är uppdelningen i olika 

tabeller troligtvis en fördel för att behålla struktur och därför inget som blir uppmärksammat 

som en brist. 

Det skapades en text-parameter vid namn Littra där en beskrivning av vad objektet var för typ 

skrevs in. Parametrar av textkaraktär verkar inte vara fast utan får en ”rullgardin”, vilket 

gjorde att beskrivningen gick att byta i efterhand. I rullgardinen finns alla använda littran i 

projektet att välja bland. Det kan bli problem i mängdlistorna om littrat blir ändrat av misstag 

eftersom tabellerna bland annat är sorterade på den parametern. 

I övrigt är det svårt att utvärdera Revit i förhållande till andra programvaror eftersom 

författarens kunskaper i andra liknande program är otillräckliga. I de finländska pilotprojekten 

ansågs Tekla vara den ledande programvaran för BIM inom brobyggnad men argumentet 

handlade framförallt om deras väl utvecklade armeringsverktyg. Tekla har tidigare framförallt 

använts inom stålbyggnad men har nu alltså även bra funktioner för armerade 

betongskonstruktioner. Revit Structure har även en bromodul som inte använts i den här 

studien men som säkerligen anpassat många funktioner för att underlätta broprojekteringens 

unika behov. Andra BIM-programvaror på marknaden är Microstation och Autodesk Civil 

3D.  
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5 Diskussion och slutsatser 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring resultaten från både intervjuerna och 

fallstudien utifrån de beskrivna teorierna och de frågeställningar som önskats besvaras. 

Vidare presenteras de viktigaste slutsatserna samt vilka rekommendationer som ges till 

fallföretaget och slutligen vilka vidare studier som rekommenderas.  

5.1 Diskussion 

 Vilka problem och frågor uppstår och vad finns det för framtida 

möjligheter till  effektivisering?  

Att kunna effektivisera prissättningen med hjälp av en generell och dynamisk BIM-modell 

kräver också att konceptet NCC Montagebro är standardiserat så långt som möjligt. Det som 

tydligt upptäcktes under fallstudien är att de broar som studerats ofta är unika i utformning. 

Även om alla broar följer samma koncept i hur de har byggts är alla olika när det kommer till 

dimensioner och konstruktion. Poängen med att använda modellbaserad mängdning är bland 

annat att få en exakt översikt av de byggdelar som behövs. Om dimensioner tillåts varierar 

från fall till fall påverkar det mängdresultatet. Antalet balkar som får plats inom en viss 

brobredd blir självklart olika beroende på olika centrumavstånd och likaså den plattarea som 

ska läggas ut mellan dessa balkar. Detta visades under avsnitt 4.2.3 där resultatet från en 

mängdjämförelse beskrevs. Detta leder till att diskussionen kring huruvida det går att 

effektivisera och standardisera prissättningen går hand i hand med graden av standardisering 

för brokonceptet som helhet.  

Det som måste diskuteras är dels vilken typ av standardisering som ska användas och vilken 

standardiseringsgrad som ska hållas. Det framkom under intervjuerna att möjligheterna till 

effektivisering och standardisering är många men det gäller att bestämma sig för på vilket sätt 

det ska bedrivas. Antingen kan alla valbara alternativ färdigställas initialt så att dessa finns 

tillgängliga att leverera direkt eller också skapas verktyg och tydliga riktlinjer för hur ett 

effektivt projekteringsarbete ska utföras för just den produkten.  

Hur projekteringsarbetet ska utföras kommer vara beroende av standardiseringsgrad och vilka 

av brons parametrar som önskas vara valbara och vilka som ska följa vissa standardmått. En 

hög grad av standardisering behöver inte alltid vara det mest effektiva och kan möjligtvis 

också missgynna produktiviteten. Ett exempel är valfriheten av de prefabricerade plattornas 

längd. Om längdmåttet exempelvis ska försöka hållas till 3000 mm (som vid de senaste två 

broarna) resulterar det i en rad av plattor med udda längd i de fall det inte går jämnt ut. 

Genom att istället välja en längd på plattorna som går jämnt ut vid den specifika brolängden 

kan samtliga plattor fås lika stora. Även om plattorna hos en viss Montagebro inte har samma 
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längd som plattorna hos en annan Montagebro kan en unikt uträknad plattlängd ge en högre 

grad av standardisering vid det byggtillfället. Vilka mått och dimensioner som bör vara fast 

och vilka som bör kunna förändrats från projekt till projekt för att uppnå bästa effektivitet är 

inget som denna studie har svarat på. 

En första vision var att både längd och bredd skulle kunna väljas fritt för bron. Under 

fallstudiens gång insågs det att vid val av ojämnt antal meter för bredden kan inte alla balkar 

behålla exakt 1000 mm centrumavstånd och därför får ena kanten en annorlunda lösning. Det 

bör därför utredas om alla breddval ska vara tillåtna eller om de ska begränsas till hela meter. 

Av de vägtyper som finns föreskrivna av Vägverket finns bredder representerade i både hela 

och halva meter vilket måste tas med i beaktning vid beslut. Utöver de föreskrivna vägtyper 

som finns bör bredden kunna justeras någorlunda valfritt eftersom den ska kunna inrymma en 

eventuellt krökt körbana och är därför beroende av vägens radie. 

Även om underbyggnaden i den här fallstudien har förbisetts kan det diskuteras hur denna 

skulle kunna tas med i en modell. En lösning skulle kunna vara att utforma ett antal 

grundläggningsalternativ utifrån några typiska markförhållanden. Eftersom underbyggnaden 

ändå utgör en stor del av det totala priset skulle det vara önskvärt att också få med detta i 

BIM-modellen. 

Alla de val som görs avseende brons konstruktiva utformning och valbara parametrar borde 

sammanställas i en plattform för Montagebron. Det bör där tydligt framgå vad som ska 

utföras som standard och vad som kan göras flexibelt utifrån rådande förutsättningar. Ingen 

plattform finns idag tillgänglig för Montagebron men i skrivande stund förs en diskussion 

kring ett upprättande. Med tillgång till en plattform med styrande dokument för utformningen 

hade arbetet med att ta fram en generell BIM-modell underlättats. 

Konsulter inom bro ser inte någon större fördel med BIM inom brobyggnad annat än 3D-

modellering. Några anledningar sägs vara ett helt annat arbetssätt inom brobyggnad än 

husbyggnad och att alla broar är väldigt unika. Vad gäller arbetssättet menade respondenterna 

att det inte sker lika mycket samarbete mellan olika grenar utan konstruktören kommer till 

exempel in och arbetar väldigt ensamt efter att arkitekten gjort sitt jobb. Få förändringar sker 

därefter under arbetets gång. Konsulternas relativt låga entusiasm inför användandet av BIM 

inom brobyggande stämmer väl överens med påståendet från teorikapitlet att det finns en låg 

tro på möjligheterna av detta arbetssätt (Lee, Lee, Shim, & Park, 2012). Det som bör 

anmärkas är att NCC Montagebro inte är menat att fungera som en traditionell bro-

projektering. Tanken är just att standardisera så att alla broar är uppbyggda på samma vis och 

det bör därför finnas en vinst i att utveckla en modell som kan användas om och om igen.  

Eftersom Montagebron är en konceptlösning som strävar efter att använda färdiga 

konstruktionslösningar och detaljer finns stora möjligheter att hålla uppe en hög detaljerings-

nivå i ett tidigt skede. Annars är det ofta ett problem med byggprojekt att beslut om exakt 

utformningen inte gjorts i det tidiga skedet och därför finns ingen tillgänglig information att 

förse en BIM-modell med. Ett lågt informationsinnehåll var en av de brister som de 

intervjuade kalkylatorerna uppmärksammat vid modellbaserad mängdavtagning från en tidig 

modell. Alla konceptlösningar och plattformsprojekt skulle därför med fördel kunna lyckas 

med funktionella BIM-modeller. 

Det pratas ofta om att det krävs en övergångsperiod för att implementera nya arbetssätt. 

Pilotprojekten som beskrevs i teorikapitlet syftade till just detta och det viktiga är att samla 

erfarenhet från dessa projekt för att kunna gå vidare i utvecklingen. På det sättet kan dessutom 
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de initiala kostnaderna minska för nästa projekt. Detta kan vara nödvändigt att genomföra 

antingen för Montagebron specifikt eller för BIM inom brobyggande allmänt. 

Vid den tidiga litteraturstudien som genomfördes fanns ingen tillgång till svenska 

motsvarigheter till de pilotprojekt som genomförts i utlandet. Det bör dock nämnas att det 

under detta arbetes slutförande framkommit att ett första projekt där BIM används i hela 

kedjan ligger i startgroparna. Det är Trafikverket som tagit initiativ till ett pilotprojekt som 

syftar till att dokumentera hur användningen av BIM påverkar olika skeden i byggprocessen 

(Nilsson, 2012). Modellen ligger i skrivande stund ute för anbud då förfrågningsunderlaget 

släpptes i Mars. Inga ritningar utöver BIM-modellen finns på bron med anledning att så 

tydligt som möjligt kunna se påverkansmöjligheterna i de olika skedena. Projektet är ett 

ombyggnadsprojekt men anses ändå ha kvalifikationer att bli ett bra BIM-projekt där 

maximalt med erfarenheter kan utvinnas. All dokumentation ska sammanställas i ett 

slutdokument som tros vara klart om två år.  

Eftersom NCC Montagebro är ett produktkoncept med standardiserade lösningar har den 

troligtvis bättre förutsättningar att lyckas med BIM än det allmänna brobyggandet i dagsläget. 

Även om den här studien framförallt inriktats mot möjligheterna med en BIM-modell för 

Montagebron kan ändå några generella, möjliga utvecklingsfaktorer identifieras. För att BIM 

ska kunna utnyttjas fullt ut inom brobyggnad bör följande punkter ses över i branschen och 

uppmuntras till utveckling. 

- Kompetens och erfarenhet inom BIM 

- Anpassade programvaror för brobyggnad 

- Tro på nyttan och möjligheter 

- Kontrakt-/ entreprenadformer med delat ansvar för de initiala utvecklingskostnaderna 

 Skapandet av en dynamisk BIM-modell   

I teorin nämndes vikten av parametrisk modellering för att kunna återanvända skapade 

modeller men även för att kunna handskas med ändringar (Lee, Lee, Shim, & Park, 2012). 

Eftersom erfarenheten från BIM än så länge var låg inom broprojektering kunde de 

intervjuade inte påvisa någon praktisk tillämpning av att återvinna. De visade snarare en 

skeptisk tro till att olika broar skulle kunna utgå från samma modeller och betonade att varje 

bro har ett unikt utförande. Däremot nämnde flera av de intervjuade att de såg en förenklad 

revideringsprocess som en av de stora fördelarna med BIM för projektörer. Förutom att 

arbetsinsatsen minskar då ändringen bara behöver göras på ett ställe menade de också att 

kvalitén blir högre då rättelserna med säkerhet uppdateras överallt. Detta verifierades också 

med erfarenhet från fallstudien då modellen byggdes upp i en iterativ skapandeprocess där 

många ändringar gjordes för att undersöka nya lösningar. När en ändring görs i till exempel 

filen som bygger upp mittbalken slås det igenom för alla använda mittbalkar i bro-modellen. 

Lee (2012) skrev också att det är de geometriska variablerna som gör projekteringen flexibel 

men att de måste omsorgsfullt definieras för att inte förlora effektiviteten då modellen blir 

komplex. Vid skapande av Montagebrons modell gjordes först en översiktlig processtabell av 

vilka dimensioner och parametrar som skulle tas med. Då de geometriska dimensionerna på 

Montagebron inte var vidare avancerade upplevdes ingen svårighet att ansätta dessa. Vid 

uppbyggnad av den rörbro som gjordes vid Chalmers universitet fick antagligen större fokus 

läggas på definitionen av variablerna. Där byggdes nämligen hela tvärsnittsgeometrin upp av 

ett flertal av varandra beroende parametrar för radier och dimensioner. För Montagebrons 
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balkar var längdparametern den flexibla dimensionen som var oberoende av tvärsnittets 

dimension. Trots att varje balk skapades med en flexibel längdparameter var det dock inte 

tillräckligt för att få en funktionell modell. För att inte behöva ändra varje balks längd 

manuellt användes även funktionen beam system och låsning av balkarnas shape handles till 

referenslinjer.  

Vad som däremot också var viktigt att ha med i åtanke vid definitionen av parametrar var hur 

de är avsedda att uppträda. Vissa parametrar justerar endast en specifik instans medan andra 

parametrar slår igenom på alla likadana objekt i samma modell. I fallstudien skapades till 

exempel en instans-parameter för att kunna förflytta enstaka balkar i sidled, vilket beskrivits 

tidigare, medan parametrarna som styrde tvärsnittet var fasta och en förändring av detta slog 

igenom på samtliga balkar. 

Behovet och fördelarna med 3D-armering diskuterades med de intervjuade även om det inte 

applicerades i fallstudien. Den främsta fördelen ansågs vara ren visualisering eftersom 

anläggningsprojekt ofta har avancerade armeringslösningar, men att automatiskt kunna 

generera armeringspecar skulle också underlätta ett annars enformigt arbete. Orsaken till 

begränsad modellering idag sägs vara programvarornas brist på funktionella armerings-

verktyg. Med anledning av den begränsade erfarenheten av 3D-armering tillämpades inte 

detta vid fallstudien eftersom balkarna dessutom hade ett funktionskrav att uppträda 

dynamiskt vilket ytterligare skulle försvårat det praktiska utförandet. 

 Informationshantering och littrering 

Det framkom både under intervjuerna och i teorin att det finns en brist på förståelse för vilken 

information som ska levereras från projektören för att kalkylatorns arbete ska underlättas 

(Jongelin, 2008 och Viklund 2011). En högre detaljeringsnivå på objektens namngivning 

efterfrågas eftersom det inte räcker i till exempel ett husprojekt att veta väggarea, utan även 

väggtypen och dess uppbyggnad krävs för att beräkna ett pris. I de CAD-PM som styr hur 

projekteringsarbetet inom mark och anläggning ska utföras på NCC sägs det att kodning av 

volymobjekt ska göras enligt BSABs tabell för produktionsresultat. På hussidan finns en 

bilaga med tabeller för hur modellstrukturen ska byggas upp med littra, benämningar och 

BSAB-kod men av författarens vetskap har inget liknande ännu skapats för anläggningssidan. 

Trots att fallstudien inte utspelade sig under en realistisk situation upplevdes det svårt att veta 

vilken information och vilka mängder som var önskvärda från modellen. I fallstudien 

användes BSAB-koder på objekten men en bra kommunikation mellan projektör och 

kalkylator anses nödvändig för att tidigt i projektet skapa riktlinjer och beskriva behov. Om 

branschen dessutom kunde enas om ett enhetligt sätt att littrera BIM-modeller skulle 

projektspecifika lösningar kunna minimeras. 

Som Viklund (2011) beskrev finns olika sätt att hämta mängdinformation från en BIM-modell 

till kalkyl. På NCC finns tilläggsprogrammet iLink tillgängligt för att hämta denna 

mängdinformation men enligt personer som använt programmet framkom att det upplevs 

väldigt omständigt. En av de intervjuade lade fram en önskan om ett mer mångsidigt 

programvarusystem som skulle kunna användas till såväl tidplanering som kalkyl men utan 

exporter och externa kopplingar. Ett enklare sätt som många använt hittills är att utnyttja 

BIM-verktygets inbyggda mängdtabeller som kan exporteras som textfiler. Det är också vad 

som gjordes i fallstudien då tabellerna exporterades till Excel. Denna koppling blir dock en 

envägskommunikation och kräver därför att den importerade datan uppdateras varje gång en 

förändring sker i modellen. Det känns tveksamt om denna export är en bra lösning och 

överhuvudtaget behövs eftersom mängdtabellerna likaväl kan avläsas direkt i Revit. Som i det 
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här fallet kan en anledning ändå vara att lägga till en kompletterande beräkning eller funktion 

i Excel som hanterar mängdinformationen. En annan anledning är att personalen inom kalkyl 

har begränsade kunskaper i hantering av de programvaror som projektörerna använder. Att 

kalkylatorn själv kan gå in i modellen måste ändå vara eftersträvansvärt och den bästa 

förutsättningen för att få förståelse för vad mängderna kommer ifrån. 

 Arbetsinsatser med BIM för projektör och kalkylator  

Vad gäller en projektörs arbetsinsats vid BIM och 3D jämfört med traditionell 2D-CAD 

bekräftades Jongelings (2008) teori om att arbetsbördan förflyttas tidigare i projektet av 

respondenterna. Broprojektörerna uppfattar inte 3D-modellering som mer tidskrävande än 2D 

men menar att det krävs större arbetsinsats i början för att se resultat. Att förse modellen med 

information innebär dock mer jobb än vad som tidigare krävts. Genom att bygga en generell 

modell av NCC Montagebro skulle först en relativt stor arbetsinsats krävas av projektörer 

men genom att kunna återanvända vid nästkommande projekt skulle användandet av BIM 

lättare motiveras. Endast de valbara parametrarna skulle då behöva justeras för det unika fallet 

genom att utgå från den generella modellen och sedan ta hänsyn till de rådande 

förutsättningarna. 

Eftersom användningen av BIM inom kalkyl ännu inte är så vanligt förekommande, 

åtminstone inte på anläggningssidan, skulle arbetsförfarandet för kalkylatorerna förändras en 

del. Hur mycket beror kanske på hur mängdinformationen från modellen levereras till 

kalkylatorerna men oavsett vilken lösning som används ställs ett högre krav på kompetens. 

Enligt intervjuerna kan en hög medelålder inom kalkyl vara en bromskloss för utvecklingen 

eftersom det innebär en svårighet att omskola personal i nya programvaror. Det krävs också 

att kritiskt kunna granska de mängder som levereras från en modell och därför borde även 

kalkylatorn kunna hantera modellen. Även om mängdsammanställningen är rätt kan 

projektören gjort fel i modelleringen. En liknande situation uppstod under fallstudien med 

nested families som beskrevs i utvärderingen av programvaran. Det visade att en ologisk 

uppdelning av ett sammansatt objekts volymer kan skapa oklarheter om vilka mängder som 

tillhör vilka objekt. 

Fördelen med BIM för just NCC Montagebron är att det i dagsläget inte finns något underlag 

att utgå ifrån vid anbudsskedet men det skulle snabbt kunna tas fram med hjälp av en generell 

BIM-modell. För kalkylatorerna sparas tid då mängdningen sker automatiskt men det bör 

ligga i åtanke att det fortfarande krävs tid vid upphandling av underentreprenörer. Även det 

arbetet kan underlättas av en BIM-modell då exakta materialmängder kan specificeras i 

förfrågningsunderlaget och därmed minska osäkerhetsposter. Ett nytt sätt att arbeta kräver 

kanske att nya upphandlingsformer och villkor utreds. Från de pilotprojekt som utfördes i 

Finland sammanställdes ett dokument med olika juridiska problem som kan uppstå i projekt 

då BIM-modeller används som underlag. Liknande lärdomar och dokument borde kunna 

sammanställas från det svenska pilotprojektet. Det är troligen viktigt att det undersöks 

eftersom juridiska frågor kan vara väldigt specifika i olika länder. 

Går det att effektivisera processen kring prissättning av N CC Montagebro 

med hjälp av modellbaserad mängdning från en  dynamisk BIM-modell?  

En första diskussion bör tas om noll-alternativet som innebär att inte använda en BIM-modell 

alls. Om syftet endast är att effektivisera prissättningen av bron behöver inte en BIM-modell 

vara nödvändig, utan en ren matematisk modell skulle kunna användas. Med den 
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detaljeringsnivå som användes i fallstudien borde det vara enkelt att få ut samma mängder ur 

en matematisk modell som de som genererades från BIM-modellen. I båda fallen krävs det att 

förutsättningarna är kända och bestämda. Vid en högre detaljeringsgrad på modellen kan ändå 

möjligheten till visualisering i modellen göra det mer fördelaktigt att använda BIM. 

Att använda en BIM-modell för kostnadsbedömning bedöms ändå högst aktuellt eftersom det 

ingår som en del av en hel arbetsprocess med fokus på effektivitet. BIM handlar ju inte om 

enstaka processer utan att effektivt tillhandahålla informationen av ett byggprojekt under hela 

dess livscykel.  Eftersom det är möjligt att utnyttja BIM-modellen och dess information i flera 

skeden borde det vara rätt väg att gå. Genom att uppdatera modellen med ytterligare detaljer 

och byggtekniska lösningar kan dels kostnadskalkylen göras mer noggrann men modellen 

skulle även kunna användas vid framtagning av handlingar, produktionsritningar och 

eventuellt till diverse beräkningsprogram.  

Något som är viktigt för att kunna uppskatta priset av Montagebron är att uppdatera och 

utveckla det gamla kalkylrecept som finns. Arbetsmomenten som är typiska för just 

Montagebron måste specificeras för att få en rättvis bedömning. En intervjuperson som 

tidigare gjort en kostnadskalkyl på Montagebron gav exempel på ett missbedömt arbets-

moment. Något som inte togs med i beräkningen men som senare visade sig kräva många 

arbetstimmar var nedbockning av mittbalkarnas uppstickande armering. Eftersom denna 

studie avgränsades från att fokusera på produktionsmetoderna fanns inte heller tillräcklig 

kunskap till att skapa något nytt kalkylrecept. I en teknisk plattform är det viktigt att samla 

samtliga erfarenheter, från såväl produktion som projektering och kalkyl, för att knyta 

samman och ta till vara på alla befintliga kunskaper. 

En önskan har varit att kunna se skalningseffekten av priset på Montagebron vilket skulle vara 

fördelaktigt vid en anbudsdiskussion. Att ha vetskapen om vad det skulle kosta att bygga x 

antal extra meter skulle utgöra en bra grund för analys av möjliga alternativ. En kostnad för 

att bygga längre bro kan spara pengar och tid för andra åtgärder. Att till exempel kunna utöka 

avståndet mellan stöden och en järnväg kan innebära minskade kostnader för säkerhets-

åtgärder både vad gäller konstruktion och produktion.  

Av resultatet från fallstudien gjordes två kostnadskurvor. Eftersom de är baserade på ett 

kalkylrecept som inte använts på ett tag och där mängdinmatningen förenklades bör inte de 

ses som en exakt kostnadsbedömning utan snarare en visning av mängdkostnadens 

skalningseffekt. Vad som också bör påpekas är att vid fria val av längd och bredd finns 

oändligt många variationer som alla skapar unika förutsättningar för en kalkyl. Alla 

variationer kan inte täckas in med dessa kurvor utan vid framtagning av data har endast helt 

symmetriska broar beräknats. Det bör därför nämnas att en bro med två symmetriska fack inte 

behöver kosta lika mycket som en annan bro med samma längd men med asymmetri mellan 

facken. Detta beror på att om det ena facket har mycket längre balkar kan dessa kosta mer 

beroende på ett högre armeringsinnehåll per kubik. Vidare är det endast mängdkostnaderna 

som visats i det här fallet. Vid ett anbud tillkommer kostnader för till exempel etablering och 

dessutom måste hänsyn också tas till den geografiska placeringen av bron och årstiden för den 

planerade byggtiden. Därför är det svårt att generalisera och dra några konkreta slutsatser om 

skalningseffekten av priset. Specifika och grundliga kalkyler borde hellre göras för de 

alternativ som är intressant att utvärdera och jämföras vid en anbudsdiskussion.  

 

Detsamma gäller de kostnadskurvor som redovisades per kvadratmeter och därför gjordes 

ingen djupare analys för dessa. Det som däremot kan antas utifrån kurvorna är att det är lättare 

att förutspå skalningseffekten av priset vid ökande bredd än vid ökande spännvidd. Vid 



5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

 51 

ökande spännvidd svänger kostnaderna mer beroende på föränderlig balklängd, 

armeringsinnehåll och antalet stöd. Vid utökande bredd är kurvan kontinuerlig utan hack och 

svängningar eftersom balklängder och armeringsinnehållets värde är konstant för bron. 

5.2 Slutsats och rekommendation 

Det går att effektivisera processen kring prissättningen av NCC Montagebro med hjälp av 

modellbaserad mängdning från en BIM-modell. 

Att använda en generell och dynamisk BIM-modell för NCC Montagebro är ett sätt att 

effektivisera och utöka produktens standardisering även i det tidiga skedet. Framförallt 

mängdavtagningsprocessen kan snabbas på genom att enkelt få fram ett underlag, som är 

direkt anpassat efter kundens valda dimensioner, och sedan automatiskt utvinna mängd-

information. Det som dock är tveksamt är om enbart prissättningen är ett tillräckligt 

incitament för att använda BIM. Förslagsvis bör modellen utvecklas så att den kan utnyttjas 

till fler delprocesser, till exempel vid framtagning av handlingar, produktionsritningar eller 

analyser. I annat fall går man miste om en resurs som även i andra skeden kan vara en 

betydelsefull tillgång. 

Att skapa en modell som är helt generell är svårt, men att ha en grundmodell som 

utgångspunkt inför varje nytt projekt kan ändå ge ett stort försprång i projekteringsarbetet. 

Eftersom NCC Montagebro är en konceptlösning finns stora möjligheter att redan i den 

generella och tidiga modellen kunna hålla uppe en hög detaljeringsnivå. Genom att sedan 

spara specifikt modellerade delar kan ett objektbibliotek byggas upp för att ytterligare 

underlätta nya projekteringar och på sikt kan BIM inom brobyggnad bli lika effektivt som 

dagens 2D projektering.  

Precis som NCC redan har tekniska plattformar för bostäder och hus bör en särskild plattform 

skapas för NCC Montagebro. För att kunna effektivisera en delprocess som prissättningen 

krävs att även resterande delprocessers erfarenheter samlas. I plattformen bör det utredas vilka 

parametrar som ska uppföras enligt standard och vilka som kan justeras från fall till fall för att 

optimera effektiviteten. Vid skapandet av de erfarenhetsdokument som ska fylla plattformen 

bör ett nära samarbete ske mellan till exempel projektering och kalkyl för att säkerställa 

förståelse för de olika yrkesrollernas behov. 
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5.3 Fortsatta studier 

Vid utförandet av detta examensarbete har det uppmärksammats att det finns många 

delprocesser inom utvecklingen av NCC Montagebro som enskilt skulle behöva studeras för 

att ytterligare förbättra produkten och dess effektivitet. Nedan ges några förslag på vidare 

studier. 

- Vidareutveckla BIM-modellen av NCC Montagebro så att den även är brukbar för det 

tredje steget i NCCs effektivitetstrappa inom BIM: Automatisering. För att kunna se 

en större nytta av modellen bör den även användas vid framtagning av handlingar och 

tillverkningsritningar. I samband med det bör också ett förberedande konstruktions-

arbete göras för att skapa färdiga dimensioneringar eller dimensioneringsverktyg av 

bron. 

 

- Utöka BIM-modellen med Montagebrons underbyggnad. Den är svår att ta med helt 

generellt men genom att utgå ifrån några typiska markförhållanden kanske det skulle 

vara möjligt att utforma ett antal grundläggningsalternativ som skulle kunna väljas in 

till modellen. 

 

- 3D-armering är ett stort utvecklingsområde i sig som skulle kunna utgöra grund för 

vidare studier. Det bör utredas hur det kan tillämpas på NCC Montagebro för 

framtagning av armeringsritningar och exaktare mängdavtagning. 

 

 

- Att studera produktionsprocessen och vilka arbetstimmar som går åt är viktigt för att 

kunna skapa ett kalkylrecept som stämmer väl överens med produkten. På Luleå 

Tekniska Universitet har produktionsprocessen för NCC Montagebro studerats och 

detta borde tas till vara för att uppdatera kalkylreceptet och möjliggöra bra 

förutsägelser om kostnaderna. Det vore även fördelaktigt att studera hur flödet mellan 

Revit och kalkyl skulle kunna utföras på ett snabbt och smidigt sätt. 

 

- Efterfrågan på hållbara lösningar blir allt större och då är inte bara den initiala 

byggkostnaden av intresse för beställaren. Nästa steg vad gäller priset borde vara att 

vid anbud kunna ge besked om brons kostnad i ett livscykelperspektiv. Intressant att 

studera är alltså Montagebrons Livscykelkostnad, LCC, och vad det finns för verktyg 

att smidigt kunna ta fram ett sådant. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att upprätta en parameterstyrd BIM-
modell vid projektering av NCC Montagebro för modellbaserad mängdning som underlag för 
kalkyl. Arbetet ska utreda hur effektiviserad projekterings- och kalkylprocessen är idag och vad 
det finns för vidare möjligheter till utveckling. 

Med intervjuerna vill jag undersöka hur man arbetar idag med projektering och mängdning och 
var behovet av effektivisering finns. Samt att ta reda på vilka problem som uppstår och vilka 
förutsättningar som finns med verktyg och hjälpmedel som kan vara ett stöd i mitt eget arbete. 

 

Allmänna frågor till alla respondenter: 

- Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom projektering och mängdning? 

- Vad i projekterings- och kalkylprocessen upplever du som den största flaskhalsen idag? 

Vad tror du det beror på? Hur tycker du att man skulle kunna effektivisera? 

- Hur stor erfarenhet har du av BIM1 eller 3D-projekt?  

- Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? I vilka 

projekt tror du att nyttan med BIM är som minst? 

Frågor projektörer: 

- Ser du någon skillnad i arbetsinsats i ett BIM-projekt i jämförelse med hur man tidigare 

jobbat? 

- I vilken utsträckning kan man ”återvinna” från tidigare projekt och spara tid? Finns det 

t.ex. något objektbibliotek/detaljbibliotek eller liknande i de programvaror du använder 

som kan utnyttjas vid upprepande användning av objekt/byggnadsdelar i nya 

projekteringar?  

- Tycker du att det finns tydliga riktlinjer på detaljeringsgrad och kodning för att kunna 

leverera rätt information/underlag till andra parter i ett projekt, exempelvis kalkyl? Om 

inte, var anser du att det brukar brista i kommunikationen? 

- Hur tycker du att projektering av armering fungerar idag? Vad ser du för för- och 

nackdelar med 3D armering? 

- Hur väl tycker du att 3D-modellering fungerar med dagens programvaror? Saknar du 

någon funktion? 
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- Har du någon erfarenhet av automatiserad CAD? T.ex. en färdig CAD-produkt som 

gjorts projektspecifik genom minimal arbetsinsats. Hur fungerade det? Om inte, vad tror 

du om möjligheterna med något liknande? 

 

Frågor kalkyl/mängdning: 

- Hur skiljer sig din arbetsinsats vid användandet av BIM och modellbaserad mängdning 

jämfört med traditionellt arbetssätt?  

- På vilket sätt har information om mängder hämtats från BIM-modellen? Vad har fungerat 

bra och vad har fungerat dåligt? 

- Hur väl tycker du koder/littrering och detaljeringsnivå stämmer överens med vad ni 

efterfrågar? 

- Hur vill man ha mängderna sorterade? (För hus t.ex. per plan, trapphus eller liknande?) 

- Är det något underlag du saknar som du tror skulle kunna effektivisera kalkylarbetet? 

- Hur mängdas och beräknas detaljer/anslutningar i BIM-projekt respektive vid 

traditionellt arbetssätt? 

- Är det någon större skillnad i hur man mängdar bro- och anläggningsprojekt i jämförelse 

med hus-projekt?  

- Hur stor felmarginal räknar man med beroende på i vilket skede kalkylen görs? 

- Hur mängdas armering traditionellt i bro- och anläggningsprojekt respektive husprojekt? 

Vad tror du om 3D armering för mängdavtagning? 

 

Frågor Projekteringsledare/Projektledare: 

- Ser du någon skillnad i arbetsinsats för din del då du jobbar i BIM-projekt jämfört med 

traditionellt? 

- Vad är viktigast i kommunikationen vid arbete med BIM-modeller som ska användas av 

flera användare? Hur ser man till att rätt information går till rätt person? Finns det några 

svårigheter? 

- Sker upprättandet av kravspecifikation på koder och littrering av modellen i samråd med 

inblandade parter?  

- Hur tar man hänsyn till vad kalkyl respektive produktion önskar för sortering på 

mängderna? Per plan, trapphus, lägenhet eller liknande? 
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- Ett scenario: Om det fanns en färdig BIM-modell över en produkt som endast krävde 

indata i form av dimensioner och sedan levererar exakta mängder av byggnadsdelar, vad 

skulle det innebär i ditt arbete? Hur skulle det underlätta och vad skulle man kunna 

utnyttja modellen för? 

 

Avslutande frågor till alla respondenter: 

- Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

- Får jag återkomma till dig med frågor om det skulle dyka upp något i efterhand? 

 

1Vad som här anses med BIM (Building Information Modeling) är en process med 
objektorienterad 3D-modellering som tillhandahåller information på ett samlat ställe för deltagare 
i projektet. 
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Specifika frågor för Montagebron: 

Kalkyl 

- Vad för typ av kalkyl har du gjort och hur har man gått till väga då man mängdat och 

prissatt Montagebron? 

- Hur stor arbetsinsats uppskattar du att det krävdes för kalkylen av bron? (T.ex. i relation 

till andra kalkylprojekt) 

- Fanns det något delmoment vid prissättning av bron som ansågs särskilt problematiskt? 

Vilka poster i kalkylen är mest tidskrävande att beräkna? 

- Montagebron har upprättats i ett tiotal exemplar tidigare, hur stor nytta hade du av det 

när en ny kalkyl genomfördes? 

- Vad bör man tänka på vid mängdning/kalkyl av en delvis prefabricerad bro som NCC 

Montagebro?  

- Var det något underlag du saknade som du tror skulle kunna effektivisera kalkylarbetet 

vid Montagebron? 

- Hur väl har resultatet av mängdning och prissättning av bron visats stämma? Har man 

gjort någon uppföljning? 

- Hur mängdas och beräknas detaljer/anslutningar? 

- Hur mängdas armeringen i bron? Skiljer det sig beroende på i vilket skede man gör 

kalkylen?  

- Ett scenario: Om det fanns en färdig BIM-modell över Montagebron som endast krävde 

indata i form av dimensioner(längd, bredd och antal fack) och sedan levererar exakta 

mängder av byggnadsdelar, vad skulle det innebära i ditt arbete? Hur skulle det underlätta 

och vad skulle man kunna dra för nytta av modellen?  

- Vid upprättande av en 3D-modell för mängdavtagning för bron, vad anser du är viktigt 

att tänka på? Vilka olika delar är viktiga att få med i modellen för mängdning? Vilken 

detaljeringsgrad krävs? Vilken information vill man få ut från respektive byggnadsdel? 
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Uppdragsledare 

- På vilket sätt har du varit delaktig i upprättandet av NCC Montagebro? 

- Har du någon mer erfarenhet av standardiserade prefabbroar? 

- Montagebron har upprättats i ett tiotal exemplar tidigare, hur stor nytta hade du av det 

när en ny projektering genomfördes?  

- Vad ser du för fördelar i projekteringsarbetet med att använda en standardiserad 

prefabbro?  

- Finns det något underlag du saknar som du tror skulle kunna effektivisera 

projekteringsarbetet vid Montagebron? 

- Scenario: En BIM-modell av bron som underlag för mängdning. Vilken detaljeringsgrad 

tror du behövs för att arbetet inte ska vara överarbetat men ändå vara tillräckligt noggrant 

för att vara användbart? 

 

1Vad som här anses med BIM (Building Information Modeling) är en process med 
objektorienterad 3D-modellering som tillhandahåller information på ett samlat ställe för deltagare 
i projektet. 
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Bilaga 2. Transkriberade svar från intervjuer 

 

Intervju Ylva Alfredsson 2012-03-06 

Transkribering 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom mängdning och projektering? 

Just nu är jag kalkylchef, tillträdd sedan ett år. Innan det har jag jobbat som kalkylator, eller 

anbudsingenjör som det heter på NCC, i 10 år. Sedan har jag även ett förflutet som VVS-konsult. 

Upplever du att det finns någon flaskhals i projekterings- och kalkylprocessen idag? Vad 

tror du det beror på? Hur tycker du att man skulle kunna effektivisera? 

Man får först och främst titta på interna respektive externa beställare för det är två helt skilda 

världar. Externa beställare har ett ganska bra material som kommer som förfrågningsunderlag. 

Det är ett väl genomarbetat material och där finns inte så mycket frågor att ställa. Det kan ju 

finnas en del otydligheter där också, men det är inte alls lika mycket. Däremot om man tittar 

internt så har vi ganska svårt att få fram handlingar. Det finns ju styrande dokument som talar om 

att det här ska vara framme för att vi ska göra en kalkyl. Men oftast blir det så att man kommer 

med lite handlingar först och sedan kommer det mer handlingar under resans gång. Det kan jag 

tycka är den stora utmaningen, att kunna få ett material att jobba från så det finns svar på 

frågorna. Så man skulle kunna jämställa förfrågningsmaterialet från en extern beställare med när 

vi jobbar internt. Det blir lite mer löpande så. 

Så du upplever att ni får för lite information internt? 

Ja, eller till slut så får jag ju det men det kommer vart efter. Jag tror det är det som vi upplever lite 

frustrerande. 

Hur skulle man lösa det eller hur tycker du att man skulle kunna effektivisera?  

Alltså det finns rutiner, när du ska ha en kalkyl framme så ska de här handlingarna finnas. Om 

man följer det så skulle det fungera. Jag tror att jag har en liten förklaring på det också. Det är ju 

ofta tidsbrist och man vill gärna att man ska kunna påbörja. Vi har bara en viss tid och vi måste 

fram med en kalkyl. Om man då lämnar lite handlingar så kanske vi kan börja. Men sedan när 

man får massa handlingar vartefter och man ändrar, då blir det förvirrande.  

Hur stor erfarenhet har du av BIM1 eller 3D-projekt?  

Inte så jättestort egentligen. Vi har gjort 3-4 projekt bara, där vi haft med mängdavtagning på 

kalkyl. Det är inte så jättemycket. 

Hur stora projekt var det? 

Det är ganska stora projekt. Ett var 105 lägenheter, ett 123 och ett till på 105 lägenheter. 
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Hur har ni använt mängdavtagning på dessa projekt? Inom vilka delar har ni kunnat 

utnyttja det? 

Första projektet var egentligen helt katastrof får man nog säga. Där var Mats Niss involverad och 

hjälpte för modellen måste byggas på ett visst sätt. Är man inte väldigt tydlig från första början 

när arkitekten sätter sig ner. Ska man göra mängdavtagning måste någon från oss eller någon i 

projekteringen som vet väldigt väl hur vi vill ha det vara med för att vi ska kunna använda det. 

Får dom jobba på helt fritt kan inte vi använda de mängder som kommer ut. Då blir mängderna 

helt fel. Det är säkert jättemånga bra mängder men dom är fel uppradade så vi kan inte använda 

dom och prissätta. Det kanske är fel delmängder eller sådär. 

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? I vilka projekt 

tror du att nyttan med BIM är som minst? 

Jag ser en ganska stor nytta på kalkylsidan, att vi kan nyttja det. Men det krävs enorma mängder 

självkontroll eller egenkontroll av arkitekten. För vi är inte mer än mänskliga, när man upptäcker 

balkongplattor i vardagsrum och sådana saker, känner man att man inte kan lita på de mängder 

man får ut. Vissa saker kan man kontrollräkna ganska lätt i huvudet. Är det 123 lägenheter borde 

det vara 123 spisar och tamburdörrar och sådana saker. När sådana saker blir fel från det du får 

ut, då tappar man förtroendet för det man får ut av modellen. Det krävs mycket mer av 

arkitekterna, att de identifierar eller objektifierar på rätt sätt. Så man kan lita på mängderna man 

får ut. Första projektet var katastrof, projekt nummer två var uppdelat i två etapper. Den första 

etappen var också halvkatastrof och sedan andra etappen vart bättre. Nu tredje projektet har 

fungerat ganska bra. Men eftersom vi har kört så få projekt så har man inte kunnat se att vi tjänat 

så här mycket tid. Det är en inkörningstid fortfarande. 

Om du skulle bortse från inkörningstiden, vilka projekt tror du skulle ha extra fördel då 

och vilka skulle ha mindre nytta? 

Jag kan se att vi skulle kunna tjäna mycket tid i de flesta projekten på mängdning. Förutsatt att 

det som levereras stämmer. Det faktum av att den mänskliga faktorn kan göra fel. Man kan göra 

fel för hand också men då är det ändå du själv som har gjort fel. På något sätt känns det mer 

frustrerande när man få felaktiga mängder som man sedan ska använda sig av. Om det ska vara 

300 av någonting men jag får bara ut 100, det kan göra stor skillnad. 

Hur skiljer sig din arbetsinsats vid användandet av BIM och modellbaserad mängdning 

jämfört med traditionellt arbetssätt?  

Tyvärr så har det varit dubbel arbete än så länge. Det bottnar i att grejerna är fel gjorda. Jag har ju 

mängdat då både med 3D och för hand. Men det beror helt och hållet på att arkitekten har 

levererat felaktiga uppgifter. Skulle det inte vara fel skulle mängdningsarbetet kanske bara ta en 

tredjedel av tiden som det tar när man gör traditionellt. Jag kan tänka mig det i den bästa av 

världar när man vågar lita på de uppgifter man får ut. Då skulle man tjäna mycket tid.  

Gäller det alla moment? Hur mycket tid lägger man vanligtvis ner? 

I ett traditionellt projekt spelar det nästan inte så stor roll om det är 30 lägenheter eller om det är 

100 lägenheter man ska mängda. Det tar nästan lika lång tid. För det är fortfarande samma slags 
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innerväggar. Oftast och förhoppningsvis är det flera lägenheter som är lika. Så om man mängdar 

en lägenhet kan man sedan gångra den med tio. Det är nästan samma tid att mängda 30 som att 

mängda 100. Det är samma arbetsinsats för ett litet projekt som ett stort. Det är nästan mer jobb 

med ett litet för i ett mindre projekt är det ofta färre lägenhetstyper som är lika. Om det är 30 

lägenheter kanske du har 22 typer medan i en 105 lägenhetsbyggnad finns det bara en handfull 

lägenhetstyper som upprepas för att du har våningsplanen lika. Om det skulle fungera, fast jag har 

ju inte fått den kicken än, då tror jag att man skulle kunna utföra arbetet på en tredjedel av tiden. 

På vilket sätt har information om mängder hämtats från BIM-modellen? Vad har 

fungerat bra och vad har fungerat dåligt? 

Det här iLink har vi använt väldigt lite. Vi använder inte kopplingen in i MAP för den har varit 

alldeles för omständig. Först måste du lägga upp projektet i MAP och skicka upp det någonstans 

på någon server, och sedan plocka ner det i iLink och koppla mängderna och sedan samma väg 

tillbaka. Det är ett alldeles för långt tåg. Så det vi har gjort är att vi tar mängderna från iLink och 

sedan skriver in dom i MAP.  

Är det textfiler ni använt då? 

Nej, vi har använt iLink och de filer som kommer upp där och så läser man av de mängderna och 

lägger in i MAP. För att hela kopplingsproceduren är för lång. Sedan har inte vi sett effekten av 

att när man får en uppdaterad modell, att man ska kunna köra den och sedan se vad som har 

ändrats. Vi har inte fått det att fungera riktigt. Där kan man väl säga att vi har fuskat. Annars 

använder vi också bara Revit och ArchiCad och kör bara vanliga plocklistor. Det är egentligen 

samma princip, men eftersom vi har lärt oss iLink programmet och att plocka mängder där ifrån 

och göra listor så har vi använt det. För kalkylatorer eller anbudsingenjörer har inte så jättestor 

kunskap att använda Revit eller ArchCad. Man har istället lärt sig iLink och hur man får ut 

mängderna och tabeller därifrån och sedan skrivit in det. Men jag tror att om vi skulle utbilda oss 

i Revit eller ArchiCad skulle vi kunna göra egna listor på ett lättare sätt. Det skulle nog inte vara 

något problem bara vi får några timmar och sätta oss och lära oss det. Vi har nu valt det här sättet 

för kopplingsproceduren är för komplicerad och lång. Först måste du upp till en server och sedan 

dra ner den. Sedan ladda och upp i servern igen och sedan tillbaka. Det är för långt för att få det 

att fungera på något vettigt sätt.  

Hur väl tycker du koder/littrering och detaljeringsnivå stämmer överens med vad ni 

efterfrågar? 

I första projektet var vi inte involverade i det alls, utan fick hjälp av Mats Niss. Andra projektet 

etapp ett där var det en ren soppa. Då fick vi gå in och ha ett separat möte med arkitekten och 

tala om hur vi ville ha det littrerat. Sedan till etapp två fungerade det mycket bättre. Nu på det 

tredje projektet var vi inne i ett tidigt skede och talade om hur vi använder oss av mängderna. Jag 

tror att det är enormt viktigt för att vi ska kunna nyttja mängderna på rätt sätt att vi är med och 

talar om hur vi vill ha dom. Arkitekten vet ju inte hur vi mängdar och vilka priser vi använder oss 

av. Vissa gånger använder vi bruttoytor och andra gånger nettoytor, så det är väldigt viktigt att vi 

får ut rätt sorts mängd.  
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Har ni någon standardmall för hur ni vill att benämningen ska vara? 

Det finns ett CAD PM som är upprättat inom NCC. Vi har utgått utifrån det och sedan lagt på. 

Om man tittar på innerväggar där till exempel står det bara typ innevägg plåtreglar och då heter 

den IV bara. Men jag vill ha den uppdelad på innervägg badrumsvägg eller liknande. Då har NCC 

ett x antal väggar 501-511 i vår plattform som består av något visst. Då har vi lagt till i PM’et så 

det heter IV501. Man kan säga att utifrån den mall som finns har vi gjort en bostadsstandard. Så 

vi har fyllt på med littra och det är samma sak med ståldörrar och andra dörrar också. Den 

littrering som finns är egentligen väldigt omfattande men går inte in i detalj så som vi egentligen 

skulle vilja ha det.  

Hur vill man ha mängderna sorterade? Har ni kunnat styra det i efterhand eller måste det 

göras färdigt i ett tidigt skede också? 

Ja, mycket är det information i förväg. Allt grundar sig på att vi får komma in och ha ett initialt 

samtal med arkitekten. Så att arkitekten får en förståelse på vad vi vill ha. Eller också måste 

dokumentet med CAD PM uppdateras väldigt väl. Det är ju skrivet för att passa hela NCC från 

broar till vad det nu kan vara för något. Vi använder kanske bara 20 av de 50 littrana men vi har 

ganska många underlittran. Sedan är det inte allt du får ut, vissa saker måste man mängda för 

hand ändå. Jag drar bara till med något, men jag skulle kunna uppskatta att det är ca 70% man 

kan använda från modellen. Resten får du mängda för hand. 

Vad kan det bero på? 

För att det bara är krångligt att köra det. Allt går säkert att få ut bara det är rätt littrerat men det 

tar nästan längre tid bara för att få ut det. 

Men om ni vill sortera på olika plan eller trapphusvis, är det något ni måste bestämma i 

förväg i så fall? 

Det tror jag nog. Än så länge mängdar vi ganska mycket bara rakt av. Det beror ofta på vilken 

platschef man har. Olika platschefer vill ha det uppdelat på olika sätt. Vissa vill ha stommen 

uppdelat per trapphus medan andra inte bryr sig på samma sätt och då mängdar vi bara rakt av. 

Vissa har önskemålet att det sedan i produktionskalkylen ska vara uppdelat trapphusvis till 

exempel. Om man skulle kunna använda 3D modellerna ute i projektet sedan och ta mängder 

ifrån, då är det mycket viktigare för dom att kunna mängda trapphusvis, lägenhetsvis och så. Där 

är det väldigt viktigt för dom. Om man till exempel mängdar gips ute på arbetsplatsen vill man 

inte mängda av ett helt plan utan där vill man lägenhetspacka det. Men där är vi inte alls ute i 

produktionen idag. Vi tittar egentligen bara på en hel bunt med gips. Jag skulle kunna se i 

framtiden att vi mängdar det så att allt ligger lägenhetsvis direkt i kalkylen. Oftast idag sker det en 

bygghandlingsprojektering efter att vi fått våra handlingar så det händer ganska mycket till att det 

blir produktionskalkyl. Då vi gör den första kalkylen av modellen är det väldigt grovt ritat och 

man vet kanske inte ens typerna på väggarna. Då får vi hitta på det. Sedan ute i produktion vet 

man exakt vilken väggtyp det är. 
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Hur stor felmarginal räknar man med beroende på i vilket skede kalkylen görs? 

Det händer ganska mycket på ritningarna från att man gör den första kalkylen. Man vet alltid att 

det händer saker under resans gång. Även om man i början inte vet exakt vilka väggar det ska 

vara så är det egentligen ganska enkelt då det gäller bostäder. Man kan grovt generalisera att om 

det är badrumsväggar så är det en viss typ och en annan typ om det är vanliga innerväggar. Om 

man har tyst sovrum blir det en tredje typ och sedan x antal kvadratmeter förstärkning för 

upphängning. Man kan alltså generalisera men sedan ute på bygget kan en lägenhet som du 

beräknat till fyra olika typer, den har kanske 15 olika för att det blir olika övergångar och så. Men 

så tittar inte vi. Vi tittar också bara på bruttoyta, men ute i produktion när du gör avrop tittar du 

också på procent spill. Jag räknar ju utan dörrhål, det vill säga bruttoytorna. 

Vem gör produktionskalkylen? 

Vi gör dom också sedan. Egentligen händer det inte så mycket från en anbudskalkyl till en 

produktionskalkyl. I produktionskalkylen har du satt vilka produktionsmetoder som ska 

användas. Det kanske från början var platsgjutet men det blev skalväggar. Det har kanske 

tillkommit 15 balkonger, då lägger man på det. Det är sådana större övergripande förändringar 

man tar hänsyn till och går inte in på skruv och mutter.  

Är det något underlag du saknar som du tror skulle kunna effektivisera kalkylarbetet? 

Något som skulle underlätta och som jag tror vi ska testa i nästa projekt, är att arkitekten kommer 

att göra mängdlistor. Vi har radat upp lite saker som vi tycker är bra i form av mängdlistor. Då 

ska arkitekten stå för dom mängderna. Men vi har inte sett om det funkar än men vi har aviserat 

det för nästa projekt och ska testa det. Vi har kommit med input på vilka typer av mängdlistor 

som vi tycker att arkitekten ska plocka ut från Revit. 

Gäller det här både vid externa och interna beställare? 

Nej, det är bara internt på boende. Jag ser inte när de externa kommer komma med ett 3D-

modell som förfrågningsunderlag. Det känns långt borta. Men man ska aldrig säga aldrig. 

Hur mängdas och beräknas detaljer/anslutningar i BIM-projekt respektive vid 

traditionellt arbetssätt? 

Där är de resterande 30 % jag pratat om. Så tidigt finns det ju inget ritat och det finns kanske inte 

senare i 3D-modellen heller. I modellen är det bara ihop-ritat på något sätt och man har inte 

detaljlöst det. Då får man hitta på eller bedöma något. Har du inte någon lösning i huvudet får du 

kanske bara anslå en pott med pengar. Då blir det inte prissatt med material och arbete utan x 

antal kronor som anslås för just det momentet. Man måste då detaljprojektera längre fram. 

Du har mest hållit på med bostäder, men vet du om det är någon större skillnad i hur 

man mängdar bro- och anläggningsprojekt i jämförelse med hus-projekt?  

Nej, ingen aning tyvärr. 



BILAGOR 

 

Hur mängdas armering traditionellt i bostadsprojekt?  

Vi går på erfarenhets siffror. Vi får fram en mängd kubikmeter betong som går åt och utifrån det 

lägger vi in ett erfarenhetsvärde på kg armering per kubik. 

Hur väl brukar det stämma? Gör man någon uppföljning? 

Vi försöker göra uppföljningar och vi har blivit bättre än vi var tidigare. Men och andra sidan 

gjorde vi inga uppföljningar tidigare så vi vet inte resultatet. 

Vi använder olika värden beroende på om det är sulor, betongplatta, källaryttervägg, hissvägg 

eller vanliga väggar. Så det är ju i alla fall en differentiering mellan de olika typerna och delar. 

Mängdar ni armering utifrån en armeringsspec i ett senare skede?  

Nej, det gör vi inte. Om vi inte får en generalentreprenad, då finns det ofta specar framme. Men 

det är väldigt sällan vi har det. 

Så vad tror du om 3D armering för mängdavtagning för bostad? Skulle det vara till någon 

nytta? 

Nej, jag tror inte det. Eller ja, det skulle ju underlätta arbetet så vi inte skulle behöva sitta och 

gissa och gissa fel. Jag tror vi kan nå lika långt om vi hittar rätt i vår generalisering. Då tar det tre 

minuter kontra att man ska hålla på och få ut alla mängderna och så. Jag har svårt att se det. Det 

är klart, det beror ju på hur duktig man är på att veta om de här mängderna. Om du är helt ny 

och inte har någon aning om att en källaryttervägg kräver 90 till exempel. Värdena finns inte 

nedskrivna utan det är bara mun till mun och huvudet. 

Det kanske skulle vara bra i en uppföljning att jämföra med dessa erfarenhetsvärden och 

få de nedskrivna? 

Vi följer ju upp så gott det går men då följer man kanske inte upp de olika delarna för sig. Man 

tittar hela projektet, hur många kg armering gick det år per kubikmeter betong? Då kan man se 

om armeringspengarna gick ihop. Men det kan bero på flera olika saker. Det kan vara både 

mängd och pris. Det beror också på vad du bokför på det kontot. Ibland kommer det med andra 

saker som armeringstillbehör som egentligen inte ska vara där. Det finns ganska många 

felfaktorer när man gör en uppföljning också. Jag har några projekt nu som jag följer upp 

kontinuerligt. 

Du pratade om att felet kan ligga både i mängd och pris, var ligger generellt det största 

felet? 

När det gäller armering, tror jag inte det ligger så mycket i priset längre. Vi har ju NCC armering 

och där får vi prislistor uppdaterade väldigt väl. I så fall är det mer mängden. 

Om man tittar på allt generellt så är det mer fifty fifty. Om man ser på felmarginalen så är det nog 

både pris och mängder. 
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Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

Kommunikation mellan kalkyl eller mängdavtagning och arkitekt. Det är nyckeln till en viss 

framgång framöver. 

Sedan tänker jag också på hur produktionen på ett bra sätt ska kunna använda sig av de mängder 

vi producerar också. De mängder som vi ändå får fram så inte de behöver göra det en gång till. Så 

vi kan göra rätt så även dom kan nyttja det. Det tycker jag skulle vara vettigt. För nu sitter vi och 

mängdar på till en början ganska tomma handlingar. Sedan gör vi ändå en produktionskalkyl och 

den ska ju spegla verkligen så mycket som det bara går utifrån de handlingar av det som ska 

byggas. Men sedan sitter man och gör samma mängdning för hand på bygget. Eller köper tjänsten 

av någon annan. Så att effektivisera och kunna nyttja av det materialet som vi redan gjort till där 

de verkligen producerar, det borde vara nästa puck att ta tag i. 

Det sägs att Norge ligger väldigt långt fram inom det här. Där kommer det till och med 

förfrågningsunderlag från externa beställare med 3D modeller. I Finland jobbar man efter en helt 

annan princip. Om man får en 3D modell så finns det där folk inom NCC som sitter och tar fram 

listor till anbudsingenjören. Där jobbar man lite i ett ytterligare steg. Men jag tror att om vi bara 

skulle få några timmars träning i ArchiCad och Revit så skulle vi kunna producera de här listorna. 

Det är bara för att vi inte har jobbat i de här programmen. Jag tror inte vi behöver ha ett 

mellanled för att producera sådana listor.  

Men vi har inte hunnit ha så många projekt och det tar den tid det tar. Sedan kostar det pengar 

också, arkitekterna har varit ganska måna om att ta extra betalt. De klart dom har ju samma 

inkörningsperiod som vi har. Det kostar ju att någon sitter och lär sig 3D, fast egentligen borde 

det kanske inte kosta så mycket mer. Så det är en inlärningsperiod och inlärningspengar. 
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Intervju Lars Bäck 2012-02-24 

Transkribering 

 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom projektering och mängdning? 

Jag jobbar som uppdragsledare som det kallas. Jag har jobbat 16 år här på ELU. Större delen av 

tiden har jag jobbat som konstruktör och de senaste 8 åren som uppdragsledare. Som konstruktör 

och uppdragsledare håller man på med en hel del mängdning. Inte så mycket med BIM-modeller 

utan för hand med miniräknare. Vid alla anbud lämnar vi mängder. Vi gör först 

överslagsberäkningar och tar sedan fram anbudsmängder som vi lämnar till entreprenören. 

Vad i projekterings- och kalkylprocessen upplever du som den största flaskhalsen idag? 

Vad tror du det beror på?  

Det beror på var man börjar i processen, den är väldigt lång. Det börjar egentligen redan i 

utredningsskedet och tar sig framåt. I många fall då vi börjar mer konkret så finns det redan en 

förslagshandling och förslagsritning som man kan utgå ifrån. Innan dess är det en lång process 

med utredningar osv. Flaskhalsen tidsmässigt vad gäller projekteringen, det har ändrats ganska 

mycket bara under tiden jag har jobbat. Allting har blivit mycket noggrannare, det krävs mycket 

mer beräkningar och redovisningar av allting. Det är en enormt konstig utveckling egentligen. 

Många äldre broar har räknats med hjälp av räknesticka och de står ju kvar. Nu är det ju i och för 

sig lite mer effektiviserat med hänsyn till mängder och man räknar lite noggrannare än vad man 

gjorde då. Det tar ju mycket längre tid och det blir pärmvis med beräkningar för något som förut 

var ett fåtal sidor. Granskningsprocessen hos trafikverket är delvis drivande i detta och kräver 

mer redovisning. De ska granska och godkänna allting. Deras godkännande är mer en formsak 

och de har inget ansvar, men i de flesta fall är de köpare av produkterna i slutändan. Det är nu 

även krav på 3D dimensionering på ett annat sätt. Det har det inte varit tidigare då man 

dimensionerat allt tvådimensionellt. Nu med de nya normerna som finns i Eurocode eller TK, 

TRVK, så har de fått för sig att allt ska i princip räknas tredimensionellt. Det är inte Eurocode 

själva som ställer kraven. Det är ersättningen till bronormen som funnits nu, där har fortfarande 

Trafikverket kvar massa krav som inte finns med i Eurocode. De har då tagit fram en egen 

handbok som ersätter dagens bronorm som ett komplement till alla svenska tilläggskrav som man 

kan koppla till Eurocode. Det är två böcker, en som är rena krav och en som är råd. I rådnormen 

finns det en punkt som tycker att allt som uppträder tredimensionellt ska räkas tredimensionellt, i 

till exempel finita elementprogram. Det är ganska hårt och vi förstår inte riktigt varför. Hittills har 

vi kunnat räkna det mesta två dimensionellt utan att det hänt så mycket. Det kommer driva på 

ännu mycket mer än vad det gjort hittills.  

Hur stor erfarenhet har du av BIM1 eller 3D-projekt?  

Inte så mycket egentligen då. Jag håller på just nu och jobbar med slussen, där man driver det 

väldigt hårt. Allting ska 3D projekteras och dessutom i en BIM-modell. Men förutom det så har 

det inom anläggningsprojekt inte förekommit så mycket. Vi har jobbat en del i 3D, men inte som 
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underlag eller en produkt vi levererat utan bara för oss själva ibland. Vi har ritat upp saker och 

ting för att se hur det ser ut och säkerställa att det blir rätt. Det har använts ett tag men det är 

framförallt de sista två åren som det har ändrats mycket. Det kommer mer och mer och det 

kommer även krav utifrån att man ska redovisa 3D-modeller. Det är oftast kopplat till 

husbyggnadsprojekt, då vi gör en bro eller ramp intill ett hus eller garage eller liknande. Vi har 

även använt 3D för presentationer och rena visualiseringar av broar. Både i arkitekttävlingar och i 

andra sammanhang för att visa hur alternativ skulle kunna se ut. Det är tydligare att se i en 3D 

bild hur det verkligen blir.  

Har du hört talas om BrIM? (Bridge Information Modeling.) 

Nej, det har jag inte hört talas om. Jag har bara hört om AIM, Anläggnings Informations Modell, 

som man pratar om i slussen i komplement till BIM. Men BrIM kanske skulle kunna vara en bra 

tillämpning. 

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? I vilka projekt 

tror du att nyttan med BIM är som minst? 

Jag har varit delaktig i diskussioner om det här. Bland annat tillsammans med NCC som driver 

det här med 3D ganska hårt och hur man i processen ska använda det i anläggningsbranschen 

och broar. Vad jag sett finns det inte så stor hjälp av att rita grejerna i 3D, i alla fall inte för en 

vanlig bro som byggs ute i skogen. De som utför på plats vet oftast hur det ska se ut genom 

erfarenhet, så de har inget större behov av att se det i 3D. Däremot om det är komplicerade 

geometrier kan det vara bra att det är redovisat i 3D för att kunna se hur det ska sättas ihop. Då 

kan det finnas fördelar, men det kanske är mer kopplat till en stålbro än betongbro där man ska 

montera ihop olika detaljer. Då kan det nog vara tydligare. I annat fall är det i projekt i stadsmiljö 

där det finns mycket befintliga eller andra installationer runt omkring. Där det ska kompletteras 

med vatten- och elinstallationer och fjärrvärmeledningar. Om det ska samordnas med andra 

konsulter är det fördelaktigt att ha en 3D-modell. Det är kanske där det släpar lite på 

anläggningssidan, att man inte sett någon tydlig vinst av att projektera och rita i 3D. Dessutom 

har man fortfarande inget program som riktigt kan hantera och rita de geometrier vi vill rita på ett 

bra sätt. Ett hus är ganska fyrkantigt och har våningsplan som är horisontella, men en broyta går 

ofta i radie eller en klotoid med varierande radie och med varierande ytor kors och tvärs. Det 

största problemet vi har är då att programmen har svårt att klara av de geometrierna. I slussen har 

det bestämts att allt ska ritas i Revit. Med husen går det bra men det är inte riktigt anpassat att rita 

broar även om det där är väldigt snälla geometrier. 

Ser du som uppdragsledare någon skillnad i arbetsinsats då du jobbar i BIM-projekt 

jämfört med traditionellt? 

Jo, det är klart att det är skillnad. I det här projektet än så länge är vi en ganska tidig fas och inte i 

närheten av att ta fram några bygghandlingar än. Vi är fortfarande i systemhandlingsfasen. 

Däremot är det en skillnad på hur man ritar och hur man tar fram saker och ting. Man ritar på ett 

helt annat sätt då man ritar tre dimensionellt mot för när man ritar två dimensionellt. För dom 

som fysiskt sitter och ritar är det en stor skillnad, mer än vad det är för mig i mitt arbete. Men 

man kan säga att det i alla fall är ett helt annat arbetssätt. 
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Vad är viktigast i kommunikationen vid arbete med BIM-modeller som ska användas av 

flera användare? Hur ser man till att rätt information går till rätt person? Finns det några 

svårigheter? 

Jag är delaktig i det arbetet eftersom jag sitter med i projekteringsmöten där man pratar om 

modellen och försöker samsas. Det är väldigt nytt generellt märks det. Även om vi inte ligger 

långt fram så ligger vi ändå rätt långt fram mot de övriga konsulterna inom de andra 

teknikgrenarna. Delvis kan det vara för att alla inte är vana att jobba i Revit. Dels att många 

installatörer inte är vana att jobba i 3D. Då man ritar allt tre dimensionellt blir allt mer exakt. Då 

man ritar en ledning i ett plan spelar det ingen roll var den ligger i höjdled, även om den lutar ritar 

man bara ett rakt streck. Då man ritar i 3D måste man bestämma var och hur den ska luta, det 

kräver mer information att rita så. Det är information som man oftast inte har. Ibland får man då 

hitta på något eftersom man inte vet hur det ska vara. Då får man stämma av det man ritar i 

efterhand. Man har inte alltid all information man behöver då man börjar rita. Det ställer högre 

krav på den som ritar. Om man inte är van kan man känna att det är ett hinder, man kanske inte 

vågar rita eftersom man ska dela med sig av modellen till andra. Det är ju oftast hela syftet, att rita 

hur det kan se ut så andra kan anpassa sig efter det. Då är det viktigt att det är rätt från början så 

man kan samsas sedan. Ibland kan man rita in något som är orimligt bara för att det ska synas att 

det är påhittat innan man vet hur det ska vara. Men ibland kan det bli kvar orimliga proportioner, 

vilket har hänt och det har gått ganska långt innan man upptäckt felet. Det är alltså en svår sak, 

att sätta dimensioner än fast man inte vet så det blir något av det.  

Sker upprättandet av kravspecifikation på koder och littrering av modellen i samråd med 

inblandade parter?  

Ja, det brukar det göra till viss del. Oftast är det någon som sitter som samordnare som sätter upp 

det. Man utgår oftast från färdiga system och får anpassa det i vissa fall. Det är viktigt att alla 

använder samma benämningar så man kan orientera sig och vet vad som är vad, det är en 

förutsättning. Det är viktigt att det sätts klart i ett tidigt skede. 

Tar man hänsyn till vad kalkyl respektive produktion önskar för sortering på mängderna? 

Per plan, trapphus, lägenhet eller liknande? 

Ja, det måste man delvis tänka på vid projekteringen. Det är hela förutsättningen att man skapar 

objekt som utgör mängder, sedan är då frågan hur man ska packetera och sortera när man 

levererar åt kunden. Det går egentligen att få specificerat eller summerat hur man vill. Enklast är 

att det bygger på den numrering och littrering man gjort så att det går att sammanställa eller dela 

upp på ett lämpligt sätt.  

Ett scenario: Om det fanns en färdig BIM-modell över en produkt (t.ex. NCC 

Montagebro) som endast krävde indata i form av dimensioner och sedan levererar exakta 

mängder av byggnadsdelar, vad skulle det innebär i ditt arbete? Hur skulle det underlätta 

och vad skulle man kunna utnyttja modellen för? 
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Om man har en färdig, bra BIM-modell är det frågan vad man kan göra med den. En sak är ju att 

få fram mängderna, men sedan är ju också tanken att man ska kunna använda den för att tillverka 

bron. Då måste man på något sätt producera ritningar från modellen som man kan bygga efter. 

Det kan nog vara fullt fysiskt möjligt att göra. Det beror på hur mycket modellen innehåller. Om 

den bara innehåller geometrin, till exempel Montagebrons fysiska mått, så är det bara en yttre 

geometri med längd och bredd. Men denna geometri är sedan uppbyggd av olika element. Varje 

element i sig består sedan av mindre beståndsdelar, som man måste räkna sig fram till. De 

beståndsdelarna och dimensionerna är också beroende av längdförhållande och ger olika 

armeringsmängd i balkarna beroende av olika spännvidd. Det är frågan om sådant ska finnas 

färdigt i en BIM-modell och hur man i sådant fall kan definiera det. Och hur man ska generera 

ritningar utifrån det. 

Har du stött på något liknande tidigare? Jag har läst om något som kallas expert system, 

och någon typ av smart generering av konstruktionslösningar. 

Nej, jag känner inte till något direkt och jag tror att det kan vara ganska svårt att göra. Det är 

enklare i en tillverkningsindustri där det bara handlar om att byta dimension på en stålplåt och att 

t.ex. göra hål och sätta dit skruvar. Det är ändå ett definierat objekt. I det här fallet ska man 

stoppa in något inuti ett annat objekt då man gjuter en betongbalk med armering. Visst kan man 

säkert bygga upp det så att med tillräckligt mycket indata kan man ge modellen information om 

att en balk med viss längd ska ge viss armering som ska skapas på ett visst sätt. Det är säkert fullt 

möjligt. Däremot vet jag inte om det finns någon ekonomisk vinst i det. Det känns som att det är 

ganska mycket jobb med att göra den modellen. Det bör vara något som man återanvänder 

väldigt många gånger. Då finns det ju en tanke och det är nog i tillverkningsindustrin som man 

gör sådant med en snarlik produkt i tusen olika varianter som man tillverkar tusen exemplar av. 

I det här fallet känns det lättare att man gör ett antal färdiga standardmoduler eller längder som 

man ha färdiga ritningar för och sedan kan plocka ihop och blanda av för att få rätt längd. Det 

kanske inte blir på decimetern rätt men ändå. 

Som jag förstått var det tidigare tanken med Montagebron. Men att man insett att ur 

produktionssynpunkt spelar det ingen roll med dessa standardlängder och har därför 

bestämt att låta kunden variera spännvidd fritt. 

Det där pratade vi om då jag var med i det där. Det man gjorde tidigare när man använde den här 

bron på 80- 90-talet var att man hade tanken att man skulle göra en standardlösning, men som 

sedan aldrig blev någon standardlösning. Varje bro blev unik, det fanns inte en som var den andra 

lik. Varje bro man gjorde försökte man spara mängder, så man gjorde bron kanske en halvmeter 

kortare än bron man gjort tidigare. Då kunde man inte återanvända några ritningar utan var 

tvungen att göra om allt från början. Beräkningar och allt var man tvungen att göra om. Om man 

ska göra en produkt som Trafikverket ska acceptera, då kräver de att det finns ritningar och 

beräkningar som ska godkännas. Det man ville komma ifrån, som jag resonerar, (vilket egentligen 

är helt fel eftersom det tar bort mitt eget yrke,) är att göra en standardlösning med ett antal 

standardbalkar och färdiga längder med beräkningar som är typgodkända, som man sedan har rätt 

att använda. Men om man ska variera längderna kan man antingen ha en färdig beräkning som 

täcker in alla varianter och få den godkänd från början. Så man har friheten att kunna välja hur 
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som helst. Det är godkännandeprocessen och upprättandet av ritningar som man vill komma 

ifrån. 

Annars får man hela projekteringsarbetet en gång till. Även om man har en färdig BIM-modell 

som kan generera mängder så måste man göra ritningarna. Om inte trafikverket skulle godkänna 

en BIM-modell, men det tror jag inte. Så länge Trafikverket finns med sätter dom käppar i hjulet 

för den mesta av den här effektiviseringen. Det är svårt att få en effektivitet i det. Någon form av 

ritning vill dom ju alltid ha. Även om man standardiserar bron så ska den ju appliceras 

någonstans och anpassas till topologi 

 

På vilket sätt har du varit delaktig i upprättandet av NCC Montagebro? 

Jag var med i flera steg. Jag var med i en grupp med Magnus Alfredsson i deras utvecklingsarbete 

att standardisera deras arbetssätt på byggarbetsplatser. Allting följde de koncept som de hade tagit 

fram på hussidan, med standardhus som de hade då. Man ville göra något liknande på 

anläggningssidan för att effektivisera. Där började det och efter ett tag halkade man in på 

Montagebron som man också ville få med i effektiviseringsarbetet. Vi gjorde en inventering av de 

broar som är byggda, för att se om det varit några problem med kvaliteter och vad som hänt med 

dom skademässigt och liknande. Sedan tittade vi på hur man skulle anpassa den till någon 

standard även på projekteringssidan och kunna göra ett standardförfarande. Som jag beskrev 

tidigare med att ta fram ett antal standardlösningar för balkar och att kunna plocka ihop från 

olika färdiga längder. Så var det tänkt från början men blev aldrig gjort. Jag har skrivit några 

dokument åt dom som nog finns någonstans. Jag har även varit med och tittat på tekniska 

lösningar. Vi försökte förenkla montagearbetet eftersom det fortfarande är ganska mycket 

platsarbete som görs. Vi försökte effektivisera genom att använda enklare typer av armering, tex 

rullarmering istället för lösarmering. Vi tittade även på alternativ till de tunnare filigranelementen 

som används som form och läggs ut mellan balkarna. Det slutade med att man tills vidare behöll 

den tidigare beprövade tekniken. 

Har du någon mer erfarenhet av standardiserade prefabbroar? 

Ja, delvis har jag varit med på ett projekt till Stockholms stad där man byggde en vägtunnel på en 

sträcka. Denna skulle däckas över tunnelbanan. Då får man inte beträda spårområdet hur som 

helst och att stänga av tunnelbanan är inte att tänka på. Man använde då Prefab-kassetter när man 

skulle bygga över där. Det var också en övergjutning på balkarna så det var en blandning av 

platsgjutet och prefab. Så det förekommer lite då och då. 

Montagebron har upprättats i ett tiotal exemplar tidigare, hur stor nytta hade man av det 

när en ny projektering genomfördes?  

Det är nog ungefär samma folk som har projekterat vad jag har förstått så man borde väl ändå ha 

haft nytta av det och kunnat titta på vad som gjorts sen tidigare som ett förelägg. Men alla 

handlingar är ju upprättade på nytt för varje gång. Men visst, även om det är en annan geometri 

så har man ju alltid nytta av ett fördefinierat koncept. Det går då mycket fortare att göra det en 
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tredje och en fjärde gång. Nu finns det ju betydligt bättre tekniska möjligheter att effektivisera det 

ännu mer vad gäller beräkningsarbetet men även ritarbetet. Man kan göra färdiga 

beräkningsverktyg som kan vara anpassade till den typen av bro. Det går på så vis att förenkla 

ganska mycket. Man kan göra på liknande sätt som man gör en BIM-modell, man parameterstyr 

en hel bro som räknas fram mer eller mindre automatiskt. 

Då har du i princip redan svarat på frågan: Vad ser du för fördelar i projekteringsarbetet 

med att använda en standardiserad prefabbro?  

Ja, precis, och det är något vi strävar efter i vanliga fall också. Alltid när vi räknar och gör något 

så vill vi gärna återanvända eller titta på något som gammalt som gjorts tidigare så man vet vad 

som accepterats tidigare. Det blir också en säkerhet i resultatet.  

När det gäller att återanvända, finns det t.ex. något objektbibliotek/detaljbibliotek eller 

liknande i de programvaror du använder som kan utnyttjas vid upprepande användning 

av objekt/byggnadsdelar i nya projekteringar?  

Ja, det finns ju dels en hel del färdiga objekt i Revit. Eftersom det är just objektbaserat så är det 

väldigt automatiserat på det viset. Men allt finns inte där, framförallt inte på brosidan, så vi skapar 

också egna objekt. Brodetaljer finns knappt några definierade så det måste vi upprätta själv. Om 

vi vet att vi ska återanvända något flera gånger tänker man kanske på det annars gör man nytt 

varje gång. Med tiden kan man säkert skapa sig ett eget bibliotek där man kan återanvända. Så har 

vi gjort när vi jobbat två dimensionellt, där vi ritat upp väldigt mycket standarddetaljer som vi 

sparar. Dessa kan man sedan hämta i ett bibliotek.  

Finns det något underlag du saknar som du tror skulle kunna effektivisera 

projekteringsarbetet vid Montagebron? 

Nej, det är nog snarare att man måste bestämma sig för hur man ska bedriva projekteringsarbetet 

för Montagebron, vilken väg man ska gå. Det går ju att effektivisera jättemycket. Man måste 

bestämma om man ska ta fram nya ritningar varje gång eller om man ska ha en bunt med 

standardritningar som man gör iordning i förväg. Om processen med att ta fram bygghandlingar 

ska vara färdiga i förväg eller om man ska göra det för varje objekt, och istället effektivisera sättet 

att ta fram de på. Antingen gör man allt på en gång och ser till att man täckt in alla möjliga 

lösningar så det finns färdigt. Eller också gör man ett verktyg som genererar den lösningen varje 

gång, men som är mer flexibelt. Det kräver då godkännande och redovisning varje gång eller 

också finns det färdigt på hyllan. Så det hänger mycket på hur man väljer att göra projekteringen, 

men det går definitivt att effektivisera.  

Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

Nej, vi är ju nu relativt nya inom det här så erfarenheten är inte så jättestor.  

Någon som jag fått höra tidigare är att det krävs bredare kunskap som täcker ett större 

område av processen med större förståelse av andras arbete utöver det egna 

arbetsområdet? 
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Det kan nog stämma. Man har jobbat mer isolerat tidigare och nu ska man jobba mer tillsammans 

och det kräver en ökad förståelse. Man måste tänka mer på andra på ett annat sätt. Det är ju helt 

enkelt ett förändrat arbetssätt. Samtidigt sker processen gradvis och man förändrar säkert sitt 

arbetssätt mycket men utan att man tänker på det. Om man skulle gå tillbaka senare och arbetar 

med ett 2D projekt kanske man skulle märka tydligare skillnad 
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Intervju Jonas Berglund 2012-02-29 

Transkribering 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom projektering och mängdning? 

 

Min bakgrund är att jag har jobbat här på Ramböll sedan 1992. Innan det hade jag gått fyraårig 

teknisk, men inte något på universitet. Den gamla fyraåriga tekniska finns inte kvar idag, men 

något som branschen verkar efterfråga lite igen.  

Jag började tidigt med bro eftersom det var lågkonjunktur i branschen. Jag gick egentligen 

inriktning husbyggnad men eftersom det var lågkonjunktur så är det ofta så att man satsar mer på 

infrastruktur. Man passar ofta på att bygga vägar och broar då. När det är lågkonjunktur i 

byggbranschen är det ofta snarare högkonjunktur för oss som håller på med anläggning. Jag 

började med att rita förslagsritningar. Sedan har det succesivt blivit mer att jag hållit på med 

arbetshandlingar. Idag blir det mest arbetshandlingar även om det händer att vi gör 

förslagshandlingar. Här i vårt kontor i Luleå håller vi mest på med stål. Vi gör stålet i 

samverkansbroarna. Sedan görs betongen på våra kontor i Stockholm eller Göteborg. Vi gör hela 

bron inom Ramböll men olika delar görs på olika kontor. Jag håller i princip bara på med stål och 

inget med grundläggning eller betong. 

Vad i projekterings- och kalkylprocessen upplever du som den största flaskhalsen idag? 

Vad tror du det beror på? Hur tycker du att man skulle kunna effektivisera? 

Kalkylprocessen håller jag inte på med så mycket så. I mitt arbete gör vi väldigt lika saker. 

Projekten är väldigt lika varandra från gång till gång. Det i sig är ganska effektivt då man har gjort 

samma saker väldigt många gånger. Man har blivit väldigt effektiviserad med de verktyg man har. 

Som jag ser det handlar det mycket om att vi måste försöka komma bort från 2D projektering 

och in i 3D för att effektivisera oss ytterligare. Med de verktyg vi har idag med 2D projektering 

tycker jag faktiskt att vi är rätt så effektiva. Jag hittar ingen riktigt punkt som ses som någon 

flaskhals. Det som istället är den stora grejen just nu är att kunna byta och komma över till 3D. 

Det finns ju förstås en del anledningar till att vi inte är där idag. Jag känner väl inte till alla 

anledningar, men jag har mina misstankar. Det handlar mycket om att hitta ett verktyg förstås. 

Det är en grej, vilket program ska man använda? För oss finns det egentligen inget klockrent 

program på brosidan. Branschen är så pass smal och liten, det är väldigt få konsulter som håller 

på med bro. Det kanske bara är 200 konsulter eller något i den stilen. Om man då jämför det med 

hussidan så är det väl tusentals. Det gör också att programtillverkarna inte fokuserar på bro 

eftersom det inte finns lika många kunder för dom. Vi får då försöka hitta något program som 

egentligen inte är för bro. Det är det som är ett problem, att hitta något som är bra utifrån de 

krav som vi har. Där är det mycket om geometri, vi har ju ofta väldigt stökig geometri. Tekla till 

exempel är väldigt inriktat på hussidan. Det är väldigt bra och utvecklat för hus och har blivit bra 

anpassat för de behov som finns där. Alla delar är oftast individuellt sett raka. På brosidan är det 

väldigt stökig geometri, bron ligger i kurva och ibland inte ens i radie utan någon form av klotoid. 

Då blir det svårt för programtillverkarna. Där vi står idag, med Tekla till exempel, så klarar de inte 
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av att rita sådana grejer, utan det blir styckevis rakt man får rita. En annan sak är att vi ibland 

håller på med rörliga saker, då vi till exempel gör rörliga broar. Då är inte Tekla ett optimalt 

program utan man känner ibland att man nästan skulle vilja haft något maskinprogram, som är 

mer anpassat på maskinsidan. Vi står egentligen mitt emellan, även om vi är lite närmare bygg. Vi 

är i behov att ha programvaror som klarar lite mer maskinkonstruktioner också. 

Hur stor erfarenhet har du av BIM1 eller 3D-projekt?  

3D projekt har jag gjort en del. Dock inte så mycket på bro just. Vi gör ibland andra grejer och 

hjälper hus. Där har jag hållit på med Tekla. Nu jobbar jag mest bara med bro och just nu håller 

jag på med Tekla faktiskt. Det är det första projektet på några år som jag jobbar med det. Det jag 

gör just nu är en lossningsstation i Narvik. De ska etablera en gruva i Pajala och behöver en 

lossningsstation för tåg, för att lossa vagnarna med malm. Tågen kör som på en bro och sedan är 

den stora grejen att ta tag i korgen eller vagnen och vicka den medan boggin och hjulen står kvar 

på rälsen. Där kör vi Tekla och det är nästan nödvändigt att använda något 3D i det projektet. Vi 

gör bron och stativ och en balk som tar tag i korgen och kränger av den. Andra företag är med 

och gör mer av maskinkonstruktioner. 

Vad ser ni för särskild fördel med 3D i det fallet? 

Den stora fördelen är när det är svåra geometrier. Det är nästan helt omöjligt att rita i 2D. Det 

blir alldeles för komplicerat när det knappt är något som är rakt. Vid komplicerad geometri är det 

stor fördel. Sedan kan man jämföra modellen mellan olika konsulter och få korrektionskontroller. 

Att lättare kunna se att saker passar ihop. Det är vad jag tycker är de stora fördelarna.  

Har du märkt av något ökande krav på 3D projektering? Finns det något i Trafikverkets 

krav att det ska användas mer? 

Inte mer än att dom har sagt att de har börjat titta på det och att dom vill dit. De vill kunna ställa 

dom kraven men vet inte riktigt vad dom vill tror jag. Dom har det väldigt uppstyrt så som det är 

idag med AutoCad och så som vi levererar idag. Där styr de upp oss konsulter väldigt hårt. 

Mycket mer än vad de gör på hussidan. Så alla konsulter gör mer eller mindre på samma sätt. 

Dom har krav på att filer ska se ut på ett visst sätt och meta data om du känner till det. Det är 

information om filerna och vad de innehåller. Det följer med en fil till varje fil med information 

om vad det finns i AutoCad i ritningen. Det är väldigt uppstyrt idag. Om vi skulle vilja projektera 

i 3D idag så gäller det att dom kan frångå det och att vi kan leverera på ett annat sätt. Dom 

behöver inte ha dom kraven att det ska se ut på ett visst sätt. För nu styr de oss väldigt hårt med 

allt från fonter och textstorlek och bryr sig om det mesta om man säger så. Använder man då en 

annan programvara så ser det ut på ett annat sätt än vad dom är van vid layout-mässigt också. 

Där måste dom släppa på sina krav att de måste se ut på ett visst sätt. Vi är inte riktigt där ännu. 

De säger att de vill att vi ska projektera i 3D men de säger inte om de vill ha det i Tekla eller på 

det här sättet. Det är därför jobbigt att vara först ut och ta den första smällen. Ritningshuvudet 

och det ena med de tredje kanske ser ut på ett annat sätt. Det kan bli ganska mycket merarbete 

och då blir det lätt att man istället gör som man alltid har gjort. Men jag tror de håller på med 

något pilotprojekt med någon annan konsult. De håller på och ritar någon bro i Tekla för att se 

hur det fungerar. Jag kommer inte ihåg vilka det var eller vilken bro men jag har hört att det är 
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något som pågår för att testa och utvärdera. Som statlig myndighet kan de egentligen inte styra 

upp att vi måste använda en viss programvara tror jag. Det kan ju däremot en privat beställare 

göra. 

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? I vilka projekt 

tror du att nyttan med BIM är som minst? 

Ju mer komplicerade projekten är och ju större de är, ju fler teknikområden som är involverade 

och ju fler konsulter som utbyter information med varandra. Ju större projekt desto större nytta 

av att projektera i 3D och även BIM. Då man jobbar med Tekla och ritar i 3D så är det BIM 

förstås på en nivå, men man kan ju utveckla BIM och bygga ut det väldigt mycket, det har jag 

aldrig gjort. Jag har inte mer än ritat i Tekla som är 3D och den BIM-information som följer med 

i modellen man får med sig då. Jag har aldrig lagt på någon information om att ytskikt ska vara på 

något speciellt sätt eller att saker ska monteras i en viss ordning och komma en viss vecka. Jag har 

ingen erfarenhet av att bygga vidare med någon extra information. 

Förutom mindre projekt med färre inblandade, finns det någon annan typ av projekt som 

du tror skulle ha mindre nytta av att jobba med BIM? 

Jag vet inte faktiskt ärligt talat. Jag tror inte man har så jättestor nytta av BIM i någon mer 

utsträckning än att jobba i 3D, på brosidan. Det tror jag ändå inte, inte som på hussidan i alla fall. 

Där kan man säkert ha väldigt stor nytta av det. Det medför ju förstås ökande kostnader på 

projekteringssidan. Man måste då se nyttan av det så man kan få igen pengarna på annat sätt. Det 

tar ju längre tid att hålla på och föra in informationen. Sedan är det så att man kan bygga en 

modell där man lägger in jättemycket information om att den här delen ska sättas dit vecka 40 

och detta kommer vecka 41, ytskikten är så och så osv. Men alla vet att under resans gång när 

man bygger så händer det saker som gör att något kunde inte levereras då utan kommer lite 

senare. Då måste man uppdatera modellen, men vem ska göra det då? Ska vi göra det som 

konsult? Vårt arbete är ju ofta slut då och har börjat med något annat. Ska vi ha kvar någon i 

projektet eller ska det finnas någon på arbetsplatsen. För om det inte görs, så efter en månad eller 

några veckor så är modellen värdelös. I alla fall när det gäller allt som har med tid att göra. Man 

måste hålla den levande. Om man har lagt ner massa tid och pengar och sedan inte kan uppdatera 

den och hålla den i fas med bygget, då funkar det inte och man har lagt ner massa tid och pengar 

i onödan mer eller mindre. Vi som konsulter har inte jättestor nytta av BIM utan det är 

entreprenören som har nyttan av den egentligen. För oss som konsulter är det trevligt med 3D 

och bra att vi kan få modeller från andra konsulter, som på hus när man ser att ventilationsröret 

krockar med något. På bro kan man säga att vi gör allting själv. Man har inte samma behov då 

riktigt, som dom har på hus, att göra kollisionskontroller. På de svåra geometriska konstruktioner 

som vi gör så är det förstås väldigt trevligt att se att det fungerar och så. Men det är mycket lättare 

då man håller i och gör allting själv. Det blir trots allt inte riktigt samma nytta. På en bro är det 

inte så mycket prylar ändå trots allt. Den är ganska ren och det är inte så mycket 

kollisionsproblem. I ett hus går massor av grejer kors och tvärs och överallt. 
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Ser du någon skillnad i arbetsinsats i ett 3D-projekt i jämförelse med hur man tidigare 

jobbat? Tidsmässigt, pengamässigt om du kan sätta några siffror på det? 

Jag har lite för få projekt för att kunna säga. Men känslan är ändå att, om man bortser från att 

man lägger på massa ytterligare BIM-information och mest kollar på att rita i 3D, då känner jag 

att det många gånger går fortare. Men om man ska lägga in massa annan information som jag inte 

gjort tidigare heller, då blir det ju något helt annat. Då kommer det ta längre tid helt klart. Men 

jag tycker att det många gånger går snabbare att rita i 3D. Framförallt får man en bättre kvalitet i 

slutändan. Så som man jobbar med AutoCad och har mängder med olika sektioner, planer och 

elevationer. Blir det då en förändring under resans gång, så följer det inte med i de andra 

figurerna. Det är ju döda figurer så att säga. Man måste då komma ihåg att ändrar jag här så måste 

jag också ändra där, annars blir det fel på något ställe. Om det blir mycket ändringar under resans 

gång så blir det mycket att sitta och tänka; om jag ska höja den här balken här, då måste den och 

den sektionen ändras också. Men om man jobbar i 3D så behöver du bara förändra din modell 

och sedan kommer 2D ritningarna att ändras per automatik. Det finns ingen risk att de visar 

något annat än vad modellen visar. Det är en jättestor fördel med att rita i 3D att veta att 2D 

ritningarna verkligen visar samma sak som modellen.  

Du säger att det går fortare rent generellt när du modellerar, kan du sätta någon 

ungefärlig tidsvinst? 

Det beror nog på vad det är för 3D verktyg man använder. Jag har ju bara Tekla som erfarenhet. 

Det verktyget fungerar ju så att, du ritar din 3D modell och sedan från din modell gör den 

ritningar på enskilda delar, enskilda plåtar och balkar till exempel. De ritningar som verkstaden 

behöver för att tillverka just en specifik plåt som det är 2-3 hål i eller liknande. Den ritningen 

automatgenererar programmet kan man säga. Det kan ibland behövas små handpåläggningar 

genom att sätta dit något mått eller så. Även de ritningar som kallas assembly-ritningar, det vill 

säga hur man sätter ihop delarna med varandra till en större del, den montagedelen. Det kan ju 

vara många montagedelar. I ett hus har man till exempel en pelare med en fotplåt och en topplåt. 

Dels ska det vara en ritning med bara fotplåten och en med topplåten och en med bara pelaren. 

Den gör en assembly-ritningar av hur man sätter ihop de delarna i förhållande till varandra. De 

två stegen, både single part och assembly automatgenererar programmet. Först när man började 

med 3D så tyckte man att det hände ingenting, man skapade inga ritningar. Man jobbade bara i 

modellen och det fanns inga ritningar att visa för någon. Man kunde få frågan: ”har du någon 

ritning på det?” ”Nej jag har inga ritningar än, för jag är inte klar med modellen.” Men sedan när 

man var klar med den så smällde det bara till så hade man jättemycket ritningar. Men totalt sett, 

med de projekt jag jobbat med, tycker jag att man i vissa fall till och med kan halvera tiden. Men 

generellt är det kanske inte så. 25% kanske, säg något sådant, men det är bara någon känsla man 

har. Sedan är det så att om man ritar i 2D så redovisar man kanske inte lika mycket som man gör 

med 3D. Det blir mer som är redovisat. Ibland tar det kanske lika lång tid men man har ändå 

redovisat mer med det man har i 3D. Då har det egentligen gått fortare. Man ger ifrån sig mer 

saker, mer information. Den informationen kan vara ett mervärde för kunden, för entreprenören 

eller för en verkstad för det blir lättare för dom att tillverka. 
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I vilken utsträckning kan man ”återvinna” från tidigare projekt och spara tid? Finns det 

t.ex. något objektbibliotek/detaljbibliotek eller liknande i de programvaror du använder 

som kan utnyttjas vid upprepande användning av objekt/byggnadsdelar i nya 

projekteringar? Både generellt och just i 3D verktygen. 

I Tekla finns det bibliotek över det som programtillverkaren har. Standardiserade sätt att sätta 

ihop en pelare med en balk till exempel med en knutplåt. Man kan då välja den och sedan gå in 

och förändra om man vill ha skruvarna på olika ställen. Man fyller i hur tjocka plåtarna är osv. 

Det finns säkert 200 eller ännu fler olika knutpunkter och detaljer som man kan använda sig av. 

Sedan kan man förstås göra egna också, men det har jag aldrig gjort. Men så har jag ju inte jobbat 

så himla mycket med programmet heller. Det finns ju ingenting som är anpassat för bro. 

Däremot om man går på CAD sidan så har vi förstås, där vi gjort kanske 300 broar de sista 20 

åren, en hel del grejer som vi använder från gång till gång. När vi ska rita en bro kollar vi på 

någon som är ungefär liknande som en tidigare bro. Då tar man grejer och detaljer och snor från 

den. Ibland är det inte exakt lika men man har i alla fall en grund och något att börja med. Sedan 

förändrar man det litegrann och så går det snabbare än om man ritar allt från början.  

Då är det kanske troligt att det blir på samma vis inom 3D så småningom? 

Det är högst troligt att om man skulle haft motsvarande antal redan gjorda broar så hade man 

säkert kunnat ta det. Men det är lite speciellt på brosidan trots allt, för det är sällan rakt om man 

säger så. Det som kröker är väldigt sällan lika. Man kan tro att man borde kunna standardisera 

broar mer men dom är oftast unika tyvärr. Det klart, korta broar, plattrambroar och den typen av 

broar som NCC nu pratar om, det är ändå trots allt ganska korta broar. Men det är sällan bron är 

helt horisontell och inte ligger i kurva osv. Man överhöjer broar också litegrann för laster och 

sådant. Det i kombination med spännvidder gör att de är unika. Man kan sällan ta rakt av en hel 

elevation. Även om man har samma längd på bron och samma spännvidd så blir det inte exakt 

likadant. När vi pratar om stål så är det millimeter-noggrannhet på allt. Varje balk är en unik balk 

från projekt till projekt vilket gör att man måste rita upp den. Däremot principen för hur man ska 

göra kan man sno, och förelägg. Man kan se att de här detaljerna ska finnas med. Jag kanske 

måste rita dom igen för de är inte riktigt likadana, men jag vet att den detaljen ska ritas. Det gör 

också att det går så mycket fortare, för man kan titta på en som gjorts tidigare som är nästan 

exakt likadan. Det gör också att man lättare kan slussa in nya medarbetare. Man kan lägga fram en 

gammal bro och visa att de här och de här sektionerna och detaljerna ska du ha med. Medan på 

ett hus är de jätteunika på ett annat sätt. Det kräver då mycket mer erfarenhet för att veta vad 

man behöver ha med och inte behöver ha med.  

Vi återvinner mycket från tidigare projekt. Men inte så mycket än i 3D, för vi har inte så mycket 

att återvinna. Vi har inte så mycket erfarenhet helt enkelt.  

Tycker du att det finns tydliga riktlinjer på detaljeringsgrad och kodning för att kunna 

leverera rätt information/underlag till andra parter i ett projekt, exempelvis kalkyl? Om 

inte, var anser du att det brukar brista i kommunikationen? 

Har inte levererat någon BIM-modell vidare till exempelvis kalkyl. 
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Hur tycker du att projektering av armering fungerar idag?  

Jag har väldigt liten erfarenhet av det över huvudtaget.  

Har du fått någon uppfattning om 3D armering ändå, är det något det pratas om? 

Jag vet att Tekla till exempel inte var så bra på det från första början. Det gick att rita, men det 

som var problem var att få ut ritningar som var vettiga och som följde svensk standard. Det är en 

sak att lägga in armering i en modell. Det är egentligen bara något runt som ska böjas på ett visst 

sätt. Sedan kan man automatisera det där så att det känner av formen på betongen och följer den 

på ett visst sätt, på en viss distans. Så man inte behöver rita in det vart och ett. Där har de 

kommit ganska långt tror jag. Att kunna armera en grundsula och sådana grejer automatiskt mer 

eller mindre. Man måste förstås tala om vad det ska vara för dimensioner och c/c avstånd och 

sådant men att man inte behöver peta in ett och ett järn i modellen. Nästa steg är att få ut några 

ritningar som liknar det dom är van vid på arbetsplatsen. Såvida man inte ska använda modellen 

rakt av och titta på. Men de är nog inte där än, de använder nog modellen mer som ett 

hjälpmedel. Om det är komplicerad armering, att kunna gå in och titta och se hur det ser ut. Om 

man skulle koppla BIM till en sådan modell är det kanske att kunna lägga in armeringen i olika 

steg. Så man kan klicka bort och bara kan se vad som ska läggas in i varv ett. Sedan tända fram 

varv 2 och 3 osv. Så man inte störs av allting som går som ett virr varr. Speciellt i broar är det 

väldigt mycket armering på vissa ställen. Om man ska se allting på en gång i en 3D modell så ser 

det väldigt besvärligt ut i och med att alla järn är inritade i modellen. Till skillnad mot för 

AutoCad där man kanske bara ritar in ett järn med c/c avstånd och utbredningslinjer. Det blir 

inte lika grötigt på ritningen. I 3D modellen vill man kunna mängda sedan. Man vill kunna få ut 

en spec att det finns si och så många och då måste alla järn vara där. Då blir det jättegrötigt och 

det vill till att man kan rita upp modellen så armeringen ligger i lager. Så man kan frysa bort och 

börja med vissa järn så man ser bara dom. 

Vad tror du om fördelarna på projekteringssidan med 3D armering? Många av fördelarna 

handlar om produktionssidan och att kunna se hur det ska utföras. 

När det gäller armering är det förstås mer jobb att lägga in armeringen än vad det var tidigare att 

rita i 2D. Det måste vara klart mycket mer jobb. Men sedan har du ju hela specen gratis, det går 

ju på en gång. Att sitta och speca armeringen är något som konsulter tycker är dötråkigt också. 

Att speca armeringen från en 2D ritning, det tar tid och det är inte säkert att det blir rätt heller. 

Det är inte alltid samma människa som specar som har gjort ritningen. Det är inte ens samma 

företag kanske. De som specar kanske inte ens har tillgång till de digitala figurerna utan sitter och 

mäter på ritning med linjal och tittar på måtten. Då kan det lätt bli fel. Det är många gånger det 

kommer armeringsjärn till plats som inte passar. Det slipper man om man ritar i 3D. Det kostar 

mer att rita men man tjänar in det väldigt mycket sen i form av att man inte behöver ha någon 

som sitter och specar. Det är ingen risk att det blir fel. Man kan ju ha ritat fel i modellen förstås 

så det blir fel men så är det ju alltid. Men man ser också enklare i modellen om det blivit fel. Det 

blir mycket färre fel. Det blir inget fel mellan modellen och specen i alla fall, det stämmer till 

100%. Sedan kan man med de här verktygen koppla modellen till då dom ska bocka järnen. Jag 

har själv ingen erfarenhet men vad jag har förstått så har dom också börjat använda till exempel 

Tekla på fabriken. Då tar dom gärna hela modellen och plockar armeringsjärnen digitalt från 

modellen. Då får man en till fördel, att även om man har gjort den traditionella specen rätt, så 
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består den ju av massa bokstäver och siffror som ska matas in och det är lätt att läsa fel från 

specen när det ska matas in. Men om man kan få det styrt så blir det ju ingen risk att det blir ett 

fel där på vägen. Den mänskliga faktorn att göra fel och läsa fel försvinner helt om man kan gå 

hela vägen ut ända fram till bockningsmaskinen. Men inom bro, och i alla fall inte inom Ramböll, 

så har vi än inte projekterat någon bro med 3D armering. Det har varit på gång länge för att 

testas men har inte blivit av ännu. Men jag tror att vi börjar nog närma oss och det är inte så 

himla långt borta. Jag skulle kunna tänka mig att inom ett år så har vi nog definitivt gjort någon. 

Tekla var här för bara någon vecka sedan och visade oss vad programmet klarar idag, och det har 

hänt rätt mycket. Det är betongsidan som har släpat efter tidigare hos Tekla. Att redovisa och 

göra 2D ritningar från modellen är det som inte fungerat bra och inte sett ut som branschen är 

van att det ska se ut, layout-mässigt och så.  

Hur väl tycker du att 3D-modellering fungerar med dagens programvaror? Saknar du 

någon funktion? 

Det är det här med att dom har svårt med svårare geometri. Det kan vara lite lurigt. Sedan det där 

med armering då. Tekla är ju ett globalt företag och finns över hela världen. Men varje land har ju 

sitt eget sätt att redovisa på. Då vill det till att Tekla och deras försäljningsorganisation kan 

Sverigeanpassa programvaran så att redan när man köper programmet och installerar så får man 

med sig att kunna ta ut en armeringsspec som ser ut så som vi är van vid i Sverige. Så att inte vi 

på Ramböll behöver sitta och ta fram en mall för det och sedan gör nästa företag samma sak. Det 

finns nog mycket grejer nu som tagits fram som fungerar bra. Det börjar vara lättare att använda.  

Är det några andra saker som fungerar bra eller dåligt med just Tekla?  

Det finns en del nackdelar förstås också… 

När det gäller knutpunkter. På en stålbro så består den mer eller mindre bara av olika plåtar, det 

är inga standardprofiler eller fyrkantrör utan mest bara plåtar. De knutpunkter som Tekla har i sin 

programvara är nästan alltid bara knutpunkter mellan balkar och pelare. Det finns väldigt lite. Så 

när man ska rita upp något som består av bara plåtar så får man rita upp allting var och en för sig 

och knutpunkterna och detaljerna får man försöka rita upp. Man får inget gratis om man säger så.  

Det är helt enkelt inte så anpassat för broar? 

Nej, det är inte det. Det är det verkligen inte. 

Ur mitt perspektiv hade jag önskat att det varit anpassat mer för broverksamheten. Men det 

dröjer nog länge innan man gör det tror jag. Det finns för få möjligheter att sälja en sådan 

programvara. Det är klart, dom måste lägga ner mycket tid på det och sedan får de kanske inte 

sälja så många licenser. Då är det klart att man satsar mer mot hus- och industrisidan där det 

finns potential att sälja hur mycket som helst.  
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Har du någon erfarenhet av automatiserad CAD? T.ex. en färdig CAD-produkt som är 

ihopsatt av olika delar och som gjorts projektspecifik genom indata och minimal 

arbetsinsats.  

Nej, det har jag ingen erfarenhet av faktiskt.  

Jag tror inte det är så vanligt faktiskt. Men jag hörde om att man kan lägga in indata i 

excel som man kopplar till CAD så det blir uppritat, är det något sätt du jobbat på? 

Jo, när vi ritar våra broar också och det är komplicerad geometri, då räknar vi ut brons form i 

Excel. Med hjälp av Excel exporterar vi sedan till AutoCad som ritar upp linjer från punkt A till 

punkt B som är definierade med koordinater i Excel. Det innebär att man kan få ut komplicerade 

plåtar. Eftersom vi inte ritar i 3D egentligen, så när något lutar åt flera håll så är det svårt att få 

fram storlek etc. Så då får man det från Excel istället med plåtutbredning. Man kan generera en 

plåt hur den ser ut utbredd. 

Är det färdiga beräkningsmallar då eller måste man göra nytt varje gång? 

Ja, alltså geometrin måste man mata in helt och hållet. Jag har inte hållit på med just de där 

grejerna själv då. Det är unikt för varje projekt absolut. Hela geometrin förändras från gång till 

gång men du har ju din Excelmall som man bara kan fylla i andra siffror. På så sätt kopplar vi ju, 

och det gör vi en hel del nu för tiden, ihop så Excel och AutoCad jobbar tillsammans så att säga. 

Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

Jag vet inte riktigt vad det skulle vara.  

Någon nämnde att det krävs mer förståelse för andras arbetsområden när man börjar 

jobba med BIM än vad som krävts tidigare. Är det något du uppfattat? 

Ja, det kan jag tänka mig att man får. Man blir väl om inte annat mer insatt i andras arbete på ett 

annat sätt när man får grejer från andra att titta på. Istället för att som idag då vi skickar underlag 

mellan varandra i form av planer och elevationer men man sätter sig ändå inte in så mycket i 

andras. Men jag kan tänka mig att det är bra att vara lite mer insatt i andra discipliner också.  

Men just på brosidan där jag jobbar så är det ju som sagt ingen el och ventilation på det sättet 

som man jobbar tillsammans med. Vi gör ju från A till Ö allting själva. Vi har ett utbyte mellan 

varandra mellan kontoren som till exempel att de gör betongdelen på Stockholmskontoret och vi 

gör stålet. Det är ett utbyte mellan varandra men då man har gjort ett antal broar så vet man vad 

den andra personen vill ha för information. Vi vet exakt vad man ska skicka för något till 

varandra. Det blir inte riktigt som i husprojektering. 

Man hör att de får ofta ändringar i slutet av projektet för att arkitekten inte riktigt har hunnit med 

och då blir något ändrat och de flyttar runt vissa saker i sista sekunden. Det slipper vi helt och 

hållet på bro. Vi har ju vår förslagsritning som säger att bron ska ligga här, den är si och så lång 

osv. Det är sällan något händer under resans gång, att någon ändrar sig och säger att det ska vara 

en högerkurva istället för en vänsterkurva. På det sättet har vi det mycket enklare faktiskt. Men 

och andra sidan då sådana saker händer har man väldigt stor nytta av att alla projekterar i 3D och 
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snabbt kunna skicka över en förändrad modell. Då ser man direkt var det blir kollisioner istället 

för att måsta sätta sig in i en 2D ritning. När jag började och man ritade på planka så var det ännu 

jobbigare att jämför mellan ritningar, men nu har man ju i alla fall AutoCad. I 2D får man lägga 

ritningarna på varandra så att säga för att se var det kolliderar.  
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Intervju Jörgen Kernell 2012-03-05 

Transkribering 

 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom mängdning och projektering? 

Nu arbetar jag som blockchef och ansvarar för vägbroar på det här projektet väg 50. Tidigare har 

jag jobbat som entreprenadingenjör och anbudsingenjör. Jag en viss erfarenhet eftersom jag 

jobbat ett par år med att räkna betongkonstruktioner. Innan dess var jag platschef och innan det 

var jag arbetsledare. Så jag har haft många roller här sedan jag började 2004. Inom 

entreprenadingenjörsbiten ingår även lite projekteringsledning också. 

Upplever du att det finns någon flaskhals i projekterings- och kalkylprocessen idag? Vad 

tror du det beror på? Hur tycker du att man skulle kunna effektivisera? 

Ja, det tror jag. Det är då inte så optimalt om man lastar på någon massa små projekt utan det är 

bättre om man får göra en sak i taget. Sedan kanske man ska vara fler folk eller leja in konsulter 

eller motsvarande. Det känns som att de kalkylatorer som jobbar nu är för belastade, det tar 

väldigt mycket kraft med kalkylstartmöten, frågor och allting runt omkring. Så dom kan inte 

jobba effektivt. Man hade nog kunnat jobba mer effektivt om man haft färre projekt igång 

samtidigt. Man hade kanske kunnat räkna lika många men man är så begränsad med tider också, 

anbudstiden ligger ju fast.  

Vad kräver mest tid i ditt arbete? 

Det som tar mycket tid för oss är inköpsbiten och förfrågningar. Det är jätteviktigt att man får 

hjälp med dom bitarna.  

Menar du då att få in uppgifter och priser från underleverantörer? 

Ja, man brukar säga att det är minst tre man ska fråga. På broar då är det räcken, isolering, el, 

betong etc. Det är mycket kring också, det är inte bara en bro utan en även schakt, berg, 

ledningar etc, det finns mycket. När man då ställt frågan, om underleverantören är intresserad 

ringer han upp och kollar läget. Då kan man sitta en halvtimme i telefon bara där. Tidstjuv vet jag 

inte om man ska säga, för det är ju bra att få respons. Men att få hjälp med de enkla utskicken 

och enkla frågorna. Sedan om det är något som man behöver diskutera så är det klart man ska 

göra det, det kan ju vara svårt för en inköpare som inte är insatt.  

Hur stor erfarenhet har du av BIM1 eller 3D-projekt?  

Vi har haft intuitionen här att ha ett 3Dprojekt med en bro som kommer här i år. Nu vet jag inte 

riktigt vad som hände men. Vi skulle projektera den i 3D och sedan förhoppningsvis ta ut en 3D 

armeringsspec. För som det är nu sitter folk och mäter för att få en armeringspecifikation för att 

få ut klipplängder, bockar, dimensioner. Vår konsult ELU har inte den kompetensen eller har inte 

haft i alla fall. Där tror jag att vi själva ligger rätt i framkant på NCC Teknik. Men vi har och 
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andra sidan inga brokonstruktörer. Man sätter ribban högt och sedan kan man inte leva upp till 

den riktigt. Vi testade innan det här projektet med en bro som man skulle rita upp i 3D. Men det 

blir egentligen bara presentationsmaterial. Det är inte så exakt så man kan ta ut de formytor och 

ytor man vill ha eller volymer. Med tanke på vad det kostar och nyttan i dagens läge så finns det 

ingen fördel med 3D mer än som presentationssyfte.  

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? I vilka projekt 

tror du att nyttan med BIM är som minst? 

Inom hus, där det är enkla ytor såsom fönster, dörrar. Kanske inte enkla egentligen men raka, och 

sedan installationer. Dom är så proffsiga. Dom har så bra input och har jobbat med det här. Dom 

ser det där och det är en jättenytta. Men så länge man inte får med armeringen i 3D så är det 

ingen nytta med broar. Det är armeringen som är det stora med broar. På marksidan håller vi på 

med maskinstyrning och gör modeller åt maskinerna som schaktar efter det och det fungerar bra. 

Det har vi hållit på med i tio år också så vi har lärt oss en del. Det blir väldigt mycket fokus på att 

3D är så jättebra, framförs nästan som guds skänk till mänskligheten ibland, men man måste vara 

medveten om att det kostar pengar också. Det måste finnas en nytta. Det klart det finns en 

utvecklingspeng ibland men så länge inte projekten har nytta är det svårt att motivera. Vi har 

testat lite ibland när vi fått någon modell, men våra utsättare måste ändå bygga om dom för att 

kunna applicera med de mätsystem vi har. Det är ingen nytta för det är ofta för grovt det vi fått 

levererat.  

Vad för typ av kalkyl har du gjort och hur har man gått till väga då man mängdat och 

prissatt Montagebron? 

Jag gjorde först en kalkyl för att utvärdera om vi skulle kunna bygga en Montagebro här istället 

för en traditionell bro. Vi hade ju räknat med en traditionell bro först. Då fick jag en gammal 

kalkyl från en kollega Lasse Lindblom och gjorde en handpåläggning på den. Den första kalkylen 

var egentligen bara att sätta in mängder för att se och få en känsla. Då var det en fritt upplagd bro 

som den är tänkt att vara. Då fick man en känsla av att det kanske skulle kunna fungera här. 

Sedan tog man ett beslut om att man skulle köra Montagebron. Det resulterade i ELU och att 

man skulle göra den fast inspänd och jag gjorde då en produktionskalkyl. Då mängdade jag från 

ritningar med skalstock och från adobe acrobat och gjorde en handpåläggning på den kalkylen 

också. Vi hade inte så jättebra med erfarenhetsvärden. Det visade sig att summa summarum 

skulle det vara ungefär samma pris. I efterhand så är det vår ändring av grundläggning med pålar 

istället för att plattgrundlägga med grundvattensänkning som gjort att vi sparat pengar jämfört 

med ursprunget. Sedan är detta som sagt en kalkyl, och hur det verkligen blev är svårt att följa 

upp i ett sådant här projekt eftersom vi har 39 broar. Vi har ett kostnadsställe. Det är inte så att 

om det kommer en virkesleverans till bro 1242 så ser vi det, utan det hamnar i virkeskontot. 

Grävmaskiner och yrkesarbetare likaså. Men vår känsla med hjälp av tidsedlar och dagböcker är 

att vi inte hållit de tider vi kalkylerat med. Vi har en doktorand Johan från Luleå som har följt upp 

lite med vår dagbok och det har tagit mer tid. Framförallt de platsgjutna delarna mot 

Montagebron. Det var jag inne på innan. Man måste ha en standard för att få upprepningseffekt. 

Här blev det någon konstig gräns som man inte haft tidigare mellan prefab och platsgjutet så det 

blev tuffare. Det är bättre med en tydligare gräns mellan stöd och överbyggnad. Du får nog lägga 

på 20 procent på kalkylen av timmarna. Om du är intresserad av det kan du prata med Johan 
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Larsson i Luleå. Han är doktorand i Luleå och har jobbat mycket med processen Montagebron, 

han är duktig på industriellt byggande. 

Hur stor arbetsinsats uppskattar du att det krävdes för kalkylen av bron? (T.ex. i relation 

till andra kalkyler av broar) 

Lite skillnad var det ju. Det var lite speciellt med lite formsättning mellan balkarna och vissa 

mängder var inte heller helt självklara eftersom det var en ny konstruktion. Vi räknade även på att 

platsgjuta balkarna istället för att köpa dom. Det var också lite speciellt för det är vi inte så vana 

vid vad man använder för enhetstider att forma och armera. Det var billigare att köpa.  

Fanns det något delmoment vid prissättning av bron som ansågs särskilt problematiskt? 

Vilka poster i kalkylen är mest tidskrävande att beräkna? 

Generellt med broar är det faktiskt mark och grundläggning. Det tar lång tid. Sedan något som 

tar tid är då man köper mängder från en konstruktör och att få dom i tid. Ofta har de mycket att 

göra också. Sedan väntar man ett par dagar innan också ska du lägga in dom i kalkylen också. 

Generellt är det så att få in pris. Formställning och grundläggning skulle jag säga är tidskrävande. 

Formställning kan vara tidkrävande då man oftast måste komma på en smart lösning själv, finns 

inte alltid en given lösning. 

Det här med standardisering. Montagebron har upprättats i ett tiotal exemplar tidigare, 

hade du någon nytta av det när en ny kalkyl genomfördes? 

Nej, det hade jag faktiskt inte. Jag fick en kalkyl som Lasse hade gjort men det var inget uppföljt 

värde eller något. Nej, det tycker jag inte, tvärtom. Jag fick lite input av Håkan Björk, med en del 

gamla från Skåne och sådär. Men det var svårt att följa och inte riktigt samma princip heller så. 

Uppföljning/erfarenhetsvärden saknar jag absolut. 

Vad bör man tänka på vid mängdning/kalkyl av en delvis prefabricerad bro som NCC 

Montagebro? Hur gör man då man måste ta in offerter för t.ex. balkarna, gör man några 

egna uppskattningar också? 

Ja, man kan göra som så att man sätter in för att få en känsla på ett ungefär hur mycket pengar 

det blir. Det har lite att göra med beslutanderätten också och vilken chef som ska lämna anbudet. 

Det är ju olika nivåer. Just det här hade jag lite svårt att uppskatta men jag gjorde en egen ansats 

också och räknade dom själv. 

Det priset du väntade från offerten, vad ingick i det? 

Deras pris var balkar, plattor, montage. Jag tror även kran var med och fogning mellan plattorna.  

Var det något underlag du saknade som du tror skulle kunna effektivisera kalkylarbetet 

vid Montagebron? 

Jo men en balkuppställning, allt som är standard. Då får du en specifikation. Det jag hade här var 

som att räkna på en helt vanlig bro. En specifikation på vad det är, för det är så enkelt då om det 
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är standard. Om du har de här balkarna och dom måtten, den längden, de här lagrena och de här 

plattorna. Om man har kg armering per kubikmeter betong. Jag tror det finns många 

förutsättningar att få ut ett färdigt kvadratmeterpris. Det är jag alldeles säker på om man 

avgränsar sig till överbyggnaden. Om man vet spännvidden och vet vad det är för klass av väg, så 

man vet vad man ska dimensionera efter. Stöden tar hand om lasterna. Stöden får man räkna för 

sig för det är speciellt. Och någon form av lager, det kanske räcker med enkla gummilager antar 

jag när det är så små broar. 

Hur väl har resultatet av mängdning och prissättning av bron visats stämma? Har man 

gjort någon uppföljning? 

Mängder och lämnade priser har stämt absolut. Men egna yrkesarbetartimmar har stuckit iväg 

ungefär 20 procent. Men som sagt tidigare har det varit svårt med en uppföljning. 

Gör man olika typer av kostnadsbedömningar beroende på i vilket skede man är? 

Ja visst är det så. Första kalkylen jag gjorde var bara att sätta in lite enkelt för att få en känsla. 

Sedan när man fick sammanställningsritningen gjorde man den mycket noggrannare. Och när 

man begär in priser som balkarna i det här fallet. Så jobbar man generellt också med budget och 

så. Då har man inte underlag. Då är det jätteviktigt att man har det i sig. Så man vet på ett ungefär 

vad kostar den kubiken eller så. Då håller man ju inte på och skriver hur mycket spik och hur 

många timmar utan då är det mer att: Om man bygger en sådan här bro, så kostar ett ramben 

ungefär 8000kr per kubik, en farbana kostar kanske 10000kr och en bottenplatta 6000kr. Då är 

det så man jobbar. Ofta visar det sig stämma ganska bra sedan. Men det är ju ingen som vågar 

lämna ett sådant pris så att säga skarpt. Men bara för att få känslan. Vi går lite mer mot det, att vi 

ska komma in i ett tidigt läge och göra ett budgetpris. Men då bygger det på att beställaren är med 

och tar en risk. Precis som att vi ska få en vinst om det blir bättre, måste dom vara med och ta en 

risk om det blir sämre. Ju mindre underlag man har desto svårare är det och fler risker. Då är det 

väldigt enkelt när man ska lämna ett pris att man prissätter riskerna väldigt högt så beställaren får 

betala ett för högt pris. 

Vilka detaljer/anslutningar tas med i dessa beräkningar? Tas det med redan från början 

eller först då man fått bygghandlingar? 

I den sista kalkylen tar man med allt som räcken, lager. Sedan kanske man inte tänker på precis 

allt, som det att man måste handbocka ner armeringen från balkarna in i farbanan. Det kanske är 

något man borde ha sett, men jag gjorde inte det. Därför blev det nog också lite fel tidssättning 

på det. Räcken och sådant finns på förslagshandlingen. 

Hur mängdas armeringen i bron? Skiljer det sig beroende på i vilket skede man gör 

kalkylen? 

I den första ansatsen gick jag på en känsla att en bottenplatta var 100 kg, ett stöd kanske 120 kg 

och farbanan kanske 130kg. En känsla man har av erfarenhet. Sedan fick vi mängder av 

konstruktören som sa hur mycket det skulle vara. Vi köpte mängder så att säga. Det gör man 

ofta. Sedan får man för sig att konstruktörerna gör ungefär likadant när dom lämnar mängder. 



BILAGOR 

 

Dom gör ett lastfall i något program och tittar hur hårt utnyttjad den är och jämför med något 

dom tidigare gjort och tar det.  

Hur bra brukar det visa sig stämma? 

Det är inte jättelångt ifrån men det är ju nästan aldrig under. Det blir ju så. När man köper 

mängder av en konstruktör så gör man det precis som när man köper ett broräcke. Man frågar 2-

3 som får lämna mängder och så tar man den som har minst. Det är ju klart att man vill ha 

jobbet. Sedan dras det upp lite för det höll inte och det beror på det eller det. Sedan är det ju 

svårt för dom också. Men jag har aldrig varit med om att det blivit mindre. 

Ett scenario: Om det fanns en färdig BIM-modell över Montagebron som endast krävde 

indata i form av dimensioner(längd, bredd och antal fack) och sedan levererar exakta 

mängder av byggnadsdelar, vad skulle det innebära i ditt arbete? Hur skulle det 

underlätta och vad skulle man kunna dra för nytta av modellen?  

Det skulle ju inte kräva någon insats för att kunna jämföra om bron är aktuell eller inte. Om 

frågan dyker upp; kan vi ha en Montagebro här? Vad kostar det? Där skulle man få ett svar direkt 

istället för att måsta ta fram en massa handlingar först. Bara några knapptryckningar bort. Just i 

vägvalsskedet skulle det vara jättebra och för chefer att veta. Sedan för att sälja in. Den första 

frågan som kommer är ju vad kostar det? Då kan man säga att vi ligger på tex 12 tusen kronor 

kvadrat ungefär. 

Vid upprättande av en 3D-modell för mängdavtagning för bron, vad anser du är viktigt 

att tänka på? Vilka olika delar är viktiga att få med i modellen för mängdning? Vilken 

detaljeringsgrad krävs? Vilken information vill man få ut från respektive byggnadsdel? 

Det viktiga är mängder presenteras så att de blir kalkylerbara. 

 Det är jättesvårt för dig att göra grundläggning. För man vet inte vad det är, är det pålat eller 

bergsschakt? Det ska man egentligen inte ha med där. 

Ja, tanken är att fokusera på överbyggnaden, men eftersom stöden påverkar priset väldigt 

mycket så bör de komma med på något sätt med någon enkel standardisering. 

Ja man bör koncentrera sig på överbyggnaden för det andra är svårt att veta. Om man kollar på 

överbyggnaden så är det som är elementärt broyta förstås. Antal balkar, och längden på dom och 

därigenom armeringen. Erfarenhetsvärden kan du få fram genom konstruktören och det har även 

A-betong. Vi hade slakarmering men man ska nog ha spännarmering för då blir det mindre 

armering. Men du ska få våra mängder så du kan räkna hur många kg per meter. Det är så man 

får räkna. För när du har brobredden och c/c så får du hur många balkar. Där får du också reda 

på hur många plattor. När du har antal balkar och längden så får du antal plattor. Allt det ska 

resultera i ett montagepris också, eller om man räknar på att göra det själv. Med hjälp av indata 

får du antal balkar, plattor, armering och betong och därigenom ett pris för materialet. Men det 

som är dyrt i det här också, det är att lägga allt på plats. Om du då vet att det är 16 balkar och 80 

filigranplattor, då måste du ange i din modell att det tar ungefär en halvtimme för två man att 
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sätta en balk. Att man sätter en platta på en kvart. Sedan kostar dom visst mycket. Sedan kranen, 

då får man ju anta att man kommer intill med en kran. Den kanske kostar 3000kr per timme.  

Använder man färdiga recept i kalkylen för en balk då t.ex.? 

Ja, det är så kalkylen är uppbyggd. Det skulle säkert gå att göra i MAP att man bara skriver in si 

och så många kvadratmeter bro. Men jag tror det är bättre att du börjar i ett Excelark. Det är 

enklare. Det är mycket fasta mängder och så i MAP och om man inte har jobbat med det tidigare.  

Modellen ska byggas upp i Revit och sedan ska informationen om mängderna hämtas på 

något sätt. Så du tror att textfiler kopplat till Excel är ett bra alternativ? 

Ja, det tycker jag absolut. Vi ska komma ihåg vad syftet är också. Det är inte att göra någon 

produktionskalkyl utan att få en känsla för tid och kostnad. Det viktiga är inte formatet på hur 

det är presenterat utan vad man får fram. Din tid är ju trots allt begränsad. 

Broräcken vet vi också vad det kostar. Det som är viktigt där är ifall det är rörräcke eller 

traditionell profil. Det är bara att välja något. 

Jag tror inte det är någon mer än jag som har gjort en kalkyl på Montagebron på jättelänge. 

Däremot kanske det finns folk kvar i Malmö som gjorde för 20 år sedan eller nåt, jag vet inte. 

Men du ska få erfarenhetsvärden från det vi använde. 

Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

När vi pratar Montagebron är det det som jag sagt flera gånger innan. Det borde finnas en central 

resurs som är proffs på det här och kan stötta projekten. 

När vi pratar 3D är det viktigt att vi kan få ut specar från mängderna, annars är det inte värt och 

ger inte produktionen något. Inte kalkylatorn heller. Det kostar för mycket att ta fram så man kan 

få ut kubik på farbanan, som man annars kan räkna ut på en halvtimme. Det kanske kräver att 

utveckla ett halvår, jag vet inte. Om det är parabelformat och vingar som ser konstiga ut och så. 

Om man istället tar ett snitt och får fram en mängd och det sedan slår fel på 10 eller 20 kubik då 

är det ganska marginellt. Jag var på en kurs med Nils Outters i Rhinoseros. Där fick man fram en 

överbyggnad på en bro efter en dag, men vi hade räknat ut det på 20 min för hand. Han gjorde 

det visserligen kanske på två timmar. Men varje bro är ju unik och då får man egentligen fram en 

volym och en yta bara. Outters håller på med 3D och mängdavtagning på Trafikverket nu, tror 

jag, han är inte kvar på NCC Teknik. Men våra mark- killar och tjejer, de använder det här 

programmet mycket. De jobbar mycket med ytor där de kan omvandla 2D till 3D ganska enkelt i 

programmet. Då får man fram mängder som är jättesvårt att räkna på en yta som har en massa 

olika höjder. Visst kan man räkna sektioner var femte meter, men då får du sitta med det en 

vecka. 
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Intervju Mats Niss 2012-02-17 

Transkribering 

 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom projektering och mängdning? 

Numera jobbar jag som kalkylsamordnare på Construction Sverige. Jag ansvarar för 

kalkylverksamheten vad gäller system och utveckling och sådana saker. Från början har jag jobbat 

med kalkyl på hus i 12-13 år. Och sedan har jag jobbat med utveckling av IT-system i snart 20 år. 

Jag har haft mycket med kalkyl att göra men även ekonomisk uppföljning och planering. 

Vad i projekterings- och kalkylprocessen upplever du som den största flaskhalsen idag? 

Det är ofta våra entreprenadformer som är största hindret. Det är beställaren som betalar och 

styr projekteringen och vi är bara utförare. Vi kan ha nytta av att göra 3D modeller och sådär 

men eftersom beställaren betalar projekteringen finns det kanske inte alltid något intresse där att 

göra en 3D modell. Det är inte vi som betalar och styr hur projekteringen ska gå till. Skillnad är 

då vi t.ex. bygger bostäder internt och styr hela processen. 

Initialt kostar det mer pengar att göra 3D projektering och någon måste betala för det. När man 

har blivit tillräckligt duktiga så kostar det kanske inte något mer för projektörerna att göra det på 

ett bra sätt, men första gångerna ska de ofta ha mer betalt för att göra det. Sedan är det också en 

kunskapsbrist hos projektörerna för de vet inte vad vi vill ha, eftersom de tidigare inte haft något 

krav på att göra saker på ett visst sätt. Tidigare har de kunnat fuska och gena i modellerna genom 

att lägga in väsentlig information direkt i ritningarna i form av textrutor. Som man har jobbat 

förut döpte man alla väggar likadant i modellen och sedan la man in litteran och väggtyper i text 

direkt på ritningen. 

Hur ska man komma i ordning med det här då? 

Genom uppfostran. Man måste träffas några gånger och projektörerna måste förstå vad vi har för 

krav och vad vi vill ha. Man måste förstå varandras behov. Sedan är det också bra om 

projektörerna har någon som varit på ett byggföretag och förstår hur vi jobbar. Har man sett 

andra sidan blir det kanske rätt med en gång. Många projektörer har ingen aning om hur vi jobbar 

och vad vi behöver. 

Sedan har vi tagit fram CAD-PM och dokument med beskrivningar av vad vi vill ha och det 

räcker till en del men det löser inte allt. Man måste ha någon slags dialog och peka på vad som 

blivit bra och inte. Även om man skriver ner kraven i ett dokument är det inte säkert att 

projektören förstår vad vi menar. 

Hur stor erfarenhet har du av BIM eller 3D-projekt?  

Jag har hållit på med det i 3-4år och varit inblandad i ganska mycket av det vi hållit på med på 

NCC. Jag känner att jag har en ganska bra bild av hur det ser ut idag. Det används idag 

huvudsakligen i de projekt där vi styr och betalar projektering, så det är lite begränsat på så vis. 
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De flesta projekten är NCC Boende projekt. Man 3D projekterar i stort sett allt men om man kan 

använda modellerna till att få ut vettiga mängder är inte säkert bara för att man har en modell. 

Totalt sett av allt som byggs är det kanske bara 10-20 % som använder BIM. 

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? 

I stora projekt då det blir väldigt mycket mängdning. Då blir det verkligen en fördel att få 

automatiskt beräknat. 

Ombyggnadsprojekt är svåra att få till något vettigt utav. Man kan ju kanske laserskanna in saker 

och ting men det är ju mycket mer i en sådan modell och det är svårt att få ut något vettigt av. Jag 

vet inte riktigt hur dom hanterar det med t.ex. en ny dörr i en befintlig vägg. 

Hur skiljer sig din arbetsinsats vid användandet av BIM och modellbaserad mängdning 

jämfört med traditionellt arbetssätt?  

Det försvinner en del enformigt räkningsarbete samtidigt som kravet på kompetens blir lite 

större. Man måste ju förstå de här CAD systemen och lite om hur mängdhanteringen går till. Vid 

ett stort projekt och en bra modell kan man tjäna otroligt mycket tid, det kanske kan halveras. 

Men det kräver att det är en bra modell. 

På vilket sätt har information om mängder hämtats från BIM-modellen? Vad har 

fungerat bra och vad har fungerat dåligt? 

Man har framförallt använd programvaran iLink som skannar av. Det är ett tilläggsprogram. 

Själva filtreringen i det programmet fungerar ganska bra. Det som är svårt är att man måste sätta 

sig in i hur mängderna upprättas. Hur iLink eller CAD systemet har kommit fram till att det är en 

viss kubikmeter. Även mängdlistor som kan skapas direkt i CAD programmen har använts. 

Kvaliteten på littreringen i modellen kan vara det stora problemet. Är det dåligt kan man aldrig få 

ut något bra. 

Hur väl tycker du koder/littrering och detaljeringsnivå stämmer överens med vad ni 

efterfrågar? 

Det kan ofta vara lite si och så men det finns några fall då det varit riktigt bra. Men ofta är det en 

del avvikelser. Det är bra om man håller sig till BSAB men sedan måste man också försöka 

förklara hur t.ex. alla 30 olika väggtyper är uppbyggda och ser ut så man kan sätta ett pris. Det 

måste finnas någon specifikation på hur väggen ser ut för att få det att funka. Dels måste man 

sätta rätt väggtyp på rätt vägg men man måste också veta vad väggen innehåller så man kan sätta 

ett pris. Det bör vara någon typritning eller specifikation på hur den väggen ser ut med gips, 

betong eller tegel osv. Det underlättar väldigt mycket eller är snarare ett måste för att få det att 

funka. BSAB räcker inte enbart utan alla mellanväggar måste vara specificerade. 

Hur vill man ha mängderna sorterade? (För hus t.ex. per plan, trapphus eller liknande?) 
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Det beror lite på vilket skede i projektet man är i. I tidiga skeden kanske det räcker att man 

sorterar per hus. Ju närmare produktion man kommer desto mer uppdelat vill man ha det. I en 

senare kalkyl vill man kanske ha det per våning eller i gjutetapper. Fasad finns ingen anledning att 

dela upp per våning utan den bygger men ju nerifrån och upp. Det finns egentligen ingen regel 

för hur det ska vara utan det är han som gör kalkylen som styr hur han vill ha det och det är olika 

från fall till fall. 

I programmen finns det ganska bra möjligheter att dela upp saker och ting och man vill ofta slå 

ihop saker och summera så de inte redovisas ett och ett. Nästan alltid vill man ha någon typ av 

summering av ett antal objekt som blir en post. 

Är det något underlag du saknar som du tror skulle kunna effektivisera kalkylarbetet? 

Ett bibliotek med litteran över byggdelar. Vi har byggt ett litet sånt för bostadsplattformen med 

bjälklagstyper och väggar. Det finns ett litet bibliotek för ArchiCad och Revit. Men hjälp av det 

kan projektören tala om vad det är för bjälklagstyp och då vet vi vad det är för något. 

Hur mängdas och beräknas detaljer/anslutningar i BIM-projekt respektive vid 

traditionellt arbetssätt? 

Idag finns inte det i modellerna. Det får man mängda från ritningar idag. Däremot kanske man 

kan ta ut stödmängder till detaljerna från modellen, men i huvudsak mängdar man från ritning. 

Hur mängdas vanligen bro- och anläggningsprojekt? Är det någon större skillnad i 

jämförelse med hus-projekt?  

Nej, det är ungefär på samma sätt.  

Hur stor felmarginal räknar man med beroende på i vilket skede kalkylen görs? 

När det gäller mängder försöker man vara så exakt som möjligt. Svårigheter kan vara att veta var 

saker och ting börjar och slutar. Vid t.ex. ett fundament vet man kanske inte vad det är för 

grundläggningsförhållanden och det är där felmarginalen ligger. När man sedan får en geoteknisk 

undersökning får man kanske justera tjockleken. 

Felen ligger sällan i att man slarvar med mängder utan snarare att man inte känner till alla 

ingående komponenter. Ofta kan det vara så med armering. De som projekterar säger att det ska 

vara 120kg armering per kubik betong. Sedan sätter han igång och ritar konstruktionsritningarna. 

Därefter sätter vi oss och räknar ihop varje armeringsjärn för sig. Då kan det visa sig att det ska 

vara 140 kg per kubik, så kan det bli rätt ofta. Så fort armeringsjärnen är ritade så räknas de ihop 

men i första läget utgår man bara från dimensionerna på betongen. 

Så vad tror du om 3D armering för mängdavtagning? 

Det är nog bra och framförallt är det jättebra när man ska utföra det. När man kommer ut till fält 

och ska montera in den så får de kanske inte plats. För när man har 20 och 25 järn så tänker man 

inte alltid på att man har krökradie. Nästan jämt så går det inte att utföra så som det är ritat. Men 
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om man har en modell och lägger in armeringen så upptäcker man redan i modellen om det inte 

får plats.  

När det gäller broar och liknande så är det höga slankhetskrav(klasskrav??) och man kan inte ta 

bort någon armering bara för att det inte får plats. Man måste då kontakta konstruktör för att ta 

reda på hur det ska lösas. Därför kan man spara en del pengar om man undviker att problemet 

uppstår på plats. 

Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

Det skulle vara åldersfördelningen på personal, inom kalkyl är det en väldigt hög medelålder. 

Även inom produktionen är det en ganska hög medelålder. Man har kanske inte jättelätt för att ta 

till sig nya saker alla gånger. Man är inte lika van att hantera dessa typer av program. Att börja lära 

sig CAD system när man är 55 år och allt är på engelska är inte helt lätt. 
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Intervju Daniel Sörman 2012-02-24 

Transkribering 

 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom projektering och mängdning? 

Just nu jobbar jag i ett projekt om Slussen, där vi använder 3D projektering. Just nu är vi inne i 

ett systemhandlingsskede, så det är rätt tidigt. Där håller vi på med både projektering och vi 

mängdar även lite då och då. Tidigare har vi jobbat mest i 2D och i bygghandlingsskeden och där 

har vi inte hållit på så mycket med mängdning utan mer stämt av med mängder som man haft i 

anbud. I det här fallet med tidiga skeden är det mer intressant med löpande mängdning. 

Vad i projekterings- och kalkylprocessen upplever du som den största flaskhalsen idag? 

Vad tror du det beror på? Hur tycker du att man skulle kunna effektivisera? 

Så som vi jobbar nu ska man kunna få ut alla mängder som man kan beräkna pris på samtidigt 

som man ritar egentligen. Om man inte arbetar med BIM utan som det var tidigare, måste man få 

fram något först och sedan kan man räkna ihop. Innan man då har räknat klart så har mängderna 

hunnit ändras. Det är svårt att säga något om flaskhals, jag har inte jobbat något med kalkylering 

heller så. 

Men vad tar mest tid i ditt arbete? 

Med de program vi jobbar med nu är det inte så mycket extratid. Det man måste göra för att få ut 

mängder är saker man ändå måste göra. Det är inget jobb som är enbart för kalkylering skulle jag 

säga. Mängder och sådant vill man ha reda på ändå. Däremot om man jobbar i AutoCad och 2D 

tillkommer det såklart mycket räknande. 

Hur stor erfarenhet har du av BIM1 eller 3D-projekt?  

Jag har egentligen inte så jättestor erfarenhet. Det man brukar kalla BIM har man på hussidan 

kommit betydligt längre med. Oftast när vi gör arbetshandlingar och sådant är det egentligen bara 

vi som jobbar med det projektet just då. Arkitekten är oftast redan klar med sitt arbete. Då brukar 

det inte vara så mycket BIM. Det är egentligen bara Slussen nu som är det första där man sagt att 

det ska vara ett BIM-projekt, även om man inte använder den termen så ofta. Tidigare har jag 

gjort en del 3D projekt men då har det inte varit beställaren som beställt 3D utan vi har använt 

3D själva i vårt projekteringsarbete. Då har man kunnat göra i vanlig AutoCad en ren visuell 3D. 

Vad har ni sett för fördelar med 3D eftersom ni valt att använda det själva trots att det inte 

varit något krav? 

Helt enkelt för att få förståelse för projektet. I ett projekt med en bro ute i Liljeholmen använde 

vi väldigt mycket 3D och när man kommit igång och använt det känns det som att det aldrig 

skulle gått utan 3D. Sedan blev det så att eftersom vi ändå hade ritat upp det i 3D så visades det 

för beställaren och entreprenören utan att det var något som de sagt åt oss att göra.  
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Tror du att det är vad som kommer krävas mer framöver? 

Ja, det känns som så. Sedan vi började med 3D så har man nästan behövt göra det i vartenda 

projekt.  

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? I vilka projekt 

tror du att nyttan med BIM är som minst? 

Större projekt typ som Slussen där det är väldigt många inblandade så ser man helt klart en 

fördel. 

Där det är minst nytta, egentligen skulle jag nästan vilja säga sådan typ av bro som NCC pratar 

om nu. I den typen av projekt tror jag inte man har så stor nytta av BIM som det ser ut nu. 

Däremot om man verkligen kan ha en bro som är likadan överallt. Men oftast är det inte så, 

broarna ser sällan helt likadan ut. Och om man ritar så små objekt så tror jag inte att nyttan blir så 

stor, om man inte kan använda den fler gånger.  Ju större projekt och ju fler inblandade desto 

större nytta skulle jag säga.  

Ser du någon skillnad i arbetsinsats i ett BIM-projekt i jämförelse med hur man tidigare 

jobbat? 

Ingen skillnad egentligen i att man måste göra mer eller mindre, utan det blir snarare en annan 

uppdelning. Det blir en större arbetsinsats tidigt, man måste jobba lite för att komma upp med 

något. Sedan när man fått upp en 3D-modell så är det när man ska ändra eller ta ur ritningar eller 

liknande som det går mycket fortare. Traditionellt skulle man leverera från dag ett med jämna 

mellanrum, men nu blir det större arbetsinsats i början och sedan sjunker det succesivt. Det är 

den största skillnaden.  

Hur ser skillnaden ut med arbetsuppgifter? Är det mest bara andra verktyg du använder? 

Nu blir det lätt att man jämför BIM-projekt med Revit och allt annat med AutoCad, eftersom 

man måste typ jobba med Revit för att jobba med BIM. Dels är det ju ett helt nytt program att 

lära sig. Det skiljer sig ganska mycket från AutoCad i sättet att rita. Om man inte har ritat 3D 

tidigare och går direkt från 2D till BIM så är det ett ganska stort steg. På så sätt är det klart att det 

också blir en skillnad i arbetsinsats.  

I vilken utsträckning kan man ”återvinna” från tidigare projekt och spara tid? Finns det 

t.ex. något objektbibliotek/detaljbibliotek eller liknande i de programvaror du använder 

som kan utnyttjas vid upprepande användning av objekt/byggnadsdelar i nya 

projekteringar?  

I Revit finns det ju vissa objekt färdiga men det är kanske sällan man använder just dom. Det är 

klart att man kan göra egna objektbibliotek. Sedan finns det även sådant som vi gjort nu, att man 

kan köpa färdiga objekt som någon annan har gjort. Vi köpte till exempel en färdig rulltrappa 

som jag inte vet om det kanske var tillverkaren som gjort. Det är en sådan sak som man inte vill 

sitta och skapa själv. Vi har gjort mycket eget då vi ritat i 2D. Där finns det mycket för anläggning 
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med räcken, brolager, ytavlopp och sådana grejer som man egentligen bara behöver rita en gång. 

Sedan skulle man kunna önska sig att tillverkarna kunde rita familjerna själva. 

Tycker du att det finns tydliga riktlinjer på detaljeringsgrad och kodning för att kunna 

leverera rätt information/underlag till andra parter i ett projekt, exempelvis kalkyl?  

Jag har ju bara jobbat med Revit i Slussen så jag kan bara referera till det. Där är det väldigt tydligt 

hur vi ska koda och littrera alla objekten osv. Även för kalkyl. Alla sådana här grejer handlar 

också om första frågan om skillnad i arbetsinsats. Allt sådant kommer i början att man måste 

skapa parametrarna och allting och sådant tar lite tid att sätta sig in i. Sedan när man väl har 

allting så är det bara en parameter att fylla i per objekt. Det är mycket av det här som gör att 

arbetsinsatsen kommer väldigt tidigt i processen. 

Vem har upprättat kravspecifikationen? 

Vi har en konsult som är datasamordnare i projektet och håller på bara med det. Sedan är det jag 

och Johan som är 3D samordnare. Vi har då möten med dom och de andra konsulterna. 

Datasamordnaren upprättar det antagligen i samråd med beställaren. Sedan får vi såklart komma 

med synpunkter och så.  

Hur tycker du att projektering av armering fungerar idag? Vad ser du för för- och 

nackdelar med 3D armering? 

Vi har inte börjat rita någon 3D armering i Revit än, och inte någon armering över huvudtaget i 

det här projektet. Däremot i tidigare projekt har jag använt 3D Cad och ritat upp rent visuella 

figurer i hörn eller så där det ofta blir svårt. Då har jag bara ritat upp det i 3D Cad utan littrering 

eller någonting bara för att få en 3D-bild som man har kunnat skicka till entreprenören för att 

visa hur det ska se ut. Det är absolut uppskattat. Det är helt klart en av fördelarna att de ska 

kunna få en förståelse för det. Jag har varit på några seminarier om de här armeringsfunktionerna 

som finns idag och dom är inte speciellt anpassade till anläggning. Det går oftast bra med 

armering så länge det är rakt och fint men så är det inte så ofta i anläggning. Det är en lite andra 

krav som ställs på armeringen då. Man har en del lutande ytor och det är meningen att 

armeringen ska följa det men det klarar inte de här programmen egentligen. Där ser vi lite 

problemet men sen är det klart att det skulle vara jättebra om det skulle fungera att göra de grejer 

som vi saknar idag. Dels för att få 3D vyerna men även för att man kan få ut alla 

armeringsspecifikationer synkade med ritningarna. Då kan man också tänka sig att entreprenören 

skulle kunna tända och släcka armeringen vartefter den ska läggas in. Det finns nog väldigt 

mycket fördelar. 

Vad gäller nackdelarna då, så det enda är egentligen att när vi ritar armering idag så är det i 2D. 

När man sedan upprättar en armeringsspecifikation får man en ganska bra egenkontroll på om 

det är rätt eller inte. Den grejen är nog ganska lätt att man annars missar.  

Hur väl tycker du att 3D-modellering fungerar med dagens programvaror? Saknar du 

någon funktion? 
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De programvaror som jag använder är framförallt AutoCad och Revit. Sedan har vårt kontor i 

Göteborg börjat titta lite på Tekla. Vi har även börjat titta lite på Civil 3D men inte direkt använt 

det i något projekt. Tyvärr verkar det som att de flesta programmen har lite svårt med just 

anläggningsprojekt. Alla programmen har någonting som dom är bra på, och man skulle vilja 

plocka ihop ett program av de här delarna. Framförallt när man ser till våra traditionella 

anläggningsprojekt, främst broar, så är det avancerade väglinjer och geometrier som de inte klarar 

av. Det klarar visserligen Civil 3D bra men då är inte dom så bra på resten, med att hantera 

objekt och kunna armera vidare. På hus är Revit jättebra för allt är anpassat för det, men vi har 

inget sådant på anläggning. 

Har du någon erfarenhet av automatiserad CAD? T.ex. en färdig CAD-produkt som 

gjorts projektspecifik genom minimal arbetsinsats. Om inte, vad tror du om 

möjligheterna med något liknande? 

Nej, men det skulle ju kunna vara en sådan sak som att man köper en färdig rulltrappsfamilj till 

Revit. Där är det ju så att vissa parametrar kan man fylla i som hur bred den ska vara och mellan 

vilka nivåer den ska gå och sedan ritas den upp. Men annars nej. 

Vi använder en del sådant att man kan använda CADen och rita upp grejer från Excel där man 

kan ha färdiga mallar och man matar in koordinater som sedan ritas upp i CAD. Men det har vi 

mest bara använt internt på företaget. Allt detta med färdiga grejer är egentligen en beställarfråga. 

Det är väldigt sällan det är så. Inte ens i samma uppdrag där man tycker att alla broar ska se 

likadana ut, så gör de aldrig det ändå. För att den ska se exakt likadan ut måste vägen se exakt 

likadan ut på just det stället där bron är. Det händer i stort sett aldrig. Även om man kan 

återanvända vissa grejer så funkar det aldrig fullt ut. Normalt är det mycket mer runt omkring 

som måste anpassas för själva bron.  

Hur skiljer sig din arbetsinsats vid användandet av BIM och modellbaserad mängdning 

jämfört med traditionellt arbetssätt för mängdning?  

Det är jättestor skillnad. Mängdar man efter ritningar får man sitta och räkna allt själv och från 

BIM får man det gratis. Då behöver man inte ens fundera, man ritar bara och så får man ut 

mängder. 

Kan du uppskatta hur mycket tid man kan tjäna? 

Det är svårt att säga, men ju större projekt desto mer tid tjänar man såklart. Speciellt i Revit där 

man bara kodar objekten och sedan får listorna klara på en gång och allt hamnar på rätt ställe. 

Där har man otroligt stor nytta.  

På vilket sätt har information om mängder hämtats från BIM-modellen? Vad har 

fungerat bra och vad har fungerat dåligt? 

Man sorterar listorna i programmet som man vill se dom och sedan exporterar man ut det i 

textfiler. Jag har inte hållit på så jättemycket med det så jag vet inte exakt allt vad man kan göra, 

men man kan säkert göra jättemycket med det. Vissa grejer kanske man vill mängda på lite andra 
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sätt än vad programmet tycker att man ska göra. Pålar till exempel är en sådan grej som man kan 

mängda på olika sätt. Längdmeter påle eller antal pålar. Det är säkert sådant som programmet 

klarar av men jag inte har koll på.  

Har du använt någon särskild programvara för mängdning där man importerar hela 

modellfilen? 

Nej, det har jag inte. Men vi har pratat lite i projektet med dom som ska göra kalkylen och dom 

har egna programvaror. Det är också något vi måste tänka på att vi ska synka med deras grejer. 

Det har inte kommit så jättelångt med det än. Den största arbetsinsatsen ligger tidigt då man ska 

lägga upp de här listorna och sortera som man vill ha det. När det är gjort behöver man inte göra 

det något mer och det är bara att exportera ut vartefter som man ritar. Man kan då göra det en 

gång i veckan så man har alla mängder. Om man skulle sitta och göra det arbetet manuellt så 

skulle det ta jättemycket tid att hålla koll på vad man har ändrat osv. Så man vet vad som ska 

räknas igen eller inte. 

Hur väl tycker du koder/littrering och detaljeringsnivå stämmer överens med vad ni 

efterfrågar? 

Allt sådant ställer lite krav på den enskilda projektören så att saker blir gjort på rätt sätt. Om det 

finns krav så försöker man följa dom själv men om någon annan inte gör det så kan det ju bli 

väldigt stökigt. Man kan alltid skicka iväg en modell, den känner ju inte av om man har fyllt i alla 

parametrar rätt. Jag är inte riktigt i den situationen själv men jag har pratat med några som ska 

hålla på med kalkylen. Vi vill gärna veta vad dom vill ha för det är kanske inte så svårt att fixa det 

då. Men det är svårt för oss att veta hur det ska vara, vilka enheter dom vill ha. Om det är fel 

fungerar säkert ingenting. Det är jättelätt att göra rätt bara man vet hur det ska vara.  

Uppstår det några problem då man vill ha mängderna sorterade på olika sätt? (För hus 

t.ex. per plan, trapphus eller liknande?) 

Egentligen inte men det är jättebra om man vet i förväg och har färdigställt med parametrar. Ju 

längre man har jobbat innan man börjar med sådant desto fler objekt är det som man ska sätta 

parametrar på. Ju längre man har kommit utan att sortera desto mindre koll har man. Det är klart 

lättare ju tidigare man får sådant klart. Det där är ofta mer självklart då man jobbar med hus. 

Annars kan det vara färdig bro eller anläggningsdelar, men man kan också göra per gjutetapp. 

När det gäller det senaste är Revit lite yxigt. När man ska flytta en sådan gjutskarv finns det inget 

smart sätt att göra det på, vad jag vet. Man kan väl skapa egna parametrar som heter gjutetapp1 

gjutetapp2 osv. Det är det som är den stora fördelen med Revit. Man har säkert bara använt en 

tusendel av alla möjligheter som finns. Ju mer man använder det desto fler smarta grejer kommer 

man på också. Att kunna lägga till egna parametrar gör jättemycket. 

Hur mängdas och beräknas detaljer/anslutningar i BIM-projekt? 

Det var en bra fråga, vi har inte börjat med detaljering än eftersom vi är i ett så tidigt skede. Det 

vet jag faktiskt inte. 
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Hur mängdas vanligen bro- och anläggningsprojekt? Är det någon större skillnad i 

jämförelse med hus-projekt?  

Den typen av mängdning som vi gör så är det i princip bara material. På det sättet är det mindre 

grejer att tänka på i ett anläggningsprojekt. Det är mest bara betong, armering och sådana saker. 

Använder man olika stor felmarginal beroende på i vilket skede kalkylen görs? 

Ja, så är det. Ju tidigare man är desto mer går man på erfarenhet. Så här mycket armering brukar 

det vara i den här typen av bottenplatta och sedan inser man att det inte var så. Den 

felmarginalen minskar ju längre man kommer.  

Så man mängdar armering utfrån olika erfarenhetsvärden? Vad tror du om 3D armering? 

Ja, de allra flesta broarna man gör ser typ likadana ut, så det brukar finnas lite generella saker man 

kan ta till. Vad gäller 3D armering tror jag mycket på möjligheten att kunna rita upp armeringen i 

ett tidigt skede. Det gör man ofta, man ritar innan man har räknat på det och sedan får man 

ändra. Man vet ju hur en bottenplatta armeras och om man då ritat upp och bara vill ändra 

dimension på järnen så är det en stor fördel att bara kunna ändra det med ett parametervärde så 

att det slår igenom överallt. Då skulle man snabbt kunna rita upp ett sådant antagande. Det är 

väldigt mycket jobb egentligen idag då man ritar armeringen i 2D. Det blir ganska känsligt på 

förändringar och blir mycket jobb. Det blir ofta väldigt trångt, så om man ändrar på något till 

större dimension måste man ofta flytta på andra järn och så får det inte plats någon annanstans. 

Där skulle det finnas fördelar med 3D armering. 

Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

Som jag har förstått det så har man lite svårt att visa vad som är bra med det så man ska vilja 

betala för det. På hus tror jag det är mycket lättare att säga vad som är fördelen, då man sitter 

arkitekt, konstruktör och V och ritar i samma modell. Generellt sett i ett anläggningsprojekt har 

en arkitekt bestämt hur bron ska se ut. När vi sedan får det är dom redan klara och vi gör 

beräkningarna och ritar arbetsritningar och skickar till Trafikverket för godkännande. Det blir 

inte lika mycket ett samarbete med någon på samma sätt. Vad gäller den typen av bro som du 

berättade om i början, då tror jag att man verkligen måste kunna sälja in den så att allt runt 

omkring anpassas efter bron. Annars kan man inte använda det i alla fall. Minst skillnad i väglinje 

så är man rökt. Så brukar det inte riktigt vara.  
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Intervju Johan Widerlöv 2012-02-20 

Transkribering 

 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom projektering och mängdning? 

Jag jobbar en del som projekteringsledare i ett antal projekt, bostadsprojekt och ett par 

lagerhallar. Jag har jobbat i 5 år med kalkyl tidigare på heltid. Det var innan BIM dök upp, ca 7-9 

år sedan. Sedan började jag med projektering, vilket också var innan BIM kom igång utan det var 

snarare att det kom in på 3D med 3D granskningar och så. Jag var biträdande projekteringsledare 

och gjorde kalkylen på Knivsta kommunhus som projekterades i BIM. Det var det första 

projektet som jag kom i kontakt med att ta mängder ur modellerna. Det gjordes både för A- och 

K. K gick inte så jättebra men A gick hyfsat i alla fall. Sedan är det detta projekt som är det andra 

projektet som använder BIM fullt ut. Sedan håller vi på att starta upp ett nytt projekt åt samma 

beställare som är ett stort kontorskomplex som också ska hålla fanan högt vad gäller det virtuella 

byggandet. Jag har hållit på lite med inköp också. 

Vad i projekterings- och kalkylprocessen upplever du som den största flaskhalsen idag? 

Vad tror du det beror på?  

Sett till mig så är det kanske kommunikationen med de som projekterar. Just för mängdavtagning 

så är det A och K. Vi tar inga mängder från installationshandlingar än. Det är svårt att förmedla 

vad vi vill ha ut av modellen och för projektörerna är det svårt att förstå vad vi vill ha. Den 

kommunikationen kan vara lite svår. Vi är nog fortfarande i ett startskede för mängdavtagning, 

inom NCC i alla fall. Vi kanske inte själva vet riktigt vad vi vill ha. Detaljeringsnivån skulle jag 

vilja ha lite bättre, den är ganska grov nu. I det här projektet har man utgått från en 

systemhandling, som är steget före en bygghandling, så då är det inte så detaljprojekterat som när 

det är en färdig bygghandling. Då blir det en ganska grov modell. Som innerväggar till exempel. 

När det är färdigprojekterat finns det kanske 15 olika väggtyper. Men när man ritar en 

systemhandling så finns det kanske en eller två olika typer. Det har kanske inte med BIM att göra 

i sig utan man vet inte riktigt, men lite mer detaljerat skulle man nog kunna göra redan i 

systemhandlingen. Bygghandling på det här projektet kommer att vara klart till sommaren och då 

är tanken att göra en ny kalkyl. Förhoppningsvis ska det vara bättre detaljerat då. 

Hur tycker du att man skulle kunna effektivisera och förbättra t.ex. kommunikationen? 

Det krävs nog att man har kört några projekt själv. Jag som gör kalkylen behöver träna mig fram 

också så jag vet vilka krav jag ska ställa. Många är säkert duktiga på programvaror men kanske 

inte så duktiga på kalkyl, så man måste kunna hela processen egentligen. Man måste kunna lite 

om projektering, man måste kunna kalkylprogrammet, man ska helst kunna, om man använder 

till exempel Archicad och Revit, hantera modellerna lite i de programmen också. Man måste vara 

ganska bred. Det krävs en bredare roll nu än det var vid traditionell mängdavtagning. Så det är 

nog en flaskhals också, att de gamla rävarna kanske inte alls är intresserad att lära sig alla nya 

applikationer. Det skulle nog behövas fler, jag har fått den uppfattningen att det inte är så många 
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som använder mängdavtagningsbiten även på NCC. Det är mycket fina broschyrer men det ska 

göras också. 

Hur stor erfarenhet har du av BIM1 eller 3D-projekt?  

Det har jag nog ganska stort eftersom jag har både hållit på med projektering och 

projekteringsledare och även med kalkyl. Jag har kommit i kontakt med det ganska mycket i de 

lagerhallarna jag var med på och sedan även kommunhuset som vi håller på och bygger i Knivsta 

och även det här projektet. Det här är en samverkan och vi är upphandlade som en 

generalentreprenad så vi har egentligen inte ansvar för projektering, utan det har beställaren, 

däremot sitter vi med i projekteringen. Jag är med i gruppen som samgranskar i modellen. En 

gång i månaden har vi stormöte med alla konsulter. Det är arkitekten som håller i det och vi 

medverkar och kommer med synpunkter och är med och tycker till.  

Det är mycket byggdetaljer man inte modellererar i modellen utan ritar platt och sedan får man 

leta själv efter de mängderna genom vanlig traditionell mängdavtagning.  

Konsulterna har varit väldigt på och velat köra BIM även om det sedan strulat en del. För vissa 

kan det vara första gången och det kan ta lite mer tid. I början pratades mycket om att det är så 

dyrt och kommer ta lång tid. Nu tror jag att de som har kört ett tag, att det inte är någon större 

skillnad mot för att använda 2D. Vinningen är så pass stor. 

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM? I vilka projekt 

tror du att nyttan med BIM är som minst? 

Samgranskningsmässigt tror jag på sådant som är installationstätt. Här är det väldigt 

installationstätt på vissa ställen och utan BIM tror jag knappt vi skulle få ihop det, det skulle 

åtminstone varit väldigt bökigt. Även komplexa projekt. Jag tror man har mer vinning där än i 

bostadsprojekt. Där finns såklart också fördelar men jag känner framförallt att det är på 

installationssidan och då det är lite mer komplicerat som man har en större vinning.  

Mängdavtagningsmässigt tror jag inte det spelar så stor roll vilken typ av projekt det är. Möjligtvis 

när man tänker på lagerhallen jag var med på, där hälften av kostnaden är en stomleverantör till 

exempel. Då det är mycket UE poster som inte vi behöver mängda egentligen utan man tar in 

offerter, då kanske man inte tjänar lika mycket mängdavtagningsmässigt. Det beror på i vilket 

skede man gör kalkylen också.  

Hur skiljer sig din arbetsinsats vid användandet av BIM och modellbaserad mängdning 

jämfört med traditionellt arbetssätt?  

Det är ganska stor skillnad. Traditionellt kan man ha olika sätt att prissätta. Man kan köpa 

mängder till exempel, då en beräkningsfirma tar fram alla mängder, vilket är lite likt när man tar 

ut mängder från en modell. Det man tappar genom att göra så är att man inte får riktigt samma 

grepp om projektet. Man har mängderna men har inte tänkt igenom det själv utan de kommer in 

automatiskt och man får inte samma känsla för projektet egentligen. Den stora skillnaden är att 
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man får stora delar gratis ur modellen. Det jag framförallt vill åt är de stora mängderna som till 

exempel innerväggar. I ett stort projekt tar det väldigt lång tid att räka ihop allt sådant. 

Hur mycket tid kan man spara? 

Det är svårt att säga. Själva mängdavtagningen går naturligtvis mycket fortare, men anbudsarbetet 

blir inte så mycket kortare, i alla fall då man ska ta in offerter, eftersom de i alla fall behöver två 

veckor när man skickar ut handlingar. Sedan tar det en vecka att utvärdera. Så själva anbudstiden 

kanske inte blir så mycket kortare egentligen. Men mängdavtagningen går fortare beroende på 

projekt. De stora volymerna är det man tjänar på och det är det som tar tid. Jag brukar säga att 

60-70% av mängdavtagningen kan man få ut av modellen. Pengamässigt kanske det är mer men 

tidsmässigt är det ungefär så. Detaljer och sådant är inte modellerat utan det får man tänka själv 

hur det ska se ut eller titta på ritning som man gör traditionellt och mäta på pappersritning.  

På vilket sätt har information om mängder hämtats från BIM-modellen?  

Mest har jag använt iLink och kopplat direkt till MAP. Jag vet att många kör ut bara listor också. 

Men då tycker jag att man bara har kommit halvvägs.  

 Vad har fungerat bra och vad har fungerat dåligt med iLink? 

Jag vet inte om det har fungerat så jättebra, det är lite segt. Det är lite omständigt då det är många 

programvaror som är öppna samtidigt. Det går även lite trögt och är inte optimalt. Någon bättre 

lösning borde man kunna hitta, gärna ett system som hänger ihop mer. Som det fungerar nu så 

har man modellen öppen i sitt originalprogram, till exempel Revit, sedan har man iLink kopplat 

till modellen. En mängdavtagning av modellen görs i iLink och kopplas till MAP som är vårt 

kalkylsystem. Det är ingen rak kommunikation utan det sker i många steg. Gör man en sak på ett 

ställe så sker förändringen inte automatiskt på de andra ställena.  

Mängdavtagningen stämmer bra så som det är modellerat. Sedan kan det ju vara fel i 

modelleringen så mängderna blir fel. Kopplingen fungerar bra när man väl gör det men det är lite 

omständigt.  

Jag har även tagit ur listor om man ska göra utskick till någon, till exempel golvläggare. Om allt är 

littrerat rätt så kan man ta ut listor över dörrar och sådant om man ska göra ett utskick över en 

viss dörrtyp. Men det gäller att modellen är rätt modellerad.  

Hur väl tycker du koder/littrering och detaljeringsnivå stämmer överens med vad ni 

efterfrågar? 

Det är egentligen bara på Knivsta kommunhus som jag har mängdat från en färdig bygghandling. 

Där fungerade det hyfsat, men det var inte 100 procentigt. I det här projektet har jag mängdat 

från en nästan färdig systemhandling, så den var också halvbra. Man får då göra uppskattningar 

och generalisera. Manuella tillägg görs då man vet att det kommer tillkomma information. Vad 

gäller littrering har jag inte använt BSAB utan bara använt ID utifrån vår manual om hur vi ska 

littrera våra byggdelar. Sedan har jag byggt kalkylen utifrån det.  
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Hur vill man ha mängderna sorterade? (För hus t.ex. per plan, trapphus eller liknande?) 

Det är lite olika hur man vill ha det. Ofta vill man ha det planvis och ute i produktionen vill man 

ha sorterat utifrån leveranser. I bostäder vill man sedan kanske ha trapphusvis för inredning och 

sådant men även stomme. Det kan ställa till det lite, eftersom det då måste vara modellerat så 

helst. Planvis brukar inte vara några problem för det kommer per automatik, det är värre när man 

vill dela upp det i vertikalled. Det kan vara svårt att veta i början hur man vill ha det uppdelat, 

men det är ofta bökigt att dela upp det i efterhand. I det här projektet ville beställaren till exempel 

ha det uppdelat i fyra olika delar, men modellen var inte alls uppdelad. Då blir det en del 

handpåläggning. Det behöver i princip vara förberett och uppdelat redan i modellfilen. Om jag 

har något som är modellerat som jag vill mängda, då får jag bara ut hela mängden. Däremot kan 

jag styra och säga att 50% av den mängden hör hit och 50% hör dit. Jag kan däremot inte själv 

dela den hur som helst.  

Är det något underlag du saknar som du tror skulle kunna effektivisera kalkylarbetet? 

Funktionsmässigt att kunna dela mängder själv i efterhand. Sedan skulle jag önska något 

rumsfunktionsprogram som är kopplat som man kan få ut mängder från. Det kan vara allt från 

vilken matta det är till sockel i ett rum. Så att man automatiskt skulle kunna få ut dessa mängder 

från ett rumsfunktionsprogram. Det skulle vara väldigt bra. Jag vet inte hur det skulle fungera, för 

jag tror inte att arkitekterna vill sitta och modellera varje sockel. Däremot kanske man kunde 

lägga in ytskikt. När varje rum är tilldelad som en zon kan man nu få ut omkrets och liknande, 

men då måste man manuellt sitta och ta reda på vad rummet innehåller.  

Sedan det här med att ta ut information om detaljer. 

Hur mängdas och beräknas detaljer/anslutningar i BIM-projekt respektive vid 

traditionellt arbetssätt? 

Det fungerar inte än i BIM projekt, inte där jag varit med i alla fall. Det har jag flera gånger frågat 

efter. När man ritar, kanske man inte behöver modellera detaljen, men att ange på vilken sträcka 

detaljen går. Så kan man få ut mängden i alla fall och se utsträckningen av detaljen. Annars får 

man göra traditionellt och tänka själv. Det skulle vara bra om det gick att med hjälp av någon 

symbol eller något säga att en viss sträcka tillhör en viss detalj. 

Hur mängdas vanligen bro- och anläggningsprojekt? Är det någon större skillnad i 

jämförelse med hus-projekt?  

Hur stor felmarginal räknar man med beroende på i vilket skede kalkylen görs? 

Jag försöker först titta igenom modellen för att se om det finns några uppenbara fel. Att det fattas 

bjälklag eller liknande. Har man gjort det och inte ser några uppenbara fel så finns nog ingen 

större felmarginal än om man sitter och mängdar för hand. Det är nog olika från projekt till 

projekt hur bra det är modellerat. Skillnaden från kalkylen som gjorts på systemhandlingen och 

den som ska göras på bygghandlingen är framförallt alla de ändringar som gjorts i projektet. Men 

det är ingen skillnad mot om kalkylen gjorts traditionellt. Däremot ökar förhoppningsvis 
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detaljeringsgraden, det kan bli både billigare och dyrare. Det beror på generaliseringarna i 

systemhandlingen. Vi har alltid en osäkerhets-post som gäller modellen men även sånt som 

händer i projektet som man inte vet om. En osäkerhets-post har man både vid traditionell som 

modellbaserad mängdning.  

Hur mängdas armering?  

Här mängdar vi inte armering från modell. Eftersom kalkylen dessutom gjordes från 

systemhandling så fanns det ingen armeringsritning utan man gjorde uppskattningar om kg per 

kubik. När man mängdar från bygghandlingar sker mängdavtagning från pappersritnigar. Så gör 

man här, jag vet inte hur man gör på andra ställen. Men som jag förstått så är det framförallt 

anläggningsjobb där det är mer komplicerat som 3D armering är aktuellt. Vi skulle nog gärna haft 

det på vissa delar av det här projektet där det är mycket armering. När man mängdar utgår man 

från armeringsritning eller om det är gjort någon armeringsspecifikation. Jag har ställt frågan om 

dom inte ska rita i 3D, men dom hade inte tänkt göra det förutom eventuellt något ställe. 

Vad tror du om 3D armering för mängdavtagning? Är det någon fördel eller är det för 

tidskrävande? 

Om jag har förstått det rätt så är det inte så tidskrävande, utan en del gör det i alla fall i 3D även 

om de inte skickar med det i modellen. Det är nog samma som det här i övrigt, det är lite 

motstånd i början. Om man ska kunna ta ut mängderna direkt ifrån modellen är jag lite osäker på, 

eller om de måste göra specar. Stor fördel är egentligen samma som på installationssidan, att man 

gå in och titta när det är komplicerat. På det här projektet har det på vissa ställen varit väldigt 

komplicerat med järn hit och dit, det hade varit lättare om man hade kunnat se det i 3D och se 

montageordningen. Det är nog framförallt bra då det är komplicerat. Om det bara är någon 

stickarmering eller nät i en vägg behöver man kanske inte modellera.  

När man mängdar armering från systemhandlingar är det oftast konstruktören som anger något 

erfarenhetsvärde beroende på vad det är för konstruktionsdel. Har han inte angivit något får man 

själv göra en bedömning. Där kommer man igen in på att göra uppdelningar i modellen. Här har 

man kanske ett värde på hur mycket armering det är per kubik i bottenplattan under ett visst rum 

och ett annat värde under trappen. Men i modellen är betongen inte uppdelad. 

Vad är viktigast i kommunikationen vid arbete med BIM-modeller som ska användas av 

flera användare? Hur ser man till att rätt information går till rätt person? Finns det några 

svårigheter? 

Littrering är viktigt, men det är inte så mycket mellan konsulterna utan snarare mot mig som 

kalkylator. Däremot är det viktigt att man i alla discipliner benämner olika delar av huset, plan 

t.ex. Men det är de flesta ganska vana vid så det tror jag inte är något problem. Jag tror det är 

viktigt med samordningsmöten så att man inte släpar efter. Alla måste vara i samma fas och att 

man jobbar på samma ställe samtidigt i huset. Det är extra viktigt i ett sådant här projekt då vi 

producerar samtidigt som vi ritar. Då är det extra viktigt att man är på rätt ställe och projekterar.  

Hur sker upprättandet av kravspecifikation på koder och littrering av modellen? 



BILAGOR 

 

Teknik upprättar CAD PM som grund och ska vara med som modellsamordnare. Jag har ibland 

hållit i det själv och i det här projektet är det arkitekten som har gjort sitt eget CAD PM. Då har 

vi lämnat input för att vi ska bli nöjda. Mängdavtagning är bara en del. Det är viktigt för 

mängdavtagningens del att gå in tidigt i modellen och titta så det går åt det håll som man vill och 

inte väntar till färdig bygghandling och upptäcker att det blivit helt fel och måste göras om. Man 

måste vara med och titta och granska under resans gång även om man inte ska göra en 

mängdavtagning förrän det är klart. Justerar man upp fel från början så är det lättare än när allt 

redan är klart.  

Är det något annat du själv vill belysa inom det här området? 

Något jag skulle vilja, handlar om nu när jag gjort en kalkyl från systemhandling och sedan ska 

göra av en bygghandling. Då skulle jag vilja kunna använda samma modell men bara kunna 

uppdatera. Men det är inte riktigt löst. Man skulle vilja se vilka ändringarna blev från förra 

modellen. Vitsen känns som att det är att kunna se snabba förändringar. Om man gör på ett visst 

sätt, hur påverkar det? Istället för att måste göra om alltihop från början. Jag skulle också önska 

ett system som är lite lättare än iLink. Jag vet att Vico system har ett helhetsgrepp, men om det 

finns andra brister där det vet jag inte. Där ligger allt i en programvara och det skulle ju vara 

enklare. Men det är säkert svårt för NCC som har så många olika system. 

 

 

 



Obs, lägg märke till indata som kan ändras under respektive flik.

Överbyggnad
Prefab

Mittbalk prefab GBC.11

Armeringsinnehåll

7 st Mittbalk prefab 17940 mm 340 kg/m3

14 st Mittbalk prefab 18690 mm 340 kg/m3

TOT 387,24 m

43,84 ton armering

Kantbalk prefab GBC.11

Armeringsinnehåll

2 st Kantbalk prefab 17940 mm 400 kg/m3

4 st Kantbalk prefab 18690 mm 400 kg/m3

TOT 110,64 m

23,01 ton armering

Filigranplatta GBC.11

296,6 m2 Total area

160 st plattor med längdmått enligt indata 3000 mm

442,6 m plattlängd

885,1 m upplag (fogmassa)

Övergjutning

Betong 220mm EBE.111

452 m2

99,37 m3

13,56 ton armering

Beläggning

Beläggning JB

452 m2

Obs! specificera beläggning i kalkylrecept

Räcke DEG.1211

2 st Räcken 62620 mm

TOT 125,2 m
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