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Sammanfattning 
I en rapport från 2005 framtagen av FoU-Väst i samverkan med Centrum för management i 

byggsektorn (CMB) konstateras att en betydande del av allt slöseri i byggsektorn är kopplat 

till fel och konsekvenserna av dessa, med andra ord felkostnader. Studien visar att 

felkostnader står för cirka 10 % av ett projekts produktionskostnad.  

 

Byggsektorn står nu, år 2012, inför förändringar i sitt arbetssätt för att minska antalet fel, öka 

kvaliteten och effektiviteten. BIM – Building Information Modeling, möjliggör ett smartare 

sätt att skapa, använda och förvalta information genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. 

BIM ger möjligheten att anpassa informationen i varje delprocess och därigenom effektivisera 

arbetet. Det nya arbetssättet innebär ett livscykeltänk där information används på ett 

systematiskt och kvalitetssäkrat sätt i en objektbaserad 3D-modell. 

 

Studiens syfte är att fastställa vilka arbetssätt som behöver förändras för att implementera 

BIM i ett av Skanskas distrikt i regionen Hus Stockholm Ombyggnad samt fastställa vilka 

kostnadsbesparingar beställare gör tack vare implementeringen. BIM består av mer än en 

datamodell. För att uppnå de nyttor BIM kan ge krävs förändrade processer och gemensamma 

begreppsmodeller. Processerna, organisationen och modelleringen av produkten måste 

planeras noggrant. Detta medför att mer resurser läggs i ett tidigt skede i projekteringen vilket 

krävs för att kravspecifikationen ska uppfyllas i ett BIM-projekt. Flera respondenter i studien 

ger uttryck för att fler och/eller utförligare informationsleveranser i systemskedet skulle höja 

kvaliteten på bygghandlingarna. Studien konstaterar att BIM-projektering kräver ett nära och 

öppet samarbete mellan, de för BIM-användingen aktuella aktörerna. 

Nyckelord 
BIM, begreppsmodell, processer, kravspecifikation, tidplanering, resursplanering, BIM-

genomförandeplan, arbetsflöde. 
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Abstract 
In a 2005 report written by FoU-Väst in collaboration with Centrum för management i 

byggsektorn (CMB) it is determined that a significant proportion of wastage in the 

construction sector is linked to defects and their impact, in other words costs of errors. The 

study shows that these costs are accounting for about 10 % of a project´s production costs. 

 

Construction sector now, in 2012, face changes in their ways of working to reduce errors, 

increase quality and efficiency. BIM - Building Information Modeling, provides a smarter 

way to create, use and manage information throughout the construction and 

management process. BIM provides the ability to customize the information in each sub-

process and thereby improve efficiency. The new ways of working involves a life-

cycle thinking in which information is used in a systematic and quality assured manner in an 

object-based 3D model. 

 

The study aims to determine the ways of working that needs to change to implement BIM in 

one of Skanska's district in the region Stockholm Hus Ombyggnad and identify cost 

savings clients make through the implementation. BIM consists of more than one data 

model. To achieve the benefits that BIM can provide, changes in processes 

and common conceptual models are required. Processes, the organization and modeling of 

the product must be carefully planned. This means that more resources are added in the early 

stages of the design process which is necessary to meet the specification of requirements in a 

BIM project. A number of respondents in the study reflect on the fact that additional and / 

or more detailed information deliveries during the schematic design phase would increase the 

quality of construction documents. The study finds that a BIM design process require 

near and open cooperation between the, to the BIM-use relevant participants. 

Key words 
BIM, conceptual model, processes, requirements specification, scheduling, resource planning, 

BIM Project Execution Plan, work flow.  
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Förord 
Detta examensarbete som omfattar 15 hp är den avslutande delen i författarnas 

högskoleingenjörsutbildning Byggteknik & Design vid Kungliga Tekniska högskolan. Arbetet 

är utfört under perioden mars till juni 2012 i samarbete med företaget Skanska i Stockholm. 

 

Vi vill rikta ett tack till alla som bidragit med sin kunskap och åsikter för att göra detta 

examensarbete möjligt. Ett tack riktas även till Skanskas region Stockholm Hus Ombyggnad 
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BIM  Building Information Modeling, 

Byggnadsinformationsmodellering 

 

Objekt Digital representation av en byggdel eller byggkomponent 

 

2D-CAD-modell Tvådimensionell datamodell (ritad i ett CAD-verktyg) utan 

objektinformation 

 

3D-modell  Tredimensionell datamodell utan objektinformation 

 

BIM-modell  Objektbaserad tredimensionell datamodell med objektinformation 

 

4D-modell  BIM-modell med dimensionen tid påkopplad 

 

5D-modell  BIM-modell med dimensionen kostnad påkopplad 

 

Produktmodell BIM-modell framtagen av en disciplin i projekteringen, t.ex. 

konstruktörens BIM-modell 

 

BIM-modellering Processen att skapa och förvalta information 

 

BIM-verktyg  De IT-verktyg som producerar och hanterar informationen 

 

BIM-mål  Den nytta man önskar uppnå med BIM 
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ICE  Integrated Concurrent Engineering 

 

PIO  Project Information Officer 

 

BIM-användning Det användningsområde av BIM som ska användas för att nå BIM-
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Processkarta  Karta över arbetsflödets gång med sambandspilar 

 

Gateway  Punkt i processkartan där beslut tas om BIM-målet är uppnått 

 

WBS  Work Breakdown Structure 

 

PBS  Product Breakdown Structure 

 

Begreppsmodell Modell som beskriver projektets gemensamma 
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1. Inledning 
Inledningens syfte är att beskriva studiens bakgrund och visa på vilka frågeställningar och 

ramar som skapat studiens inriktning. 

1.1 Bakgrund 
Byggsektorn är en av Sveriges vikigaste näringar som år 2010 gav sysselsättning åt drygt 

300 000 personer och har en betydande påverkan på samhället i stort och dess utveckling, dels 

ekonomiskt och även ur ett miljöperspektiv.  Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen 

Sveriges byggindustrier finns det potential att förbättra kopplingarna mellan byggsektorn och 

samhället för att åstadkomma ett ”samhällsbyggande i världsklass. (www.bygg.org) 

 

Byggfel, höga priser, svart arbetskraft och kartellbildning har under många årtionden varit 

förknippade med byggsektorn vilket inte har en positiv effekt på dess utveckling. 

År 2002 fick en kommission sammansatt utav representanter från Finansdepartementet, 

Boverket, Konkurrensverket, Riksskatteverket och Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen 

att granska dessa problemområden för att säkerställa en fungerande och hållbar utveckling. 

Kommissionen antog namnet Byggkommissionen (Fi 2002:01). 

Ett av målen var att ta fram åtgärder för att lyckas sänka byggkostnaderna och samtidigt öka 

kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn. 

Byggkommissionen presenterar sina slutsatser i betänkandet Skärpning gubbar! 

Om konkurrensen, kostnaderna, kvaliteten och kompetensen i byggsektorn 

(SOU 2002:115).  

 

I sammanfattningen på sid 17 kan man läsa följande: 

 
”Kostnaderna för byggfel kan vara betydande och i byggsektorn gäller, kanske i högre grad än 

på andra områden, att det är billigare att göra rätt från början. Enligt vad kommissionen 

inhämtat under sina utfrågningar och andra kontakter med marknadens aktörer, minskar inte 

antalet byggfel.”(Byggkommissionen 2002) 

 

I en rapport från 2005 framtagen av FoU-Väst i samverkan med centrum för management i 

byggsektorn (CMB), gör man en kartläggning av slöseri i byggprojekt. Man konstaterar att en 

betydande del av allt slöseri är kopplat till fel och konsekvenserna av dessa dvs. felkostnader. 

De konsekvenser man kan koppla till fel är att projektorganisationen skapar kontroller i syfte 

att upptäcka felen i tid samt att man tecknar försäkringar för att minimera de ekonomiska 

konsekvenserna av de fel som uppstår. Studien visar att denna post står för cirka 10 % av 

projektets produktionskostnad (markförvärv, projektering, kommunala avgifter, kontroll, 

besiktning, garantier, försäkringar, kreditivränta, entreprenadarbeten och mervärdesskatt) 

vilket innebär cirka 30 % av det totala slöseriet. (FoU-Väst 2005) 

 

År 2008 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp de förslag till åtgärder som 

Byggkommissionen fastslagit i sitt betänkande åtta år tidigare. Statskontoret fick även i 

uppdrag att genomföra en nulägesanalys av byggsektorn. I maj 2009 överlämnade 

statskontoret rapporten ”Sega gubbar? En uppföljning av byggkommissionens betänkande 

”Skärpning gubbar!” (2009:6). 

I rapporten konstaterar statskontoret att antalet byggfel sannolikt inte har minskats. Tvärtom 

ger ett antal fristående källor uttryck för att byggfelen snarare har ökat än minskat under 

perioden för undersökningen. 
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Från entreprenörernas sida framhäver man vikten av att tillräcklig tid avsätts för 

projekteringen i projekten. 

 
”En annan viktig orsak till byggfel som framhävs från byggentreprenörerna är att dessa inte får 

tillräckligt med tid för projektering respektive tillsyn och kontroll. Byggherren bidrar till 

tidspressen genom att denne ofta fokuserar på den kortsiktiga byggkostnaden och inte på 

livscykelkostnaden.” (Statskontoret 2009) 

   

Vidare läses i rapporten att statskontoret kommit fram till att mer tid och resurser bör 

omfördelas från byggskedet till projekterings- och planeringsskedet som en åtgärd för att 

antalet byggfel och därmed projektens felkostnader skall minska.  

1.2 Syfte 
Det ena syftet (av två) med denna studie är att undersöka vilka förändringar av arbetssätt samt 

tid- och resursplanering som krävs vid övergång från en traditionell projektering till en BIM-

projektering. Det andra syftet är att fastställa exempel på kostnadsbesparingar som finns för 

beställaren vid övergång från traditionell projektering till BIM-projektering. 

1.3 Frågeställningar 
 Hur ser dagens traditionella projekteringstidplan ut och hur förhåller sig nedlagd 

arbetstid i projekteringen till projekteringstidplanen? 

 Vilka förändringar av arbetssätt i de två studerade projekteringarna krävs för att 

övergå från en traditionell projektering till en BIM-projektering? 

 Vilka exempel på kostnadsbesparingar finns för beställaren vid övergång till en BIM-

anpassad projektering? 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom examensarbetet ska utföras under 10 veckor kommer studien endast omfatta två 

olika projekt vilka är utförda enligt ABT 06. Analyserad data från projekten kommer vara de 

arbetade timmar som varje konsult i projektet fakturerat vid varje faktureringstillfälle i 

respektive projekteringsprocess. I studiens resultat är inte hela projekteringsprocesserna 

redovisade p.g.a. att det inte var möjligt att inhämta underlag för de två projektens totala 

byggprocess. 

1.5 Målgrupp 
Denna rapports målgrupp är uppdelad i två huvudgrupper. Den ena gruppen är Kungliga 

Tekniska högskolan och författarnas examinator för detta examensarbete i utbildningen på 

högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Design. Även vår handledare från KTH tillhör 

denna grupp. 

 

Den andra gruppen är vår beställare av examensarbetet, Skanska. För Skanska ska 

examensarbetet redovisa metoder och motiv för att implementera BIM.  
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2. Faktainsamling och genomförande 
Kapitel 2 skall illustrera hur författarna gått till väga för att inhämta kunskap och data som i 

sin tur analyserats och givit svar på studiens frågeställningar. 

2.1 Faktainsamling 
För att besvara den första frågeställningen har två av distriktets projekt studerats. Författarna 

har valt att benämna projekten Projekt 1 och Projekt 2. Projekt 1 slutfördes under 2011 och 

Projekt 2 är vid examensarbetets genomförande under projektering och produktion. Båda 

projekten är utförda som totalentreprenader i samverkan mellan beställare och entreprenör 

med löpande räkning som ersättningsform.  

 

Datainsamling  

Genom att fastställa konsulternas nedlagda arbetstid i respektive projekt har kurvor över 

nedlagd arbetstid skapats. Författarna har valt att benämna dessa kurvor arbetsflödeskurvor 

vilket dessa kurvor fortsättningsvis kommer benämnas i rapporten. 

 

Intervjuer 

Arbetsflödeskurvorna har tillsammans med konsulternas åsikter berörande respektive projekt 

samt åsikter och idéer från personer som jobbar med att implementera BIM i branschen, legat 

till grund för besvarandet av den andra frågeställningen. 

 

Dokumentstudie  

Under examensarbetets fortskridande har författarna kontinuerligt studerat dokument som 

berör examensarbetets ämne för att skapa en ökad kunskap och förståelse. 

Dokumentstudien har legat till grund för att besvara samtliga frågeställningar. 

För att besvara den tredje frågeställningen har även information som framkommit när 

författarna har träffat ovan nämnda konsulter och personer används. 

2.2 Genomförande 
För att fastställa konsulternas nedlagda arbetstid i respektive projekt har författarna genomfört 

en datainsamling genom att studera projektens dagböcker som konsulterna har skrivit i 

samband med faktureringen till beställaren samt fakturor över nedlagt arbete. Dessa har 

tillhandahållits av handledaren på distriktet där studien utförs.  

För att skapa kurvor över nedlagd arbetstid har programmet Excel används. Från handledaren 

på KTH har författarna erhållit ett förprogrammerat arbetsblad som tidigare har används för 

att uppskatta kurvor där antagande av konsulternas nedlagda arbetstid har legat till grund för 

detta. Dokumentet har dock fått anpassas och delvis göras om för att passa examensarbetet 

och presentera rättvisande kurvor.  

 

För att förstå de faktorer som påverkar utfallet från datainsamlingen har författarna genomfört 

kvalitativa intervjuer med både de inblandade konsulterna samt projekteringsledaren i Projekt 

2. Examinatorn och handledaren från KTH ska känna till respondentens namn och företag. 

Däremot ska endast personens yrkesdisciplin redovisas i examensarbetet. Intervjuprotokollet 

ska redovisas för respondenten så att denna kan godkänna protokollet. Detta görs för att 

förhindra missförstånd eller liknande som kan ha skett under intervjun. Intervjufrågorna har 

tagits fram i samråd med handledaren på KTH.  

Kvalitativa intervjuer har genomförts med konsulter i de två studerade projekten, dels för att 

få tillgång till information som inte framkommit av dagböcker och fakturor samt dels för att 

få konsulternas syn på den andra frågeställningen.  
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En kvalitativ intervju har genomförts med Rogier Jongeling vars företag jobbar med att 

implementera BIM i projekt samt praktiska tillämpningar av BIM för att ge författarna 

underlag att besvara frågeställning 2. 

 

En kvalitativ intervju har genomförts med projekteringsledaren för Projekt 2 för att få dennes 

syn på traditionell projektering samt förutsättningar för att implementera BIM i distriktets 

kommande projekt.  

 

Genomförandekarta 
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3. Metod (Patel, R & Davidsson, B. 2007) 
Kapitel 3 beskriver studiens vetenskapliga metodik samt för en diskussion kring studiens 

validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodval 
Författarna av detta examensarbete påbörjade arbetet med att identifiera problemområdet. 

Därefter kontrollerades att en undersökning var praktiskt möjlig att genomföra. 

Examensarbetets studie klargjordes med hjälp av avgränsningar, frågeställningar samt syfte. 

Examensarbetet är en kvalitativ studie. Metodvalet består, utöver ovan nämnda parametrar av 

dokumentstudie, datainsamling, intervjuer, självrapportering i form av dagböcker och 

observationer.  

3.2 Dokumentstudie 
För kunskapsinhämtning använde författarna bland annat dokument. Dessa dokument var av 

typerna:  

 

 Officiella handlingar 

 Facklitteratur 

 ”Kortlivade” dokument – tidningsartiklar  

 

 

För att belysa problemformuleringen från flera vinklar valde författarna dokument som ger 

varsin syn på problemet. Alla ovan nämnda dokument är sekundärkällor och därför var det 

viktigt för författarna att förhålla sig objektiva till dokumenten. Det är nödvändigt att kritiskt 

ifrågasätta upphovsmannens roll i sitt producerade alster. Var och när skrevs materialet? 

Varför har materialet tillkommit? Vilket syfte hade upphovsmannen med materialet? Vilken 

relation hade upphovsmannen själv till materialet? 

Informationsinhämtningen fortlöpte under hela examensarbetets gång. I och med att 

examensarbetet var en induktiv och kvalitativ studie uppkom behovet av nya 

dokumentstudier.  

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen av underlaget till arbetsflödeskurvorna redovisas i form av diagram med 

tiden på x-axeln och arbetsflödet på y-axeln. Detaljeringsnivån på underlaget varierade. Detta 

ledde till att mängden arbetade timmar för varje disciplin stämmer överens med det verkliga 

fallet. Dock avviker de perioder arbetstimmarna är fördelade över i jämförelse med det 

verkliga fallet.  

3.4 Intervjuer 
I god tid innan respektive intervju informerades respondenterna om syftet med intervjun samt 

intervjuns kommande frågor. Intervjuerna var konfidentiella och sammanställningen av varje 

intervju skickades till varje respondent för godkännande. Detta för att förhindra att författarna 

misstolkat respondenternas svar. Alla dessa uppgifter informerades respondenten om både en 

tid innan intervjun samt strax innan intervjun startade. 

 

Intervjuerna var av typen hög standardisering och låg strukturering. Författarna förberedde 

frågorna innan intervjun men respondenten skulle ha möjlighet att helt fritt ge sitt svar. 

Samtliga intervjuerna var kvalitativa. I de intervjuer som gjordes med konsulter gjorde 

författarna en ansats att få respondenterna att beskriva större sammanhängande företeelser. 

Dock fick dessa respondenter även besvara mer specifika frågor. Detsamma gäller 
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projekteringsledaren. I intervjuer med sakkunniga användes den så kallade ”tratt-tekniken”. I 

dessa intervjuer fick respondenten först svara på mer övergripande frågor för att sedan allt 

eftersom övergå till mer specifika frågor. 

3.5 Dagböcker och fakturor 
Dagböcker och fakturor från konsulterna nyttjades från de två projekteringarna för att 

producera arbetsflödeskurvorna. Dagböcker är en form av självrapportering och Skanska gav 

oss sitt godkännande att gå igenom dagböckerna och fakturorna. 

3.6 Observation 
Författarna genomförde en ostrukturerad observation under ett av Projekt 2:s 

samgranskningsmöten. Författarna hade under observationen ett utforskande syfte (ett syfte 

att infånga så mycket som möjligt) och noterade därför endast nyckelord under 

obeservationen. Efter längre perioder tog författarna i enrum en diskussion om det som 

observerats. Författarna var ej deltagande i samgranskningsmötet men kända för deltagarna i 

mötet. 

3.7 Metoddiskussion 
I en kvalitativ forskningsprocess är reliabiliteten och validiteten så tätt sammanflätade att 

författarna i denna rapport valt att enbart bedöma examensarbetets validitet i dess vidare 

bemärkelse. Ett förklarande exempel: 

 

I en kvantitativ studie där en respondent intervjuas och denna lämnar olika svar på samma 

fråga vid olika intervjutillfällen, är detta ett tecken på låg reliabilitet. I en kvalitativ studie 

behöver så inte vara fallet. I den kvalitativa studien kan istället respondentens olika svar vara 

ett tecken på ett ändrat stämningsläge under intervjun eller att respondenten fått nya insikter i 

ämnet sedan den senaste intervjun. Med detta som bakomliggande orsak diskuteras i 

fortsättningen endast examensarbetets validitet, men med validitetsbegreppets vidare 

omfattning. Validiteten ska bedömas efter kvaliteten på genomförandet av hela 

forskningsprocessen. 

 

God validitet yttrar sig i hur forskaren klarar av att tillämpa och använda sin förförståelse i 

hela forskningsprocessen. I datainsamlingen bedöms validiteten efter hur forskaren lyckas 

göra en tillförlitlig tolkning av den studerades livsvärld. Validitet berör hur forskaren lyckas 

fånga det som är motsägelsefullt, t.ex. relationen mellan det som är typiskt och speciellt.  

 

Datainsamling av arbetskurvor  
På grund av att underlaget för produktionen av arbetsflödeskurvor inte var komplett lyckades 

författarna inte illustrera arbetsflödet som timmar per arbetad månad. I själva verket 

presenteras arbetsflödet som arbetade timmar per ”period”, där perioderna sträcker sig från ett 

antal dagar till tre månader. Författarna valde att illustrera arbetsflödeskurvorna så exakt som 

underlaget möjliggjorde. Därför ger resultatet (diagrammen) en mer exakt bild av 

verkligheten än vad god validitet tillåter. För att höja kvaliteten av bedömningen av kurvorna 

diskuterades varje kurva med de discipliner som intervjuades. Alla respondenter uttryckte att 

diagrammen var rimliga i förhållande till deras uppfattning av sitt eget arbetsflöde. Dock 

intervjuades ej samtliga discipliner i projekten. De som inte intervjuades i Projekt 1 var 

disciplinerna Brand, Arkitekt, El och Glas. De discipliner i projekt 2 som inte intervjuades var 

Skanska Intern, Brand, Konstruktör, Prefab-konstruktör, Arkitekt 1 och Arkitekt 2. Studiens 

syfte och slutsats har inte påverkats av detta, det är dock möjligt att fler slutsatser skulle 

kunna ha presenterats om samtliga discipliner varit möjliga att intervjua. Genom triangulering 
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kan resultatet av diagrammen ändå anses ha tillräckligt god validitet. Med triangulering 

menas att genom olika datainsamlingsmetoder ge en så fyllig och flersidig bild som möjligt. 

I Projekt 1 har författarna inte fått tillgång till fakturaunderlag för att beskriva hela 

projekteringens arbetsflöde. Det redovisade arbetsflödet startar därför mitt i systemskedet. 

Dock finns inga indikationer på att detta gav en betydande påverkan på rapportens syfte eller 

slutsats.  

 

Intervjuer 
I och med att talspråk och skriftspråk inte är samma sak, och att det i skrift är svårt att 

uttrycka gester och ironi med mera, är en diskussion om intervjuprotokollens validitet aktuell. 

I intentionen att hålla hög validitet i intervjudelen av examensarbetet har flera åtgärder gjorts 

för att säkerställa att respondentens svar ej förvanskas eller ges av ledande frågor. Författarna 

har läst facklitteratur inom området samt haft en kontinuerlig diskussion med sin handledare. 

För att ytterligare kontrollera validiteten har respondenterna fått möjlighet att godkänna eller 

fastslå nödvändiga revideringar av intervjuprotokollen. 

 

Analys och slutsats 
I analysavsnittet har triangulering skett mellan dokumentstudien, intervjudelen och den 

observation som gjordes. Författarnas ambition är att ge utförliga analyser av respektive 

arbetssätt/process för att ge läsaren möjlighet till mångfald i sin tolkning. Dock finns en 

svaghet i avsnitt 7.1 Analys av Projekt 1 och 2. I Projekt 2 var Skanska endast medverkande 

efter en viss tid av byggprocessen. I och med det har författarna inte full insikt i den 

byggprocess som föregick Skanskas medverkan. Emellertid har detta inte påverkat studiens 

syfte eller slutsats då dessa endast baseras på den del av byggprocessen som är känd för 

författarna.   
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4. Nulägesbeskrivning 
Kapitel 4 skall ge läsaren en bild av den miljö studien genomförts i samt visa på vilken fas det 

aktuella Skanska-distriktet ligger i beträffande studiens frågeställningar. 

 

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och 

anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige 

har Skanska cirka 11.000 anställda och byggverksamheten omsatte år 2011 27 miljarder 

kronor. Koncernen Skanska har totalt cirka 53.000 anställda och har verksamhet i Europa, 

USA och Latinamerika. 

 

Författarna av detta examensarbete skrev arbetet för ett distrikt i regionen Hus Stockholm 

Ombyggnad som är en del av Skanska Sverige AB. I dagsläget utförs distriktets projekt som 

traditionella projekt med små inslag av BIM. Likt branschen i övrigt har omställningen till att 

arbeta med BIM just startat.  
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5. Teori 
Kapitel 5 syftar till att beskriva den teori som ligger till grund för studiens analys och 

slutsats. 

5.1 Traditionell byggprocess 
Avsnitt 5.1 skall ge läsaren en bild av hur byggprocessen traditionellt har genomförts. 

 

Som de flesta industriella tillverkningsprocesser kan byggprocessen delas upp i två delar, den 

icke-materiella och den materiella processen. Den icke-materiella handlar om att tänka fram 

och redogöra för en abstrakt immateriell produkt av byggnadsverket. Resultatet redovisas i 

form av ritningar, beskrivningar, specifikationer, bilder och fysiska modeller i liten skala. Den 

icke-materiella delen ska innehålla alla de uppgifter, som behövs för att utföra den materiella 

produktionen. 

 

Den materiella produktionen handlar om hantering av material, tillverkning av komponenter, 

transporter, byggplatsetablering, byggande, montage, installationsarbeten och 

inredningsarbeten. Till sist ska byggnaden sättas i drift och då ska samordningen i den 

materiella produktionen resultera i en produkt som överensstämmer med den redovisade 

immateriella produkten. (Stintzing, R. 2005) 

 

Förenklat kan byggprocessen delas in i följande tre övergripande processer: 

 

 Planskede, förstudie, program- och projekteringsskede 

 Upphandlings- och byggskede 

 Förvaltningsskede 

 

I planskedet fastställs en översiktsplan och detaljplan för byggnadens geografiska plats. I 

förstudie, program- och projekteringsskedet genomförs en produktbestämning vilket 

resulterar i byggnadens programhandling, systemhandling och bygghandling. Skedet då 

bygghandlingar produceras benämns i denna studie som detaljskede. Upphandlings- och 

byggskedet innebär skapandet av produkten som ska resultera i en färdig byggnad. 

Förvaltningsskedet handlar om användning av den färdiga produkten. (Granroth, M. 2011) 

 

Den traditionella byggprocessen använder sig av 2D -CAD  
Alla ritningar i en traditionell byggprocess tas fram av 2D-linjer och symboler från ett 

bibliotek. Modellen redovisas antingen genom horisontella eller vertikala snitt i form av plan- 

respektive sektionsritningar. Modellen är inte kopplad till en databas vilket innebär att om en 

detalj ändras måste varje ritning var för sig ändras manuellt. I produktionen planeras och styrs 

arbetet med hjälp av 2D-ritningar, skisser, olika typer av Gantt-scheman och prognoser m.m. 

Under förvaltningsskedet måste 2D-ritningsunderlaget samordnas av användaren. (Jongeling, 

R. 2008) 
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5.2 Vad är BIM? 
Avsnitt 5.2 syftar till att beskriva vad som menas med BIM och att exemplifiera skillnaden 

mellan en 3D-modell och en BIM-datamodell. 

 

BIM kommer från det engelska ordet Building Information Model men står idag för Building 

Information Modeling. Den svenska översättningen av BIM är 

Byggnadsinformationsmodellering. Begreppet BIM är relativt nytt men beskriver något som 

diskuterats i den akademiska, och därmed teoretiska världen längre än så. Inom den 

akademiska världen presenterades redan under 1970-talet begreppet Building Product Model. 

Det var inte förrän stora CAD-leverantörer såsom Autodesk, Graphisoft och Bentley Systems 

började använda begreppet BIM som det stora genomslaget för BIM kom. (Jongeling, R. 

2008) 

 

Marko Granroth beskriver i sin lärobok BIM på följande sätt: 

 
”En BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten. I modellen samlas och organiseras all 

information från en byggnads livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om både den 

fysiska och den logiska sammansättningen av objekten och själva byggnaden. BIM-modellen 

kan beskrivas som en virtuell prototyp. En BIM-modell består av en objektsbaserad, digital 

representation av de ingående komponenterna. En BIM-modell kan även kallas för en 

objektsbaserad modell.” (Granroth, M. 2011) 

 

Rogier Jongeling beskriver i sin forskningsrapport från 2008 ”BIM istället för 2D-CAD i 

byggprojekt ” en vidare förklaring av BIM. I rapporten påpekar Jongeling att objekten kan 

vara byggdelar men även mer abstrakta objekt såsom ett rum t.ex. BIM-modellering är själva 

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

använder för att producera och hantera informationen. Vidare förtydligar Jongeling att BIM 

alltså inte är en teknik, utan ett samlingsbegrepp för hur informationen skapas, lagras och 

används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. 

 
Ett förklarande exempel: 3D-samgranskning 
Enligt ovan nämnda definitioner av BIM är alltså en 3D-modell inte per automatik en BIM-

modell. En BIM-modell är objektorienterad och innehåller information om byggprocessen 

och produkten. En 3D-modell som endast innehåller ”döda ytor och solider” för att 

visualisera modellen är alltså ingen BIM-modell. För att kalla 3D-modellen för en BIM-

modell krävs en objektorienterad struktur där objekten innehåller information. 

 

Vid samgranskning för t.ex. kollissionskontroll av installationer i ett hus är det möjligt att 

använda sig av en 3D-modell med ”döda ytor och solider”, dock kallas då inte modellen för 

en BIM-modell. Emellertid kan en samgranskningsmodell vara hämtad från en eller flera 

BIM-modeller. (Jongeling, R. 2008) 

 
Begreppen 4D- och 5D-modell 
4D-modell innebär att dimensionen tid kan kopplas till 3D-modellen. Denna integration 

innebär att det är möjligt att spela upp tidplaneringen av byggprojektet. 5D-modellen medför 

att det är möjligt att koppla kostnadskalkyler till modellen. Dessa två dimensioner ger 

användaren möjlighet att visualisera tidplanen och kostnadskalkylen över tiden samt att göra 

flera olika typer av analyser. (Jongeling, R. 2008) 
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5.3 Nyttor med BIM 
Avsnitt 5.3 skall beskriva fördelar som BIM, i några av byggprocessens delprocesser kan 

uppnå. 

 

I följande kapitel skall författarna beröra vilka nyttor objektbaserade informationsmodeller 

bidrar till och hur man kan använda informationen i projektets delprocesser. Författarna 

kommer även beskriva nyttor med BIM i ombyggnadsprojekt samt anläggningsprojekt för att 

visa på mer projektspecifika nyttor. Författarna kommer inte beskriva samtliga kända nyttor 

utan endast ett fåtal av de vanligast förekommande i litteraturen som anses relevanta för detta 

examensarbetes målgrupp. 

I handboken BIM – ByggnadsInformationsModeller för byggmästare kan följande text läsas 

om nyttor med BIM: 
 

”BIM ger goda förutsättningar för att skapa nytta för alla aktörer: fastighetsägare, 

hyresgäster, projektörer, byggare, installatörer, myndigheter m.fl. Genom att projektörerna 

bygger ett virtuellt hus i förväg får man möjligheter till effektivare produktion med färre fel 

genom bättre förståelse av byggnaden, kollisionskontroller, utsättning, bättre planering, 

mängder till kalkyl, beredning och inköp och mycket mer. I tidiga skeden kan alla få en bra bild 

av byggnaden och dess omgivningar. Byggmästaren kan till en lägre kostnad få fler analyser av 

alternativ, mängdning för tidiga kalkyler mm. Ett bra resultat av arbete med BIM kräver att alla 

berörda tidigt i projektet lägger ner mer arbete tillsammans på ett engagerat och konstruktivt 

sätt för att bygga en bra modell och använder den genom hela projektet ända till överlämning 

till förvaltning. Som alltid är kunniga och engagerade individer, med en genomtänkt 

organisation och med bra kontrakt och samarbete mellan berörda parter viktiga 

förutsättningar”. (Brohn, C. 2010) 

 

För att enklare förstå nyttorna med BIM har författarna valt att dela in bygg- och 

förvaltningsprocessen i mindre delprocesser för att utifrån dessa beskriva vad BIM-

användning kan förbättra i dessa processer. 

Delprocesserna som valts är: 

 

 Kalkyl och analys 

 Projektering 

 Samordning och presentation 

 Planering och produktion 

 Förvaltning 

5.3.1 Kalkyl och analys 
För att genomföra ett byggprojekt med hög kvalitet och inom en angiven budget krävs att 

olika förslag och lösningar kalkyleras och analyseras så exakt som möjligt. Genom att 

använda en korrekt modell med tillhörande information kan man låta datorn beräkna 

mängderna baserat på det faktiska underlaget.  

En fördel med detta är tidsvinsten. Genom att mängder och kalkyler baseras på vad som 

faktiskt finns i modellen kan man snabbare utvärdera flera tekniska lösningar. Detta medför 

att man kan genomföra fler analyser och kalkyler för att säkerställa kvaliteten i projektet. 

Modellbaserad kalkylering är det man brukar kalla för 5D vilket är ett bra verktyg för att 

lyckas med kostnadsstyrningen i ett projekt. 

Genom att förenkla kalkyl- och analysarbetet kan fler förslag utvärderas innan man 

bestämmer sig för en slutgiltig lösning. (Jongeling, R. 2008) 
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När projektet skall upphandla underentreprenörer är fördelen stor om man i det skedet har en 

objektbaserad 3D modell. Med hjälp av modellen kan anbudsräknande underentreprenörer 

göra bättre och precisare kalkyler av arbete och material.    

Energianalyser är idag en viktig del i ett projekt som måste vägas in i ett tidigt skede för att 

klara uppsatta mål med projektet. Oftast är det en energispecialist som utför energianalyserna 

med hjälp av en speciell programvara. Fördelen som uppstår om man jobbar mot en 

objektbaserad modell i projektet är att energispecialisten kan utnyttja informationen och 

modellen till sina analyser. Han slipper därmed tolka informationen från ett 2D underlag för 

att sedan lägga in denna information manuellt i beräkningsprogrammet och därmed kan 

merparten av arbetet bestå av simuleringar och analyser snarare än modellering och 

informationstolkning. (Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 

5.3.2 Projektering 
Begreppet projektering innebär producerandet av de bygghandlingar, beskrivningar och 

mängdförteckningar som skall ligga till grund vid uppförandet av byggnadsverket. I en 

traditionell projektering i 2D-CAD produceras dessa underlag ofta manuellt vilket innebär en 

risk att alla underlag inte stämmer överens. Risken ökar när det sker revideringar som 

påverkar fler än ett underlag. 

 

Genom att projektera mot en objektbaserad informationsmodell i 3D kan riskerna med detta 

minskas. Grundtanken är att informationen skapas en gång för att sedan generera alla 

underlag och att alla dessa är kopplade till modellen. När en revidering sker skall man bara 

behöva utföra ändringen i modellen vilket med automatik kommer generera nya ritningar och 

materialmängder. Detta medför en kvalitetssäkring till projektet. Inom området finns det få 

fastslagna mätvärden som visar skillnader på att projektera mot en 2D-CAD modell jämfört 

med att projektera mot en objektbaserad informationsmodell i 3D.  

Rogier Jongeling redovisar i sin forskningsrapport från 2008 en tabell som visar skillnaden i 

tid och kvalitet i de olika projekteringsprocesserna. Värdena baseras på uppskattningar och 

bedömningar från arkitekter och teknikkonsulter. 

 

 
 

   Skillnad i tid   Kvalitet 

2D-ritningar 

System- och bygglovshandlingar  

- A   0-20% Oförändrad/Minskning Högre 

- K   0-10%   Högre 

Bygghandlingar 

- A   30-50%   Mycket högre 

- K - plan/sektion  10-20%   Mycket högre 

- K – Tillverkning  30-40%   Mycket högre 

- VVS   20-30%   Mycket högre 

- EL   0-20%   Högre 

 

Beskrivningar, rapporter och materialmängder 
- A   50-70%   Mycket högre 

- K   50-70%   Mycket högre 

- VVS   50-70%   Mycket högre 

- EL   30-40%   Högre  
 

Tabell 1, Jämförelse mellan BIM och 2D CAD i tid och i kvalitet att producera underlag 
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5.3.3 Samordning och presentation 
Under ett projekt är det viktigt att alla berörda parter har en gemensam bild av projektet. För 

att skapa en gemensam bild av projektet krävs att information från respektive part förmedlas 

med resterande parter och att denna information uppdateras kontinuerligt. I traditionella 

projekt sker denna informationsöverföring ofta via 2D ritningar och beskrivande texter. Det är 

sedan upp till varje part att tolka dessa för att få en helhetsbild av projektet. Arbetssättet 

medför tydliga problem bl.a: 

 

 För att få en klar bild av projektet måste informationen ofta tolkas från ett stort antal 

2D ritningar av planer och sektioner vilket ökar risken för feltolkningar. 

 Det tar lång tid att tolka ritningarna eftersom dessa kan innehålla linjer och symboler 

som ett begränsat antal parter har förståelse för. 

Genom att arbeta mot en objektbaserad informationsmodell kan projektinformationen 

presenteras och visualiseras i 3D vilket ger en bättre tydlighet och kommunikation i projektet. 

Genom att modellen är integrerad med ett visualiseringsprogram kan man se visualiseringen 

som en biprodukt när man jobbar i BIM istället för ett det blir en separat process som görs 

parallellt med projekteringen. Genom att alla parter tittar på samma modell där all information 

finns minskar risken för feltolkningar av den mängd ritningar som behövs för att beskriva 

samma information som modellen innehåller. Detta innebär att det blir lättare att se framsteg 

men även fel i projekteringsprocessen. Nyttan finns även utanför projektet. Genom att 

använda visualiseringsmodeller vid kommunikationer med tredje part ökar förståelsen och 

diskussioner kan hållas med aktörer som inte har kunskap att tolka byggritningar. (Jongeling, 

R. 2008) 

5.3.4 Planering och produktion 
Vid produktionsstart av ett byggnadsverk sker förändringar i projektets organisation. Till den 

relativt lilla projekteringsgruppen kopplas ett stort antal projektdeltagare från bl.a. 

produktionspersonal från entreprenören, underentreprenörer, installations- och byggledare och 

besiktningsmän.  

I detta skede genomförs viktiga överföringar av projektinformation mellan 

projekteringsgruppen och produktionspersonalen. I detta skede är BIM-modellen ett bra 

hjälpmedel för att överbrygga information mellan projekterings- och 

produktionsorganisationen med hjälp av möjligheterna till 3D visualisering, 4D planering och 

5D kalkylering. (Granroth, M. 2011) 

 

Den stora nyttan med BIM i produktionsskedet är att det är ett bra hjälpmedel för att reducera 

antalet feltolkningar av ritningsunderlaget.  

Ett sätt att flytta ut BIM från projektkontoret till produktionsplatsen är att installera en så 

kallad BIM Kiosk där den uppdaterade modellen kan visas. På så sätt kan 

produktionspersonalen dra nytta av BIM-modellen tillsammans med 2D-pappersritningar för 

att förhindra misstolkningar av underlaget.  

 

För att ytterligare förenkla förståelsen för byggprocessen kan modellen kopplas ihop med en 

produktionstidplan och bilda en 4D-modell. 4D-modellen används för att simulera 

produktionsförloppet och för att på ett pedagogiskt sätt förmedla tidplanen med alla berörda 

parter i projektet. Man kan med hjälp av tidplansimuleringar tidigt hitta planeringskollisioner 

mellan aktiviteter innan de sker i den verkliga produktionen. Speciellt användbart kan detta 

planeringssätt vara i installationstäta områden som kräver hög precision och noggrann 
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planering. Det är även möjligt att göra 4D simuleringar av arbetsplatsdispositionsplanen för 

att tydliggöra kranplaceringar, materialupplag, tillfartsvägar mm. (Edgar, J. 2002) 

5.3.5 Förvaltning 
I förvaltningsskedet finns stora fördelar med att ha all information om förvaltningsobjektet 

strukturerad och digitaliserad i en modell. Areahantering har stor potential när BIM-modellen 

överförs från produktionsfasen till beställaren och de som skall förvalta och driva 

anläggningen eller byggnaden men även som underlag till brukaren. Genom att samla all 

information om ytor, hur dessa är lokaliserade och visualisera dessa kan modellen vara till 

stor hjälp när man bl.a. skall upphandla en städentreprenad eller vid renovering. Om 

byggnaden eller anläggningen måste moderniseras för att uppfylla gällande krav och 

önskemål från brukarna eller samhället finns uppenbara fördelar med att ha en uppdaterad 

BIM-modell. Modellen kan användas för att göra nya analyser, kalkyler och visualiseringar. 

Det är svårt att uppskatta kostnadsbesparingarna som en BIM-modell medför i 

förvaltningsskedet för beställaren men med tanke på att brukartiden av en byggnad eller 

anläggning sträcker sig under lång tid jämfört med uppförandet av denna bör beställaren ha 

detta i åtanke tidigt i projektet. (Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 

5.3.6 Ombyggnadsprojekt 
Svårigheten med ombyggnadsprojekt är att överföra den befintliga informationen av en 

byggnad eller miljö till en digital informationsmodell. Problem som ofta uppstår när 

informationsmodellen skall skaps är att befintliga underlag inte är uppdaterade, är svårtydda 

eller inte ens existerar. En lösnig är att man skapar informationen på nytt utifrån den 

befintliga byggnaden eller anläggningen genom att utföra en 3D-scanning av ytorna. Metoden 

skapar en modell som är uppbyggd av punktmoln som genereras av laserscannern. Modellen 

kläs sedan på genom att man definierar objekten med information. När man har en modell 

som innehåller all information kan man dra nytta av tidigare nämnda nyttor. (Lindström, M, 

Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 

5.3.7 Anläggningsprojekt 
Man skulle kunna se de flesta anläggningsprojekt som ombyggnadsprojekt då det faktiskt 

handlar om ombyggnad av befintliga miljöer. För anläggningsprojekt men även alla projekt 

som inkluderar schaktarbeten och arbeten i befintlig mark, uppstår problemet att man varken 

har underlag för vad befintlig mark innehåller eller kan ta reda på det genom att visuellt 

studera marken. Genom att bygga upp en så noggrann terrängmodell som möjligt genom 

befintliga underlag av ledningar i marken från ledningsägare, laserscannade markytor, 

provborrningar och provgropar kan en tydlig bild av markförhållandena åstadkommas vilket 

minskar riskerna vid spontning och schaktarbeten. Modellen kan även användas vid 

volymberäkningar av massor.  

Maskinstyrning är en annan nytta som modellen kan användas till. Man har lyckats integrera 

maskinparken med modellen i projekt vilket innebär att maskinernas arbete synkroniseras 

med modellen. Ett exempel är en maskin som avtäcker berg. Genom GPS-positionering 

skapar rörelserna som maskinens skopa gör ett avtryck i modellen i x-, y-, och z-led vilket 

resulterar i en 3D bild av berget direkt i modellen. (Khöler, N. 2009) 
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5.4 Fullständig och ofullständig BIM 
Avsnitt 5.4 syftar till att beskriva två olika scenarier, där fullständig BIM innebär att nyttor 

uppnås och ofullständig BIM innebär att tänkta nyttor uteblir.  

 

Fullständig BIM innebär ändrad resursfördelning och omfattar ett livscykeltänk  
Genom att välja BIM som arbetsmetod i ett projekt måste man tidigt planera för ett förändrat 

arbetsflöde jämfört med en traditionell projekteringsmetod. BIM förutsätter stor arbetsinsats i 

början av projekteringen för att skapa förutsättningar för besparingar i bygg- och 

förvaltningsskedet. Att genomföra ett BIM-projekt innebär en högre projekteringskostnad, 

men nyttorna med BIM innebär tillräckligt många kostnadsbesparingar för att göra 

investeringen lönsam. (Granroth, M. 2011) 

 

I program- och systemskedet bygger man upp BIM-modellen och definierar all data och 

information som skall kopplas till denna varför man måste lägga mer tid i dessa skeden. Detta 

är nödvändigt för att i senare skede kunna utnyttja modellens potential vid bl.a. framtagandet 

av bygghandlingar och materialmängder.  

I en artikel för facktidningen husbyggaren nr 6 2011 tar artikelförfattaren Marko Granroth 

upp vikten av att projekteringsledaren planerar för den förändrade resursfördelning. 

Förändringen av resurser medför att man jobbar upp mer information i program- och 

systemhandlingsskedet för att sedan använda informationen i detaljskedet vid framtagandet av 

bl.a. bygghandlingar. Figuren visar schematisk på skillnaden mellan en traditionell tidplan 

och en tidplan anpassad för BIM-baserad projektering. 

 

 

 

 

I projekteringsskedet kan investeringskostnaden öka, framförallt initialt vid implementeringen 

av BIM när det krävs utbildning och införskaffande av erfarenhet samt eventuellt nya 

mjukvaror. Den högre kostnaden i projekteringen ger den objektbaserade modellen ett högt 

informationsvärde vilket medför möjligheten till väl genomförda simuleringar, analyser, 

visualiseringar och kollisionskontroller. Genom att dessa kan utföras tidigt i byggprocessen 

ökar mervärdet med modellen genom att synliggöra fel och åtgärda dessa under 

Figur 1, Den totala resursfördelningen för projekteringen med stöd av BIM, jämfört med ett 

traditionellt projekt 
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projekteringen. I en traditionell byggprocess hade dessa fel troligtvis upptäckts i 

produktionsskedet och medfört höga felkostnader som följd. (Granroth, M. 2011) 

 

BIM är inte enbart ett arbetsätt som förbättrar projekterings- och produktionsprocessen när ett 

byggnadsverk skall tas fram. I en krönika för facktidningen Byggindustrin från 2011-02-21 

skriver Rogier Jongeling och Mårten Lindström att det är viktigt att inte glömma bort 

sammanhanget mellan de olika skedena under ett byggnadsverks livslängd och vilket värde 

BIM-modellen har i dessa. Man fokuserar ofta på att t.ex. sänka byggkostnaderna så mycket 

som möjligt, vilket självklart är viktigt men i ett byggnadsverks livscykel är det en relativt 

liten kostnad. Jongeling och Lindström gör en jämförelse mellan kostnader i olika skeden 

under ett kontorshus livslängd. Man konstaterar att en vanlig bedömning är att: 

 

 Projekteringskostnaderna ≈ 10 procent av byggkostnaderna  

 Drift och underhållskostnader ≈ 3-5 gånger byggkostnaderna 

 Verksamhetskostnaderna ≈ 30-200 gånger byggkostnaderna.  

 

Jongeling och Lindström ser stora möjligheter med att fånga upp brukarkraven så tidigt som 

möjligt och systematiskt koppla dessa till modellerna. På så sätt kan erfarenheter och kunskap 

hos brukaren, byggaren och projektören bidra till utvecklingen samtidigt som BIM-modellen 

blir ett hjälpmedel till effektiv byggprocess, verksamhet och förvaltning. (Lindström, M, 

Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 

 

Ofullständig BIM 
Vid övergången från den traditionella projekteringsprocessen till en BIM-process är det 

viktigt att planera resursfördelningen. I en traditionell process ligger mycket fokus på 

handlingsleveranser enligt tidigare nämnda skeden program-, system- och detalj. Arbetssättet 

medför ofta en hög arbetsbelastning, d.v.s. man jobbar upp mycket information inför varje 

leverans med ett tydligt maximum innan leverans för detaljskedet vilket medför ökad stress 

och därmed sänkt kvalitet i handlingarna. Denna typ av resursfördelning kommer författarna 

fortsättningsvis benämna baktung projektering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både Marko Granroth och Rogier Jongeling påstår att baktung projektering inte är möjligt vid 

övergång till en BIM-anpassad projektering. 

Om modellen inte förses med tillräckligt mycket information tidigt i processen riskerar man 

att det tilltänkta värdet som modellen skall tillföra byggprocessen uteblir. Man hinner inte 

Deadline 

Arbetsflöde 

Tid 

Baktung projektering 

Framtung projektering 

Figur 2, Bak- och framtung projektering 
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med de värdeskapande analyserna och simuleringarna m.m. som sänker byggnadsverkets 

livscykelkostnad. I detta skede har man troligtvis hamnat i ett läge där man har en ökad 

projekteringskostnad till följd av framtagandet av informationsmodellen men oförändrat antal 

fel i produktions- och förvaltningsskedet.  

Marko Granroth skriver om ovan nämnda scenario i sin bok BIM – Byggnads Informations 

Modellering, Orientering i en modern arbetsmetod. Han kallar det för Ofullständig BIM och 

anser att det endast kan lösas genom att man förlänger tidplanen för projekteringen eller att 

man ”…överger BIM-processen och övergår till en traditionell byggprocess där delar ”löses 

på plats”. (Granroth, M. 2011) 

 

Den nya resursfördelningen där man planerar in mer resurser tidigt kallas hädanefter i 

rapporten för framtung projektering. 

 

5.5 Etablerade koncept och nya arbetssätt 
Avsnitt 5.5 skall visa på hur BIM kan möjliggöra etablerade industrikoncept, därtill beskrivs 

nya arbetssätt och nya arbetsroller som stödjer en BIM-byggprocess. 

 

Lean Construction 
Lean Construction kan enklast förklaras genom att byggbranschen nu försöker ta lärdom av 

industrins metoder för att systematiskt undvika slöseriet av material, personresurser och tid. 

Ju mer information man har och som struktureras i sin BIM-modell, ju mer effektiv blir 

processerna vilket leder till en Lean Construction. (Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 

2012) 

 

Industrialiserat byggande 
BIM är en förutsättning för att lyckas med ett mer industrialiserat byggande. Genom en långt 

gången standardisering och smart utnyttjande av delkomponenter till en mångfald möjliggörs 

industrialiseringen. Inom många andra industrigrenar har produktiviteten de senaste 15-20 

åren ökat, samtidigt som valmöjligheten av produkternas prestanda och utseende har ökat. 

(Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 

 

Partnering/samverkan 
För att uppnå högre effektivitet i projektering- bygg- och förvaltningsprocesser är det 

nödvändigt att införa nya processer och inte sällan nya organisationsformer. De 

stafettliknande kontraktsformerna som traditionellt använts i byggbranschen passar inte det 

nära samarbete som behövs för att lyckas med BIM. BIM kräver korta genomförandetider och 

de medger inte det traditionella arbetssättet enligt intresseorganisationen OpenBIM. 

 

VDC och ICE 
Forskare från Stanford University på avdelningen CIFE (Center for Integrated Facility 

Engineering) har framtagit ett nytt arbetssätt kallat för VDC (Virtual Design and 

Construction). Definitionen av VDC skrivs som följande: 

 
” Virtual Design and Construction is the use of integrated multi-disciplinary performance 

models of design-construction projects to support explicit and public business objectives” 

(Fischer, M, Kuntz, J. 2012) 
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VDC beskrivs av forskaren Martin Fischer som en vidarearbetning av BIM där man studerar 

vidare och tittar på processen och organisationen bakom BIM-modelleringen. (Hindersson, P. 

2010) 

 

I en forskningsrapport från CIFE beskriver författarna hur ICE (Integrated Concurrent 

Engineering) är ett stöd för VDC: 

 

Under mitten av 1990-talet började NASA arbeta på ett nytt sätt i ett projekt med mål att ta 

fram en ny rymdfärja. Arbete som normalt tog ett år eller mer kortades nu ner till några 

veckor. Det NASA gjorde var att samla alla olika discipliner i ett och samma rum, kallat för 

Interactive Room eller iRoom. Metoden kallades ICE. Även fast det rent tekniskt är skillnad 

på att projektera ett rymduppdrag och att projektera något inom bygg och anläggning finns det 

flera projektspecifika likheter. Båda typer av projektering bygger på ett samarbete mellan 

flera discipliner och aktörer med gemensamma och konkurrerande mål samt metoder. 
 

Inspirerade av NASA arbetade CIFE därefter in ICE i VDC-metodiken. CIFE fann att i det 

interaktiva rummet skulle det finnas flera stora datorskärmar. Detta för att de olika 

projektörerna då kunde visa och förklara sina egna modeller och samtidigt förstå och tolka 

sina kollegors på ett snabbt och effektivt sätt. Detta nya arbetssätt innebar att en fråga ställd 

av en projektör besvarades av en annan projektör inom en minut i 99 fall av 100. (Fischer, M, 

Kuntz, J. 2012) 

 

BIM kräver standarder och struktur – nya yrkesroller växer fram 
Nyttan med BIM uppnås då en effektiv informationshantering bildar en obruten kedja från det 

första stadiet i byggprocessen, genom projektering, produktion och förvaltning och vidare till 

att byggnadsverket rivs och byggmaterialet återvinns. Att beskriva objekten i modellen är en 

betydande del i en BIM-process. Tidigare har arbetare genom sin utbildning och erfarenhet 

kunnat tolka ritningar. I och med BIM övergår vi till att hantera informationen i olika 

datasystem. De förteckningar som skall överföras mellan olika datasystem måste då vara 

explicit definierade. Exakthet är det enda möjliga. Det krävs initialt i en BIM-process mer 

arbete än i en traditionell process för att beskriva och fastlägga byggdelar och övriga objekt. 

Vinsten är att det är möjligt att göra fler beräkningar, kalkyler och simuleringar. Idag 

efterfrågar expertis i Sverige ett nationellt och internationellt samarbete, främst i samverkan 

med SIS och ISO och andra viktiga aktörer, att ett standardiseringsarbete börjar för BIM-

modellering. 

 

BIM kräver ordning och reda och BIM-modellen blir inte bättre än den process som skapat 

den. För att komma tillrätta med en del av processproblemen har en ny yrkesroll vuxit fram i 

spåren av BIM, PIO – Project Information Officer. Idag finns ännu inte en tydlig definition av 

vad en PIO:s exakta arbetsuppgifter innebär. En PIO kan kort beskrivas som en person som 

säkerställer och styr informationshanteringen med hjälp av modeller. Detta innebär att rollen 

oftast handlar om att hantera frågor kring CAD-verktyg och 3D-samordning. Dock efterfrågas 

idag en mer omfattande yrkesroll för en PIO. En PIO bör även se till byggprocessens helhet, 

med andra ord förstå och styra informationen så att den blir användbar i produktions- och 

förvaltningsfasen. (Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 
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5.6 BIM-genomförandeplan (CIC 2010) 
Syftet med avsnitt 5.6 är att illustrera hur en implementering, och även ett fortsatt arbete med 

BIM ska planeras initialt i en byggprocess. 

5.6.1 Inledning  
Implementering av BIM kräver detaljerad planering och grundläggande förändringar i de 

nuvarande projekteringsprocesserna. Detta för att uppnå de nyttor med BIM-modellen man 

eftersträvar. Att införa BIM på ett generellt sätt kan innebära att processen blir till en 

ofullständig BIM. För en framgångsrik implementering av BIM krävs av projektledningen att 

de definierar det exakta användningsområdet av BIM. En projektledning skall implementera 

BIM på den nivån som ger maximal nytta till den minsta kostnaden. Detta kräver en aktiv 

process där implementeringsområdena väljs noggrant och där dessa områden planeras väl. 

Denna planering resulterar i en BIM-genomförandeplan som delas upp i fyra steg: 

 

 Identifiera projektets BIM-mål samt BIM-användning 

 Utforma BIM-användningens processkarta 

 Utforma projektets informationsutbytesmanual 

 Definiera den projektstruktur som ska ge stöd till den valda BIM-implementeringen 

5.6.2 Identifiera projektets BIM-mål samt BIM-användning 
Första steget i att identifiera projektets BIM-mål och BIM-användning är att se till de mål 

projektet har som kan relateras till BIM. Det är viktigt att målen är specifika och mätbara. I 

detta skede är målen endast förslag till implementering av BIM. Det andra steget är att 

bestämma den BIM-användning som kan möjliggöra att målet uppnås. Varje respektive mål 

kan ha en eller flera BIM-användningar som stöd. Ett exempel på redovisning: 

 

Prioritet Målbeskrivning Potentiell BIM-användning 

1 = Viktigast Nytta att uppnå  

   

   

   

   

När projektets alla mål med respektive potentiell BIM-användning är fastlagd börjar 

processen att välja ut de nyttor och användningar projektet ska välja för implementering av 

BIM. I relation till projektets huvudmål skall varje BIM-användning prioriteras som Låg, 

Mellan eller Hög. För varje BIM-användning ska även följande faktorer redovisas: 

 

 Vilken disciplin som är ansvarig för varje BIM-användning 

 Vilken kapacitet respektive disciplin har att genomföra varje BIM-användning 

 Ytterligare värde eller risk för projektet som respektive BIM-användning medför 

(redovisas under kolumnen ”Anteckningar”). 

 

Alla ovan nämnda faktorer redovisas i en tabell där sista kolumnen redovisar huruvida 

projektledningen väljer att genomföra respektive BIM-användning. 

 

 

 

 

Figur 3, Tabell över mål och potentiell BIM-användning. Del av BIM-genomförandeplanen 
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5.6.3 Utforma BIM-användningens processkarta 
Processkartan ska utformas på två olika nivåer. Den ena nivån är mer övergripande och visar 

hur projektets processer ser ut i stort. Den andra nivån beskriver varje BIM-användning i 

detalj. 

 

Översiktlig processkarta 
Det första steget innebär att man till den översiktliga processkartan inför varje BIM-

använding som en process på kartan. Det är viktigt att förstå att varje BIM-användning kan 

vara skriven på flera platser på kartan. Det andra steget innebär att sortera varje BIM-

användning i den ordning de uppkommer på kartan. Det tredje steget är att ange vilken 

disciplin som är ansvarig för varje BIM-användning. I vissa fall är detta en enkel uppgift och i 

andra fall mer utmanande. Vissa BIM-användningar kan innebära att flera discipliner är 

ansvariga. Vilken disciplin som är ansvarig för respektive BIM-användning redovisas i den 

översiktliga processkartan enligt figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projektfas 

BIM-användning 

Ansvariga 

discipliner 
Detaljkarta 

Indata Utdata 

Figur 4, Tabell för utvärdering av BIM-användningen. Del av BIM-genomförandeplan 

 

Figur 5, Förklaring av process i den översiktliga processkartan 
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Den ansvariga eller de ansvariga för varje process är skyldiga att tydligt definiera den 

information som är nödvändig för att implementera BIM-användningsprocessen. De ansvarar 

även för att definiera den information som processen producerar. Det fjärde steget innebär att 

bestämma vilken information som erfordras för att genomföra respektive BIM-användning. 

Dessa informationsobjekt skall framgå i processkartans flöde. Vanligtvis sker 

informationsöverföringen i form av en datafil men leveransen kan även ske i en gemensam 

databas. Figur 5 visar ett möjligt exempel på en del av en översiktlig processkarta. 

 

  

Figur 6, Översiktlig processkarta med exempel på processer i ett BIM projekt 
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Detaljerad processkarta 
När arbetet med den översiktliga processkartan är färdigt övergår arbetet till att utforma en 

detaljerad processkarta för varje BIM-användning. I denna ska varje BIM-använding brytas 

ner till flera delprocesser för att finna den kärnprocess som kommer ge den önskade nyttan. 

Därefter definieras alla samband mellan processerna och information och 

informationsleveranser som är nödvändig för att genomföra processerna definieras. För att 

verifiera att målet med BIM-användning uppnås skall så kallade Gateways utplaceras efter 

lämplig delprocess. En Gateway innebär en mätning där beslut tas om delprocesserna gett 

önskat resultat eller om produkten behöver omarbetas. Detaljerade processkartor ska 

kontinuerligt uppdateras och vid avslutad BIM-användning kan den sedan användas för 

uppföljning och även eventuellt som mall för framtida projekteringsprocesser. Figur 7 visar 

en del av en detaljerad processkarta med en Gateway placerad i kartan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.6.4 Utforma projektets informationsutbytesmanual 
Informationsutbytesmanualens syfte är att definiera och visualisera de informationsutbyten 

som sker mellan processkartans BIM-användningar. Skapandet av denna manual delas upp i 

följande skeden: 

 

Identifiera varje potentiellt informationsutbyte från den översiktliga 
processkartan 
I detta första skede identifieras de tillfällen i den översiktliga processkartan då 

informationsutbyte skall ske mellan minst två olika BIM-användningar. Varje BIM-

användning kan med andra ord ha behov av flera informationsutbyten men till en början 

summeras dessa som ett enda stort utbyte. Utbytet ska tidsättas så att alla inblandade vet när 

utbytet ska ske. 

 

Skapa en Product Breakdown Structure (PBS) för projektet  
En PBS skapas för att i ett senare skede i Informationsutbytesmanualen kunna identifiera 

vilka utbyten som ska ske för respektive nivå och objekt. Hur detaljerad, med andra ord hur 

djupt man bryter ner produkten, i projektets PBS skall direkt speglas i 

Informationsutbytesmanualen.  

 

Identifiera informationskraven för varje utbyte (indata och utdata)  
För att definiera varje informationsutbyte ska följande information dokumenteras: 

 

Ansvarig disciplin A Ansvarig disciplin B Ansvarig disciplin B 

Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 

Är BIM-målet 

uppnått? 

Nej 

Figur 7, Detaljerad processkarta 
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1. Modellmottagare – Identifiera alla discipliner som kommer motta informationen för 

att utföra en BIM-användning. 

2. Modellens filtyp – Lista de program och dess versioner som kommer att användas för 

att bruka modellen i respektive BIM-användning av mottagaren. Detta är relevant för 

att identifiera eventuella problem med interoperabilitet som kan uppkomma i utbytena.  

3. Information – Identifiera endast den specifika information som är nödvändig för 

BIM-användningen. 

4. Noteringar – Alla krav kan inte täckas in i PBS:en och därför antecknas övriga 

informationskrav under noteringar. 

 

Ange de ansvariga discipliner som har befogenhet att ändra i 
informationskraven 
Varje informationskrav ska utformas av den part som gör det med högsta nivå av effektivitet. 

Tiden för informationsutbytet ska baseras på den översiktliga processkartan och det är 

modellmottagarens krav på tidpunkt som är styrande. 

 

Jämför utdata-innehåll med indata-innehåll  
Som en kvalitetssäkring är det viktigt att jämföra att informationskraven i utdata motsvarar 

informationskraven i indatat. Skulle dessa två inte motsvara varandra kan man antingen ändra, 

tillägga eller precisera informationskraven i utdatat eller informationskraven i indata. 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Definiera den projektstruktur som ska ge stöd till den valda BIM-implementeringen 
Det sista steget i att skapa en BIM-genomförandeplan är att skapa och tydligt definiera den 

projektstruktur som ska ge stöd åt den valda implementeringen av BIM. Nedan listas de 

punkter projektstrukturen ska innehålla: 

 

1. Översiktlig beskrivning av BIM-genomförandeplanen 

2. Projektinformation 

3. Kontaktuppgifter till nyckelpersoner i projektet 

4. Projektets BIM-mål och BIM-användningar 

5. Definiera organisationens olika roller och ansvar 

6. BIM-implementeringens processkartor 

7. Informationsutbytesmanual 

8. Tydliggöra projektets olika BIM-krav 

9. Samarbetsplanen 

10. Kvalitetskontroll 

11. Projektspecifika behov av teknisk infrastruktur 

Informationsutbyte 

Utdata 

Indata 

Överensstämmande informationskrav? 

Figur 8, Informationsutbyte i projektet 
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12. Modellstruktur 

13. Projektresultat som ska överlämnas till beställaren 

14. Kontraktsformer i projektet 

 

5.7 Planering och styrning av tider i projekt (PMI 2008) 
Avsnitt 5.7 syftar till att beskriva hur en byggprocess kan styras med avseende på tid. 

Tidplanen blir därigenom ytterligare ett verktyg (utöver BIM-genomförandeplanen) för att 

implementera BIM. 

 

Detta avsnitt beskriver de processer som är nödvändiga för att färdigställa ett projekt i tid. 

Kapitlet beskriver planering och styrning i ett godtyckligt projekt. Ord och begrepp är alltså 

generella och inte direkt kopplade till byggbranschens terminologi. 

 

Kapitlet är uppdelat i sju stycken olika processer: 

 

 Skapa WBS är processen att dela in projektets leveranser i mindre delar för att göra 

de mer lätthanterliga. I WBS-strukturen fastställs projektets alla leveranser i en 

leveransorienterad hierarkisk struktur. 

 Definiera aktiviteter är processen att identifiera de specifika åtgärder som behöver 

vidtas för att producera projektleveranserna. 

 Bestämma aktiviteters ordningsföljd är processen att identifiera och dokumentera 

på vilket sätt olika projektaktiviteter är beroende av varandra. 

 Bedöma aktiviteters resursbehov är processen att bedöma mängden och typen av 

material, antal personer eller utrustning som behövs för att genomföra varje aktivitet. 

 Upprätta tidplan är processen att analysera aktiviteters ordningsföljd, varaktighet, 

resursbehov och tidsramar för att sedan skapa projekttidplanen.  

 Styra tider är processen att övervaka projektets status i syfte att uppdatera projektets 

framskridande och hantera de ändringar som kan uppstå i projektets referensplan för 

tider. En referensplan för tider i ett projekt är ett dokument som innehåller fastställda 

start- och färdigdatum för projektets aktiviteter. 

5.7.1 Skapa WBS 
I processen Skapa WBS delas projektarbetet och projektleveranserna in i mindre och mer 

lätthanterliga delar. WBS är en engelsk förkortning av Work Breakdown Structure. Den 

svenska översättningen kallas ”Arbetsstruktur”. WBS är en leveransorienterad hierarkisk 

nedbrytning av det arbete som projektgruppen ska utföra för att nå projektmålen samt skapa 

och leverera de önskade överlämnandena. För varje nivå neråt i en WBS definieras arbetet 

alltmer detaljerat. 

 

För att skapa en WBS skall projektledningen först samla in projektets intressenters krav på 

slutprodukten. Dessutom ska projektledningen definiera omfattningen av projektet och 

slutprodukten. Detta görs med hjälp av en detaljerad beskrivning av projektet. Den bygger på 

de viktigaste leveranserna, antagandena och restriktionerna som dokumenterats i projektets 

initiala skede. Resultatet blir en projektspecifikation, vilken är avgörande för projektets 

framgång. 
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Den lägsta nivån i en WBS kallas arbetspaket. Ett arbetspaket är resultatet av en arbetsinsats 

som t.ex. kan resultera i en leverans. Ett arbetspaket är alltså inte själva arbetsinsatsen utan 

produkten av denna. Nedan figur visar på hur en WBS-struktur exempelvis kan vara 

uppbyggd. Varje skede innehåller leveranser som i sin tur direkt eller genom delprojekt slutar 

i ett arbetspaket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2 Definiera aktiviteter 
Definiera aktiviteter innebär den process då projektledningen identifierar de specifika åtgärder 

som krävs för att producera projektets leveranser. Längst ner i WBS-strukturen finns 

arbetspaket. Det är dessa arbetspaket som bryts ner till aktiviteter och dessa representerar det 

arbete som är nödvändigt för att fullborda ett arbetspaket. Det är aktiviteterna som utgör en 

grund för bedömning, planering, utförande, övervakning och styrning av projektarbetet. Det 

är underförstått att aktiviteterna ska utformas och planeras så att projektets mål uppfylls. 

  

Samla in krav 

Kravdokumentation 

Definiera omfattning 

Projektspecifikation 

Företag/Organisation 

Organisationens befintliga 

arbetssätt 

Skapa WBS 

Projekt 

 

Fas 1.0 Fas 2.0 

Leverans 2.1              Leverans 2.2              Leverans 2.3 

Arbetspaket 2.1.1  Arbetspaket 2.1.2 Delprojekt 2.2.1 

Arbetspaket 2.2.1.1 

 

Arbetspaket 2.2.2 

Fas 3.0 

Figur 9, Skapandet av en WBS 

 

Figur 10, Olika nivåer i en WBS 
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5.7.3 Bestämma aktiviteters ordningsföljd 
I processen bestämma aktiviteters ordningsföljd identifieras och dokumenteras olika 

projektaktiviteters beroende mellan varandra. Projektaktiviteterna ordnas med hjälp av logiska 

samband. Alla aktiviteter och milstolpar är sammankopplade med minst en föregående och en 

efterföljande aktivitet. Länkarna mellan aktiviteterna kan behöva vara överlappande eller 

fördröjande, detta för att skapa en realistisk tidplan. Med hjälp av dessa metoder och verktyg 

kan man skapa en så kallad tidsatt nätplan (även kallad Logiskt Ganttschema). 

5.7.4 Bedöma aktiviteters resursbehov 
Bedöma aktiviteters resursbehov är den process då projektledningen bedömer vilken typ och 

mängden material samt personer eller utrustning som behövs för att utföra varje aktivitet. Ett 

exempel: En projektgrupp för ett byggprojekt behöver känna till de lokala byggnormerna. 

Denna kunskap finns ofta hos de lokala leverantörerna. Om de inte besitter rätt kunskap i det 

specifika ämnet kan en merkostnad för en konsult vara den mest effektiva lösningen på 

problemet. 

5.7.5 Bedöma aktiviteters varaktighet 
Bedöma aktiviteters varaktighet är processen att bedöma tiden det åtgår att slutföra varje 

aktivitet med uppskattade resurser. Tillgången och kvaliteten på underlaget för bedömningen 

spelar en stor roll för hur exakt bedömningen kommer att vara. Dock utvecklas bedömningen 

allt eftersom arbetet fortskrider. Tack vare att data som är mer specifik kommer fram allt 

eftersom arbetet pågår kan bedömningen av varaktigheten bli mer exakt. 

5.7.6 Upprätta tidplan 
Processen att upprätta en tidplan innebär att analysera aktiviteters ordningsföljd, varaktighet, 

resursbehov och tidsrestriktioner i syfte att upprätta en projekttidplan. Tidplanen produceras i 

takt med att alla aktiviteter registreras med sin respektive varaktighet och resursbehov. 

Tidplanen fastställer start- och färdigdatum för projektaktiviteter och milstolpar. I detta arbete 

kan bedömningen av aktiviteternas varaktighet och resursbehov revideras. En av 

projektledningen godkänd tidplan fungerar som en referensplan för att mäta projektets 

framsteg. Med hjälp av tidplanen upprättas en ”Referensplan för tider”, innehållande 

aktiviteters fastställda start- och färdigdatum. 

 

Analys av what-if-scenario 
Under arbetet med upprättandet av tidplanen utförs en analys av frågan: ”Vad händer om ´X´ 

skulle inträffa?” Resultatet av varje what-if-analys kan användas för att bedöma tidplanens 

möjlighet att genomföras vid ogynnsamma förhållanden. Resultatet av analyserna kan även 

användas till att skapa beredskaps- och riskbemötandeplaner som hjälper till att eliminera 

eller minska effekterna av oväntade eller mindre oväntade situationer. 

5.7.7 Styra tider 
I processen Styra tider övervakar projektledningen projektets status i syfte att uppdatera 

projektets framdrift och hantera ändringar i referensplanen för tider. Tidsstyrning handlar om 

att: 

 

 Fastställa projekttidplanens aktuella status 

 Påverka de faktorer som skapar ändringar i tidplanen 

 Fastställa om projekttidplanen har ändrats 

 Hantera verkliga förändringar när de inträffar 
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Verktyg och metoder för att styra tider  
 

Lägesgenomgångar 
Vid lägesgenomgångar mäts, jämförs och analyseras tidplansprestationer. Till exempel de 

verkliga start- och färdigdatum som genomförts, procentandelen färdigställt arbete och 

återstående varaktigheter för pågående arbete. En viktig del av tidsstyrningen är att besluta 

om en aktivitets tidsavvikelse kräver korrigerande åtgärder. Exempelvis om en aktivitets 

färdigdatum är försenat kan omedelbara åtgärder behöva tas om aktiviteten ligger på den 

kritiska linjen eller en nära-kritisk linje. 

 

Avvikelseanalys 
Avvikelseanalys innebär att projektledningen mäter tidplanens aktuella status för att bedöma 

omfattningen av avvikelserna från den ursprungliga referensplanen för tider. I denna analys är 

det viktigt att fastställa orsakerna till avvikelserna och avgöra om det krävs korrigerande eller 

förebyggande åtgärder.  

 
Övriga verktyg och metoder 
I processen att Styra tider ingår delarna resursutjämning och analys av what-if-scenario. 

What-if-analysen har redan berörts och resursutjämning används för att optimera fördelningen 

av arbete mellan resurser efter de nya förutsättningarna. I tidplanen ska projektledningen 

ändra, tillägga eller radera överlappningar och fördröjningar samt komprimera de delar som 

behövs för att alla aktiviteter ska ligga i fas med tidplanen. 

 

Utdata från verktyg och metoder för att styra tider  
De beräknade värdena (antal arbetsdagar t.ex.) för tidsavvikelse av arbetspaketen skall 

kommuniceras till samtliga intressenter. Uppdateringar av organisationens arbetssätt sker 

bland annat på grund av: 

 

 Orsaken till avvikelser 

 Korrigerande åtgärder som valts och orsaken till detta 

 Andra typer av erfarenheter till följd av styrning av tider i projektet 

 

Olika typer av ändringsbegäranden och uppdatering av olika dokument kan komma att bli 

aktuella, som t.ex. referensplanen för tider, projektets nätplan och/eller projekttidplanen. 

  



30 

 

  



31 

 

Programskede Systemskede Systemskede Detaljskede 

Maj 
07 

Okt 
07 

Dec 
07 

Mar 
08 

Jun 
08 

Aug 

08 

Okt 
08 

Projektvecka v 1 v 42 

6. Resultat 
Kapitel 6 illustrerar datainsamlingens resultat och beskriver hur arbetsflödet sett ut i 

förhållande till tidplanen och vissa händelser. 

 

I detta kapitel redovisas resultatet av faktainsamlingen för de båda projekten i form av 

arbetsflödeskurvor. Resultatet av intervjuerna redovisas i form av intervjuprotokoll som 

bilagor till rapporten. 

 

Nedan presenteras de arbetsflödeskurvor som författarna producerat. Kurvorna redovisas för 

respektive projekt uppdelat i en kurva som visar den summerade arbetsflödet för samtliga 

discipliner i projektet samt en kurva som visar samtliga discipliners individuella arbetsflöde. I 

bilagorna återfinns samtliga kurvor som visar varje disciplins enskilda arbetsflöde i respektive 

projekt. Samtliga kurvor presenteras som glidande medelvärde över två punkter. 

6.1 Projekt 1 
Projekt 1 var ett ombyggnadsprojekt av ett kontorshus som även inkluderade en tillbyggnad 

vilken kan ses som nybyggnation. Produktionen, i form av rivning påbörjades i maj 2008. För 

att förstå projektets uppdelning i de olika projekteringsskedena har författarna valt att 

presentera detta i form av en figur. Figuren baseras på muntlig information från 

projekteringsdeltagarna samt projekteringstidplanen. 

Datainsamlingen för Projekt 1 består i fakturerade timmar för perioden januari 2008 t.o.m. 

oktober 2010 varav fakturerade timmar för projekteringen redovisas för det författarna har 

valt att kalla projektvecka (v 1 - v 42). Arbetsflödeskurvorna beskriver endast projekteringens 

grundutförande och inte de hyresgästanpassningar som gjordes. I Projekt 1 har författarna haft 

möjlighet att intervjua disciplinerna VVS, Konstruktör 1 och Konstruktör2. 

 

 

 

 

  

Figur 11, Projekteringsskeden i Projekt 1 
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Figur 12, Summerat arbetsflöde i Projekt 1 

Figur 13, Disciplinernas individuella arbetsflöde i Projekt 1 
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6.2 Projekt 2 
 Projekt 2 var ett tillbyggnadsprojekt i form av kontorshus. Initialt skulle Skanska genomföra 

en utförandeentreprenad men tillsammans med beställaren beslutades det att Skanska skulle 

ansvara för en projektering som skulle se över samtliga handlingar och göra ett PM på dessa. 

Skanska skulle även ansvara för produktionen av byggnaderna. Arbetsflödeskurvorna 

beskriver projekteringen av detta PM-skede. Studien genomfördes samtidigt som 

projekteringen pågick och därför har inte sista delen av PM-processens arbetsflödeskurvor 

redovisats. Projekteringen skulle resultera i bygghandlingar i form av ett grundutförande för 

byggnaden.  

 

Målet var att grundutförandet skulle vara en flexibel lösning för att hyresgästanpassningar i 

ett senare skede skulle kunna projekteras på ett smidigt sätt. Dock skrev hyresgäster kontrakt 

med beställaren innan projekteringen av grundutförandet var klart. Därmed skedde en 

programförändring i form av tillkomna hyresgäster vilket ledde till att grundutförandet 

övergavs och en hyresgästanpassning startade. Projekteringstidplanen var utformad för 

grundutförandet och uppdaterades inte för de nya förutsättningarna. 

 

Hyresgästanpassningens krav och önskemål skulle senast vara inlämnade till Skanska från 

beställaren den 15 januari 2012. Dock valde Skanska att även efter detta datum fortsätta 

projektera in nya önskemål från hyresgästerna. Hyresgästanpassningar som startar mitt i en 

projektering tillhör det normala och typiska för den fastighetsmarknad som studien är inriktad 

på. Programändringar i form av nytillkomna hyresgäster mitt i en projektering med 

medföljande hyresgästanpassning summeras förenklat, och fortsättningsvis i studien, till att 

kallas för sena programförändringar. 

Den period som kurvorna redovisar är från v 40, 2011 till v 13, 2012. Dessa översätts i 

diagrammen till projektvecka 1 respektive 27. Stommen började resas den 1 mars 2012, 

projektvecka 22. 
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Figur 14, Summerat arbetsflöde i Projekt 2. (1) Deadline bygghandlingar baserat på den disciplin som, enligt 

projekteringstidplanen överlämnar bygghandlingen sist av alla discipliner. (2) Planerad sista dag för förändringar av 

hyresgästanpassningarna. Dock har förändringar skett senare än denna dag. (3) Samgranskningsmöte 1. (4) 

Samgranskningsmöte 2. (5) Start av stommresning. 

 

Figur 15, Disciplinernas individuella i Projekt 2. (1) Deadline bygghandlingar baserat på den disciplin som, enligt 

projekteringstidplanen överlämnar bygghandlingen sist av alla discipliner. (2) Planerad sista dag för förändringar av 

hyresgästanpassningarna. Dock har förändringar skett senare än denna dag. (3) Samgranskningsmöte 1. (4) 

Samgranskningsmöte 2. (5) Start av stommresning. 
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7. Analys 
Kapitel 7 syftar till att diskutera kring studiens syfte samt ge svar på studiens frågeställningar 

med examensarbetets genomförandekarta som grund (Avsnitt 2.2). 

7.1 Projekt 1 och Projekt 2 
I avsnitt 7.1  redovisas en analys av vilka specifika faktorer i de två projekteringarna som 

behöver ett förändrat arbetssätt för att implementera BIM. 

 

I följande avsnitt skall arbetsflödeskurvorna analyseras och tillsammans med intervjuer med 

berörda discipliner skall detta avsnitt besvara vilka orsaker som har påverkat kurvornas 

utseende. I båda projekten har projekteringarna blivit baktunga. I intervjuer har det 

framkommit att man lägger ner mycket av arbetstiden när det närmar sig handlingsleverans. 

En respondent uppger att flera discipliner lämnar sina handlingar samtidigt vilket medför att 

redan innan leverans vet man om att man måste göra kompletteringar eller ändringar efter att 

man har sett de andra disciplinernas handlingar. Flera konsulter har nämnt att de vid hög 

arbetsbelastning strax innan leverans inte hinner med att kvalitetssäkra sitt arbete vilket 

medför kompletteringar i handlingarna efter inlämningsdatum om fel upptäcks.  

Det har framkommit att projekteringstidplanerna för projekten är mestadels inriktade på 

leveranstider i form av händelser och inte uppdelade i aktiviteter som skall leda fram till en 

leverans. Som framkommer av avsnittet Planering och styrning av tider i projekt är det 

aktiviteterna som utgör en grund för bedömning, planering, utförande, övervakning och 

styrning av projekteringsarbetet. 

I projekt 2 är en bidragande orsak till att projekteringen har blivit baktung och även försenad 

varit att förändringskrav från beställaren har kommit sent i projekteringen i form av nya 

hyresgäster. Hyresgästen har krav och önskemål vilket medför förändringar i projekteringen. 

  

I intervjuer med Skanskas projekteringsledning framgår att det är ett konstaterat problem med 

dessa sena förändringar men att dessa är svåra att undvika.  

För att minimera negativa konsekvenser av sena förändringar anser man från både 

projekteringsledningen och konsulter att det är av stor vikt att ha en tydlig plan för hur dessa 

förändringar skall hanteras och att ha ett nära samarbete mellan hyresgäst, beställare, 

entreprenör och konsulter. En del i en sådan plan kan vara att beställaren presenterar de tänkta 

förändringarna för entreprenören varpå denna gör en utredning av tekniska och ekonomiska 

konsekvenser samt vilken inverkan förändringen får på tidplanen. Detta ger beställaren ett 

underlag att fatta beslut i frågan.  

Att göra en ”What if”-analys av projekteringstidplanen är ett sätt att planera och skapa 

beredskapsplaner för förändringar i projektet. 

 

Under arbetets gång har författarna deltagit i ett av Projekt 2:s samgranskningsmöten för 

installationsdisciplinerna. Inför mötet samordnades alla 3D-modeller till en modellfil meg 

hjälp av ett program som heter Navis Works och visades på projektor på mötet. Efter 

intervjuer med deltagande konsulter har det framkommit att man önskar lägga större tid av 

mötet på att faktiskt lösa de krockar och problem som kommer fram på mötet. Flera konsulter 

ger uttryck för att möten av denna storlek ofta blir just möten där kollisioner som i vissa fall 

redan är kända visas upp. Flera konsulter hävdar att tiden skulle kunna användas till att lösa 

dessa krockar på plats istället för att göra detta vid ett senare tillfälle. En av de intervjuade 

konsulterna beskrev hur man i ett annat projekt har jobbat med liknande möten varannan 

vecka under projekteringen. Vid dessa möten har konsulterna haft med sig sin dator och allt 

eftersom man funnit kollisioner, löst dessa direkt. Detta kan liknas vid en ICE-metodik i det 

avseendet att projektörerna under ett gemensamt möte tillsammans löser problem som berör 
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flera olika discipliner. Graden av effektivitet och nära samarbete blir då högre än vid 

traditionell projektering. Att tillämpa ICE-metodik fullt ut innebär praktiska problem då 

discipliner sällan arbetar med endast ett projekt i taget. Dock kan en delvis implementering av 

ICE medföra nyttor för en projekteringsprocess. 

  

Konsulter har påpekat att tiden från fråga till besked ofta upplevs som lång när man väljer att 

lösa problem och fatta beslut på möten. Detta gäller även för andra projekt än de som denna 

studie behandlar. Långa omloppstider från fråga till besked gör processen skör och är en 

bidragande orsak till att man hamnar i en baktung projektering. Denna fråga analyseras mer i 

detalj i avsnittet 7.3 Förändrade arbetssätt vid implementering av BIM i detta Skanska-

distrikt. 

7.2 Metoder för att nå framtunga arbetsflödeskurvor i en projektering 
Avsnitt 7.2 syftar till att analysera vilka förändrade arbetssätt som krävs för att inte riskera 

en ofullständig BIM-process p.g.a. baktunga arbetsflödeskurvor i detaljskedet. Detta avsnitt 

är inte direkt kopplat till Projekt 1 eller Projekt 2, utan är en generell analys.    

 

En punkt som framkommit i flera intervjuer är vikten av att projekteringsledningen tar beslut 

tidigt. Det är en generell analys då med tidigt menas att beslut idag ofta upplevs som sena 

vilket leder till att processen fördröjs vid varje beslutstillfälle. I nästföljande analysavsnitt 

beskrivs metoder för att möjliggöra tidigare beslutstagande i en BIM-projektering. 

 

Beträffande vilket skede olika discipliner vill komma in i projekteringsprocessen ville både 

konstruktörer och installatörer komma in i programskedet. Detta för att tidigt ge sina direktiv 

till arkitekten för att förhindra omständliga, tidskrävande, och ibland omöjliga lösningar från 

arkitekten. Genom att tillämpa en integrerad projekteringsprocess från början kan många av 

detaljskedets problem lösas i program- och systemskedet. Tidig medverkan från olika 

discipliner kan även, tack vare val av smarta och tekniska lösningar spara pengar. 

Konstruktören från Projekt 1 berättande under intervjun om ett uttalande från professor 

Hilding Brosenius på KTH som 1970 sa följande:  

 
”En duktig konstruktör kan spara på armering och välja den klenast möjliga profilen och då 

spara uppemot 5 % i kostnader, men den som väljer spännvidder, våningshöjder och läge för 

vertikala kommunikationer på ett smart sätt kan spara 20-30 % av samma kostnader.” 

 

Brosenius menade att man som konstruktör ska vara med så tidigt som möjligt i projektet för 

att projektet i stort ska spara pengar genom att konstruktören diskuterar tekniska lösningar 

med arkitekten. I intervjuer menar även installatörer att de ska vara med i program och tidigt 

systemskede för att förhindra omarbete för arkitekten och konstruktören. Genom att ge sina 

direktiv tidigt kan projekteringsprocessen tjäna tid (och pengar) i ett senare skede. 
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Förflytta resurser från detaljskedet till systemskedet  
Flera respondenter menar att resurser från detaljskedet ska flyttas till systemskedet. Genom att 

lösa de huvudsakliga problemen i systemskedet kan arbetsflödeskurvan jämnas ut och inte bli 

lika baktung. En baktung projektering riskerar att ge lägre kvalitet på handlingarna vilket i 

slutändan ger dyrare produktionskostnader. Figur 16 illustrerar förflyttningen av resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El-konsulten från Projekt 2 menar att all samordning med avseende på de stora stråken ska 

vara lösta i systemskedet. Om så vore fallet skulle endast detaljproblem lösas i detaljskedet 

vilket skulle jämna ut kurvan. 

 

Förändrad planering är nödvändig 
För att lyckas med att förflytta resurserna från detaljskedet till systemskedet krävs noggrann 

planering. För att utföra mer arbete i systemskedet än tidigare krävs det att fler och/eller 

utförligare informationsleveranser sker i systemskedet. En leverans skulle kunna vara att 

installationsdisciplinernas alla olika huvudstråk ska vara samgranskade och godkända. I linje 

med kapitlet Planering och styrning av tider i projekt, krävs det att dessa leveranser även blir 

tilldelade aktiviteter som är själva arbetet som ska utföras under en viss tid. För att 

projekteringsledningen ska kunna styra tiderna i projekteringen behöver alla leveranser vara 

uppdelade i aktiviteter. Det är dessa aktiviteter som redovisas i projekteringstidplanen och på 

så sätt är underlag för uppföljning och styrning. 

7.3 Förändrade arbetssätt vid implementering av BIM i detta Skanska-distrikt 
Avsnitt 7.3 är en analys av vilka huvudsakliga arbetssätt som behöver förändras och/eller 

tilläggas till dagens arbetssätt inom distriktet för att implementera BIM. 

 

Dagens projekteringar (även de två projekteringarna i studien) är handlingsbaserade. 

Projekteringsledarens mål är att producera handlingar i form av program-, system- och 

bygghandlingar. Den förändring som behöver ske för att implementera BIM är att flytta fokus 

från att producera handlingar till att börja jobba med en kontinuerlig modellutveckling, som 

bland annat resulterar i handlingar. Den stora potentialen i BIM ligger i att kontinuerligt 

kunna arbeta och förbättra modellen och därigenom nå de uppsatta BIM-målen. (Jongeling, R. 

2012) 

 

BIM-genomförandeplanen ska vara en integrerad del av projekteringstidplanen redan från 

start. Att arbeta traditionellt med små sporadiska inslag av BIM ger ofullständig BIM. 

Systemskede                   Detaljskede 

Baktung projektering 

Utjämnad kurva 

Figur 16, Förflyttade resurser 
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Informationsmodellen måste definieras och växa fram, vilket tar längre tid än att skissa. 

(Jongeling, R. 2012) 

 

I BIM-modellering skiljer Rogier Jongeling på produktmodeller och processmodeller. Med 

produktmodeller menas CAD-modeller som designats av t.ex. arkitekten eller konstruktören. 

En processmodell är t.ex. en modell för att göra kostnadsanalyser, visualisera en 

produktionstidplanering eller göra en klimatanalys. 

 

Ett förändrat kravspecifikationsarbete (Jongeling, R. 2012)  
Branschens nuvarande BIM-arbete har mycket att lära från andra industrier. Dagens 

kravspecificerande i branschen behöver i ett BIM-projekt bli mer systematiserat. BIM-projekt 

idag är allt för inriktade på designen av produktmodellerna. Projektets olika krav bör 

redovisas i ett eller flera kravträd. Utöver kravträdet bör projekteringsledningen ta fram en 

WBS (Work Breakdown Structure). En WBS beskriver vilka leveranser som skall ske i 

projektet, hur arbetsflödet är organiserat. Därtill bör en PBS (Product Breakdown Structure) 

tas fram som en strukturerad karta över vad som ska byggas. Nedbrytningen av produkten 

(PBS) och nedbrytningen av arbetsflödets leveranser (WBS) ska ha en tydlig koppling till 

kravstrukturen. Detta systematiska arbete genomförs för att säkerställa att projektets krav 

uppfylls och ger en grund för att lyckas i ett BIM-projekt. Kravmodellerna kan sedan införas 

till en databas för att i ett senare skede knytas till det objekt den berör. Genom ett strukturerat 

sätt att hantera krav kan man i ett senare skede matcha kraven mot modellen och därigenom 

säkerställa att kraven uppfylls. Inte förrän kravfångsten är systematiserad kommer designen 

av produktmodellerna igång. 

 

När kravfångsten är gjord på nämnda sätt är det lättare att rättfärdiga att titta på flera olika 

alternativ för att uppfylla kraven. Om ett krav är av stor vikt och innebär en stor kostnad kan 

det systematiska kravarbetet möjliggöra flera analyser av flera olika alternativ för att 

säkerställa att det mest optimala alternativet väljs. 

 

Informationsbygget: Begrepp, datamodell och process   
Informationsbygget i ett BIM-projekt kan beskrivas enligt figur 17. I ett BIM-projekt där olika 

informationsmodeller överförs mellan olika applikationer måste applikationerna använda sig 

av samma datamodell och filformat. Detta för att behålla alla objekt och egenskaper intakta. 

Ett annat ord för datamodell och filformat är dataformat. Detta dataformat kan vara knutet till 

ett företag, vilket innebär att det är låst. Alternativet är ett öppet dataformat såsom IFC 

(Industry Foundation Classes). Öppna dataformat innebär en ökad konkurrens i och med att 

fler företag kan utveckla informationssystem och programvaror knutet till samma öppna 

dataformat. (Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 

 

Med begrepp menas att informationsbygget måste 

stödjas av en begreppsmodell. Begreppsmodellen 

beskriver objektens klasser och egenskaper, och har 

till uppgift att explicit definiera varje objekt. 

Anledningen till behovet att exakt kunna beskriva 

alla olika objekt är för att informationsbyggets 

process ska fungera effektivt. Begreppsmodellen 

beskriver objekt så att t.ex. produktmodeller och 

processmodeller (olika datasystem) kan 

kommunicera med varandra. Informationsbyggets 

process är den del där informationsinnehåll och 

Informations- 

bygget 

Datamodell 

Begrepp Process 

Figur 17, Informationsbyggets delar 
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leveransbeskrivningar definieras. (Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) 

 

Arbetet med att planera informationsbygget innebär att ta ställning till vilka dataformat som 

ska användas. IFC är ett exempel på dataformat, men för förvaltning finns dataformatet 

Fi2XML, för mängder och kalkyl finns SBXML och för greenbuilding för energi finns 

GBXML. (Lindström, M, Jongeling, R & Nilsson, G. 2012) Olika dataformat är möjliga att 

använda i samma projekt (ett program kan ofta hantera flera olika dataformat) men hur 

processerna ser ut då informationsutbyte sker mellan olika aktörer måste planeras i samband 

med uppstarten av ett projekt.  

 

Planering av informationsbygget innebär även att ta ställning till vilka standarder som ska 

användas för att skapa begreppsmodellen. BSAB är ett exempel men det kan vara nödvändigt 

att använda sig av fler standarder för att begreppsmodellen ska kunna beskriva samtliga 

discipliners produktmodeller. Även fast det i starten av ett projekt kan vara oklart exakt hur 

begreppsmodellen ska se ut är det nödvändigt att då reservera plats för framtida tillägg. 

 

Verktygen för att skapa informationsbygget är bland annat BIM-genomförandeplanen, 

projektets CAD-manual och projekteringstidplanen. För att illustrera hur informationsbyggets 

olika delar samspelar i ett projekt exemplifieras det i form av ett Passivhus-projekt.  

 

Krav: Bygga ett Passivhus 

 Process: Vilka typer av analyser behövs för att säkerställa funktionen i ett passivhus? 

 Process: Ställ upp alla krav som finns för att genomföra analyserna 

 Process: Projekteringsledaren skapar en BIM-genomförandeplan 

 Process: Hur ska informationsleveranserna struktureras för att uppfylla kraven som 

berör analyserna? 

 Datamodell: Vilka dataformat ska användas för att möjliggöra processerna? 

 Begrepp: Vilka begreppsmodeller ska användas för att stödja processerna?  

 

Att ta höjd för planering av informationsbygget ger framtung projektering  
BIM-processen börjar redan i kravfångsten och därefter tar BIM-genomförandeplanen vid. I 

samband med denna ska en tydlig och gemensam begreppsmodell förankras i projektet. 

Endast en BIM-genomförandeplan kommer inte leda till att BIM-målen uppnås utan det krävs 

även en öppen diskussion mellan projekteringsledaren och de som är ansvariga för respektive 

BIM-användning. Tillsammans ska de klargöra hur de olika processerna ska gå till. Tidigt ska 

alla discipliner som berörs av varje BIM-användning knytas till den som är ansvarig för BIM-

användningen för att tillsammans reda ut vilka typer av leveranser som är nödvändiga för att 

genomföra BIM-användningen och uppnå BIM-målen. Ett nära och fungerande samarbete 

mellan alla parter är en förutsättning för att alla ska förstå och kunna hantera 

informationsbygget på ett effektivt sätt. Att ta höjd för planering och arbete med projektets 

krav, process, begreppsmodeller och val av olika dataformat medför att det blir naturligt att 

projekteringen blir framtung i förhållande till dagens projekteringar. (Jongeling, R. 2012) 

 

En ny organisation behövs för att stödja de nya processerna. I ett BIM-projekt behövs även en 

BIM-koordinator (snarlik en PIO) som jobbar med att koordinera de olika datamodellerna. 

BIM-koordinatorns uppgift är att säkerställa informationshanteringen. Idag saknas en tydlig 

definition av rollen, men tillsammans med projekteringsledaren bör denna se till att 

informationsuppbyggandet planeras och genomförs på ett effektivt sätt. Projekteringsledaren 

har enligt Rogier Jongeling en viktig uppgift i att skapa en arbetsmiljö inom 

projekteringsgruppen som möjliggör ett bra och nära samarbete. 
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För att undvika en ofullständig BIM-process kan med fördel extern eller intern expertis initialt 

anlitas för att säkerställa kvaliteten på implementeringen av BIM. 

 
Granskning- och godkännandestatus 
För att göra cykeln av informationsleveranser snabbare bör distriktet i BIM-projekt börja 

jobba med granskning- och godkännandestatus enligt BSAB:s system. Respondenter har i 

intervjuer uttryckt att dessa processer tar längre tid än nödvändigt. Genom att varje konsult 

ger ifrån sig sin produktmodell till en gemensam databas varannan vecka och anger modellens 

status kan alla inblandade få en bättre syn på hur projektet framskrider. Databasen skulle vara 

BIM-koordinatorns ansvar och i den skulle alla inblandade i projekteringen kunna se 

varandras modeller och vilken status de har. Därigenom minskar väntetiden för besked mellan 

konsulterna genom att de kontinuerligt får inblick i varandras arbete. Projekteringsledaren får 

också bättre underlag för att snabbare ta beslut och ge besked. Rogier Jongeling anser att 

granskning- och godkännandestatus bör göras på objektnivå men det är inte möjligt i dagens 

mjukvara, dock kan man ange detta på modellnivå. (Jongeling, R. 2012) 

 

Sena programförändringar i BIM-projekt 
När sena programändringar sker i detaljskedet ställer det höga krav på processerna. Genom en 

tydlig begreppsmodell och att arbete sker med granskning- och godkännandestatus är det 

enklare att förstå vilka konsekvenser en programförändring får. På så sätt får endast vissa 

objekt omarbetas istället för en hel handling som i dagens traditionella projektering. 

(Jongeling, R. 2012) Ett problem för distriktet är att hyresgästanpassningar sker allt eftersom 

hyresgäster skriver kontrakt, ofta efter att produktionen startat. Genom att bygga in detta i sitt 

kravträd kan processen styras mot att hantera dessa sena ändringar på ett smidigt sätt. 

Kravträdet innehåller då luckor men reserverar plats för framtida krav eller kravförändringar. 

Genom att kravträdet kopplas till en WBS och att en WBS är grunden till en tidplan kan sena 

programförändringar planeras in i förväg i projekteringstidplanen. 

7.4 Fördelar och risker för beställaren i ett BIM-projekt 
Avsnitt 7.4 syftar till att analysera studiens material med avseende på studiens andra syfte 

och inledningens tredje frågeställning: Vilka exempel på kostnadsbesparingar finns för 

beställaren vid övergång till en BIM-anpassad projektering? 

 

Det finns vid denna studies slutdatum inga vetenskapliga kalkyler som visar på 

kostnadsbesparingar i BIM-projekt jämfört med traditionella projekt. Det sektorgemensamma 

utvecklingsprogrammet OpenBIM har som mål att senast 2013 kunna avläsa 

kostnadsbesparingar tack vare BIM. Tillgänglig information kring kostnadsbesparingar under 

denna studies gång redovisas i avsnittet 5.3 Nyttor med BIM. De redovisade nyttorna är 

uppskattningar från intervjuade respondenter i Jongelings forskningsrapport från 2008. 

 

Författarna till detta examensarbete har under arbetets gång studerat litteratur och 

forskningsrapporter som behandlar ”nycklar” för att lyckas med BIM samt genomfört 

intervjuer med personer som jobbar med att implementera BIM på ett framgångsrikt sätt i 

projekt. Det har tydligt framkommit att dessa nyttor inte automatiskt blir verklighet om man 

väljer att arbeta med BIM-verktyg. 

 

Alla nyttor föregås av ett problem som beställaren vill lösa eller minimera negativa 

konsekvenser av. BIM bör ses som en arbetsprocess som gör detta möjligt, ett hjälpmedel som 
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effektiviserar projekteringsprocessen vilket möjliggör en bättre slutprodukt samt ett 

hjälpmedel för fastighetsägaren till en effektiv förvaltning under produktens hela livscykel.  

För att implementera BIM måste man skapa rätt förutsättningar för detta genom att ha en 

välförankrad plan för hur projektet skall genomföras. Annars är risken stor att det effektiva 

BIM-projektet snarare blir ett kostsamt försöksprojekt.  

 

Metoden för att undvika detta är att hela projekttiden jobba mot de mål som satts upp tidigt i 

projektet för att uppfylla kraven. Både beställare och entreprenör måste vara medvetna om 

vilka krav BIM-implementeringen ställer på arbetsprocessen och att projektet från början 

måste jobba med gemensamma begrepps- och processmodeller för att styra 

informationsbygget och på så sätt nå uppsatta mål.  

 

Kvalificering till det amerikanska miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum är 

exempel på ett tydligt mål i ett projekt. Certifieringen kan innebära ett ökat värde på 

slutprodukten och BIM är ett hjälpmedel som möjliggör detta genom att bl.a. energianalyser 

av olika lösningar och förslag kan tas fram och utvärderas i tidigt skede. BIM möjliggör att 

projektet uppfyller de krav som beställaren ställer på slutprodukten. 

 

Jongeling skriver i sin forskningsrapport från 2008 att det initialt kan ta längre tid att 

projektera i BIM. Men när arbetssättet är inarbetat i organisation anser Jongeling att 

projekteringstiden förkortas. Likt det förra avsnittet beskriver är det nödvändigt att anlita den 

expertis som finns på marknaden (eller i företaget) beträffande implementeringen av BIM. 

Genom att inhämta erfarenheter kan byggentreprenören komplettera sin organisation. 

 

Jongeling hävdar även att ett tätt samarbete och öppenhet mellan beställare och entreprenör är 

att föredra i BIM-projekt. Totalentreprenader med partneringavtal är ett bra sätt att engagera 

alla aktörer tidigt i projektet för att fånga upp alla aktörers krav och behov. Han hävdar att 

BIM gör det lättare för beställaren att få insyn i projektet och tror att fler och fler beställare 

kommer kräva tillgång till modellerna för egen uppföljning.   
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8. Slutsats 
 Kapitel 8 syftar till att besvara studiens syften från avsnittet 1.2. 

 

 

 Både Projekt 1 och Projekt 2 hade baktunga projekteringar vilket enligt ett antal 

respondenter påverkade kvaliteten på handlingarna negativt 

 Sena programförändringar i detaljskedet i Projekt 2 orsakade både en försenad samt 

baktung projektering. 

 Möjligheten till uppföljning och styrning av aktiviterna i projekteringstidplanen (gäller 

både Projekt 1 och Projekt 2) försvårades av att tidplanerna mestadels var inriktade på 

leveranser och mindre på att redovisa aktiviteter. 

 Distriktet uppmanas att skapa en plan i form av What if-analyser för hantering av sena 

programförändringar. Beställare, byggentreprenör och berörda discipliner bör alla 

medverka i en utredningsprocess för att säkerställa att programändringen medför 

minsta möjliga belastning på projekteringstidplanen samtidigt som beställaren är 

tillfredsställd och att högkvalitativa lösningar väljs. 

 Samgranskningsmöten bör ha som mål att varje kollision ska lösas under mötet och att 

produktmodellerna ska modifieras under mötets gång. Detta sparar både tid och 

pengar i projekteringen. 

 Om samtliga discipliner i programskedet får ge sina krav till både arkitekt och 

konstruktör motverkas baktunga projekteringar. Även konstruktören och arkitekten 

måste ha en dialog sinsemellan beträffande interna och externa kravspecificeringar. 

 Genom att planera för fler och/eller utförligare leveranser i systemskedet kan 

arbetstidsmängden i detaljskedet minskas. Leveranserna ska planeras in med 

tillhörande aktiviteter i projekteringstidplanen för att kunna följas upp och styras. En 

baktung projektering kan ge negativa konsekvenser för kvaliteten i handlingarna. I en 

BIM-projektering kan detta leda till att BIM-målen eventuellt ej nås. Uteblivna BIM-

mål medför högre projekteringskostnader till ingen, eller liten nytta.  

 Implementering av BIM börjar redan i kravfångsten. Projektets krav ligger till grund 

för BIM-målen som kopplas ihop med en BIM-användning. 

 Inför varje uppstart av ett BIM-projekt ska en BIM-genomförandeplan utformas. 

 En WBS ligger till grund för både projekteringstidplanen och BIM-

genomförandeplanens processkartor. 

 En implementering av BIM innebär utöver att jobba med BIM-verktyg att införa en ny 

organisation, nya arbetsroller, nya processer och en gemensam begreppsmodell. En 

gemensam begreppsmodell är grundläggande för att byggprocessen ska bli effektiv. 

 För att få effektivare informationsleveranscykler bör distriktet i framtida BIM-projekt 

börja jobba med granskning- och godkännandestatus på disciplinernas 

produktmodeller, i framtiden ner på objektnivå. 

 Angående sena programändringar i detaljskedet: Genom att tidigt reservera plats för 

sena programändringar i projektets kravträd och projekteringstidplan kan effektivare 

projektering för sena hyresgästanpassningar ske i framtiden. 

 Beställare kan med rätt tillvägagångssätt få ut flera nyttor av BIM.  Dock förutsätter 

nyttorna det systematiska tillvägagångssättet som beskrivs i Kapitel 5 Teori och 

Kapitel 7 Analys. År 2013 har OpenBIM som mål att redovisa kostnadsbesparingar 

tack vare BIM i byggprojekt.  

 För att komplettera sin egen organisation och brist på erfarenhet av BIM bör distriktet 

ta hjälp av erfaren expertis på området vid de första projekten där BIM ska 
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implementeras. Expertis finns både internt i företaget men även externa konsultfirmor 

finns på marknaden. 
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9. Rekommendationer 
Kapitel 9 syftar till att ge förslag på områden för vidare studier. 

 

Fortsatta studier i följande områden efterfrågas av författarna: 

 

 Vilken beredskapsplan ger en effektiv hantering av sena programförändringar och 

hyresgästanpassningar som uppkommer efter programskedet i antingen systemskedet 

eller detaljskedet. 
 

 En kvalitativ studie av en BIM-projektering med en fastlagd begreppsmodell. Studien 

bör fokusera på utfallet av vald begreppsmodell och vilka förbättringar i 

begreppsmodellen som kan göras och vilka arbetssätt som behöver förändras knutet 

till denna modell. 
 

 En studie i hur informationsleveranser kan ske mer kontinuerligt och därigenom skapa 

ett mer integrerat projekteringsteam där väntetiden från fråga till besked är kortast 

möjlig. Till vilken grad är det praktiskt möjligt att i olika storlekar på projekt koppla 

ICE-metodik till projekteringsprocessen? 
 

 En studie i hur en PBS – Product Breakdown Structure – kan användas för att 

objektorienterat i en BIM-modell koppla krav till respektive byggnadsdel. 
 

För fördjupning i ämnet rekommenderas följande dokument: 

 

 LINDSTRÖM, M, JONGELING, R & NILSSON, G. OpenBIM. (2012) 

BIM visar vägen, exempel på tillämpningar. Malmö 2012.  

ISBN: 978-91-637-0561-8 

 

 JONGELING, R. (2008). Forskningsrapport vid LTH.  

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt.  

URL: http://pure.ltu.se/portal/files/1666735/LTU-FR-0804-SE.pdf 
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Bilagor 
 



 

 

Bilaga 1 – Arbetsflödeskurvor Projekt 1 
Följande discipliner fanns inte representerade på projekteringstidplanen: Brand, El och Glas. 
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Bilaga 2 – Arbetsflödeskurvor Projekt 2 
 

Följande discipliner fanns inte representerade på projekteringstidplanen: 

Skanska intern, Arkitekt 2, Sprinkler och Brand 
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Bilaga 3 - Intervjuprotokoll VVS-konsult Projekt 1 
 
Fråga 1: Vilka tekniska områden ansvarade ni för i Projektet 1? 

Ventilation, rör (värme, kyla, avlopp och vatten), styr och övervakning. Styr och övervakning 

utfördes dock av en underkonsult till oss. 

Fråga 2: Vad fick ni som konsult för ramar att hålla er till gällande tid i projektet? 

Vi var med i ett tidigt skede i projektet som är lite speciellt eftersom det är ett 

samarbetsprojekt mellan beställaren och entreprenören. Det första vi gjorde i projektet var att 

jobba fram grunderna till det hela genom att skriva texter och diskutera oss fram till lösningar 

i programskedet. Sedan gick vi över i det såkallade systemhandlingsskedet och började rita 

lösningar. Vi behövde inte göra något förfrågningsunderlag då vi redan hade entreprenören i 

och med samarbetsavtalet så då gick vi över till bygghandlingsprocessen direkt efter 

systemhandlingsskedet. I projektet las det mycket tid i början (nästan 1 år i 

programhandlingsskedet) medans man vid systemhandlingsskedet endast hade ett par 

månader. I vanliga fall brukar systemskedet vara mycket längre än programskedet. 

Fråga 3: Fick ni se en tidplan för projekteringen? 

Ja, vi fick se tidplanen för samtliga skeden i projekteringen. Tidplanen fick dock komprimeras 

något mot slutet av projekteringen pågrund av det utdragna programskedet men man förde 

hela tiden en dialog med oss om tidplanen var möjlig att följa och om möjligheten till att 

forcera tidplanen fanns. Vi är dock beroende av att arkitekten och konstruktören har påbörjat 

och kommit en bit med sina handlingar innan vi kan börja så om inte de har möjlighet att hålla 

tidplanen har inte vi heller en chans att hålla denna. Av arkitekten kräver vi något som kallas 

för nollhandlingar. Detta för att vi skall kunna börja jobba och slippa göra om senare. 

Fråga 4: Är ni med i ett tidigt skede (när arkitekten skall börja jobba) och sätter era 

krav på gestaltning och tekniska system? 

Inte alltid, i vissa projekt kan arkitekten ha arbetat i flera månader innan vi får sätta våra 

grundkrav. Det är inte så bra för projektet då lösningar kan behöva arbetas om. I Projekt 1 var 

vi dock med tidigt och kunde påverka projekteringen tillsammans med alla de ”stora” 

konsulterna (K, Aoch El). 

Fråga5: Hur tycker ni att systemet med dagböcker fungerar? 

Så länge beställaren är tydlig med det från början i projektet så är det ett bra verktyg som även 

vi själva kan ha användning för om det uppstår frågor. Vi följer den mall som beställaren 

tillhandahåller och för dagbok för varje person i projektet som sedan skickas med tillhörande 

faktura. 

Fråga 6: Tycker ni att ni kom in i rätt skede i projektet, dels för ert eget arbete men 

även för projektets bästa? 

I det här projektet var det riktigt bra att vi kunde vara med från början och påverka de viktiga 

besluten vilket gynnade projektet. För vårt eget arbete hade det inte spelat så stor roll om vi 

hade kommit in något senare. I det här projektet krävde det dock mycket beräkningar av oss i 

tidigt skede för att andra konsulter ens skulle kunna börja jobba. Husets enorma glasytor var 

något som var tvunget att beräknas av oss innan man kunde bestämma vilket glas man skulle 

använda osv.  

Fråga 7: Hur har andra projekt som ni varit med i sett ut med tanke på föregående 

fråga? 

Det är svårt att jämföra. Trots att projekt 1 var en typ av ombyggnad var det ju ändå en 

påbyggnad och därmed nyproduktion vilket är ganska ovanligt för oss. I nybyggnadsprojekt 

är det viktigt att vi är med tidigt medans vi i andra projekt kan ha helt andra förutsättningar. 

T.ex. är det inte ovanligt att vi kan börja jobba långt innan alla andra konsulter om det rör sig 

om ren ombyggnad av befintliga system. Ibland jobbar vi som ensam konsult direkt under en 

beställare.  



 

Fråga 8: Hur påverkar hög arbetsbelastning i slutskedet av projekteringen 

slutprodukten? 

Det påverkar självklart, man skulle alltid vilja ha en vecka på slutet för att enbart kunna 

kontrollera det man har jobbat fram. Framförallt att någon utomstående får sätta sig in i 

projektet och komma med synpunkter skulle vara väldigt bra. Självklart gör man kontroller 

kontinuerligt i projektet men ofta sker många ändringar under projektets gång och då kan det 

vara svårt att hinna med att kontrollera alla ändringar. En fördel hade varit om arkitekten 

skulle lämna in sina handlingar en eller två veckor innan alla andra konsulterna eftersom vi är 

så beroende av deras arbete. Som det oftast ser ut idag så har alla samma slutdatum. Om 

arkitekten gör ändringar i sina handlingar dagen innan slutdatum så har vi andra inte en chans 

att hinna ändra våra handlingar. Detta resulterar ofta i att vi får göra PM efter att vi har lämnat 

bygghandlingarna. Något som är ganska vanligt är att en disciplin gör ändringar som de inte 

tycker är så stora och inte markerar dessa tydligt med ”moln”. Detta resulterar i att vi andra 

inte vet om att ändringen är gjord och att det oftast påverkar oss.  

Fråga 9: Har ni erfarenhet från BIM-projekt sedan tidigare? 

Vi har några projekt som är påbörjade där man jobbar med BIM. Bl.a. ett projekt där arkitekt 

och konstruktör ritar i Revit, vi ritar i Magicad och samgranskning sker i Navisworks och 

Solibri. För vår del handlar det mest om mängder genererad ur modellen som vi exporterar till 

ett kalkylprogram som heter Wikells men även 3D samgranskning. 

Fråga 10: Skiljer sig projekteringsprocesserna i ett traditionellt projekt mot ett BIM 

projekt? 

Ja, det märks stor skillnad hur man jobbar. Den största skillnaden är att arkitekten måste rita 

mycket mer i tidigt skede. Som det har sett ut tidigare har vi för det mesta fått 2D ritningar av 

arkitekten och sen ritar vi våra installationer i 3D så en del i att arkitekten måste rita mycket 

tidigare kan vara att de helt enkelt inte är vana vid att rita i 3D. 

Fråga 11: Fungerade ”informationsflödet” i projektet tillfredställande? 

Ja, vi hade en många möten under projektets gång och flera samgranskningsmöten. 

Samgranskningen skedde i 2D med platta ritningar eftersom vi var de enda som ritade i 3D. I 

projektet hade vi benämningar på de olika mötenas detaljeringsgrad där B-möten är de mest 

övergripande efter A-möten som vi inte är med på. På B-möten träffas representanter från de 

olika konsulterna, beställaren och byggaren och diskuterar övergripande frågor. Nästa nivå är 

C-möten där endast konsulter träffas och löser problem inom konsultgruppen. Nästa nivå är 

D-möten då endast de personer som sitter och ritar och räknar från respektive konsult träffas 

och löser problem på detaljnivå. 

Fråga 12: Jobbade ni tillsammans med de andra konsulterna i projektet? 

Väldigt mycket, jag var bl.a. hos arkitekten minst en gång i veckan för att lösa problem i ett 

mindre forum. 

Fråga 13: Sedan Projekt 1, har sättet man arbetar på i projekteringen förändrats? T.ex. 

i BIM projekten? 

Nej, inte nämnvärt. Det som har förändrats är att fler och fler arkitekter ritar i 3D vilket gör 

3D samgranskning möjlig i projekten. 

 

  



 

Bilaga 4 - Intervjuprotokoll Konstruktör 1 Projekt 1 
 
Fråga 1: Vilket teknikområde har Ni lämnat anbud på i Projektet 1? 

Konstruktion 

Fråga 2: Vilken typ av entreprenad har ni haft, total- eller utförandeentreprenad? 

Totalentreprenad 

Fråga 3: Har kontraktet och era uppgifter förändrats under uppdragets gång? 

Ja, från början var det tänkt att vi skulle vara ensam konstruktör på projektet men efter 

bortfall i personalstyrkan tackade vi nej till det. Då kontaktade entreprenören en till 

konstruktörsfirma som fick producera handlingar för den nya påbyggnaden i plan 9-12. Vi 

fick ansvaret för att utföra kontroll av den befintliga underliggande stommen för påbyggnaden 

samt projektering av ombyggnader och förstärkningar i plan 1-8.   

Fråga 4: Vilka typer av handlingar har ni producerat? 

Bygghandlingar för plan 1-8 samt en tillkommande hiss. 

Fråga 5: Har ni fått se en projekteringstidplan i början av projekteringen? 

Ja, vi fick se projekterigstidplanen för samtliga konsulter men den var inte helt 

tillfredställande. Vi fick mest ett slutdatum när vi skulle lämna klara bygghandlingar vilket 

var en förutsättning för att de skulle kunna tillverka betongelement.  

Fråga 6: Anser ni att dagböcker är ett viktigt verktyg? 

Ja, det har jag gjort i över 30 år och det är ett bra hjälpmedel för att komma ihåg vad jag 

jobbat med och vilka problem jag löste och när. Jag brukar även skriva vilka handlingar jag 

skickar till vem och när. 

Fråga 7: Blev ni upphandlade i ett tidigt skede eller i ett sent skede då projekteringen 

redan startat? 

Väldigt tidigt. Hela projektet var beroende av att vi blev klara med våra kontrollberäkningar 

för att man skulle kunna konstruera den nya påbyggnaden. 

Fråga 8: I vilket skede behöver ni komma in för att projektet i stort ska gynnas? 

Så tidigt som möjligt. Framförallt om det är ett så här pass komplicerat projekt. Det är viktigt 

att konstruktören och arkitekten kommer överens och jobbar tillsammans i början av 

projektet. Annars finns risken att arkitekten ritar något som inte är möjligt att konstruera 

vilket resulterar i att man måste göra om. 

Fråga 9: Hur ser arbetsbelastningen ut i ett typiskt uppdrag för er? 

I många projekt ges för lite tid åt systemhandlingsskedet vilket ofta gör att man får lägga 

onödigt mycket tid i detaljskedet. Man har helt enkelt för bråttom från beställarens sida. I de 

fall man t.ex. handlar upp en prefableverantör utan färdiga systemhandlingar som underlag 

kan detta få stora negativa konsekvenser. Självklart blir kvaliteten sämre om man måste 

stressa igenom systemskedet. 

Fråga 10: Varför är det så viktigt att lägga ner mycket tid på systemhandlingarna? 

Det är i systemskedet som de stora viktiga besluten tas när man väljer vilka system som 

senare skall detaljprojekteras. Om man gör ett felaktigt val i detta skede som man senare 

detaljprojekterar innan man inser att det inte fungerar måste man göra om betydligt mer än 

om man lagt mer tid i systemskedet och valt rätt system från början.  

  



 

Bilaga 5 - Intervjuprotokoll EL-konsult Projekt 2 
 
Fråga 1: Vilket teknikområde har Ni lämnat anbud på i Projekt 2? 

El och tele. 

Fråga2: Vilken typ av entreprenad har ni haft, total- eller utförandeentreprenad? 

Ursprunglig tidplan var för totalentreprenad men det blev ändrat till utförandeentreprenad. 

Fråga 3: Har kontraktet och era uppgifter förändrats under uppdragets gång? 

Ja, det har kommit tilläggsuppdrag. Från början gjorde vi ett så kallat KFU, kompletterande 

förfrågningsunderlag. Sedan skrev vi ett PM som förklarade vad som skulle ske. Därefter har 

tilläggsuppdrag tillkommit i och med hyresgästanpassningar. 

Fråga 4: Vilka typer av handlingar har ni producerat? 

Ritningar och tekniska beskrivningar har kommit ut i form av Granskningshandlingar. 

Fråga 5: Har ni fått se en projekteringstidplan i början av projekteringen? 

Ja 

Fråga 6: Fick ni endast se den som berörde er eller en tidplan som visade alla 

discipliner? 

Vi fick se en huvudtidplan, både projektering och utförandet. Jag är inte helt säker, det var ett 

tag sen jag såg den. 

Fråga 7: Har tidplanen förändrats under projekteringens gång? 

Från början skulle vi vara klara i februari, helt färdiga. Nu är det hus 87 som ska vara klart i 

början på maj och hus 86 ska vara klara i början av juni. Ytterligare förändring är att el-

entreprenören är med i form av en samverkanentreprenad.  

Fråga 8: Anser ni att dagböcker är ett viktigt verktyg? 

Ja för uppföljningens skull. Man minns inte alltid vad man gjorde för t.ex. ett halvår sen. 

Fråga 9: Anser ni att kunden lägger ner tid på att granska era dagböcker? 

Ja, det är jag säker på. Jag får ibland kommentarer och då får jag komplettera. 

Fråga 10: Har projekteringstidplanen förändrats efter att kunden gjort en genomgång 

av era dagböcker? 

Nej, inte på grund av det. Utan på grund av hyresgästanpassningarna. 

Fråga 11: Vilka punkter ska en bra timdagbok innehålla? 

Vilken dag, timmar och överbegriplig beskrivning av vad man gjort och om det tillkommit 

ÄTA-arbeten, då måste man vara extra tydlig. 

Fråga 12: Blev ni upphandlade i ett tidigt skede eller i ett sent skede då projekteringen 

redan startat? 

Projekteringen startade 2007 och 2009 var de första bygghandlingarna klara. Vi blev 

upphandlade nu i nov 2011 och då hade arkitekten gjort klart det mesta, vi kunde därför inte 

påverka särskilt mycket. I och med att man ville ändra på det som inte var bra och att det 

tillkommit hyresgästanpassningar innebar det praktiskt taget att vi fick projektera om alltihop. 

Beställaren ville ha en komplett installation som grundinstallation, normalt lämnar man 

hyresgästens ytor lite öppet tills man vet hur de vill ha det. 

Fråga 13: När i byggprocessen blev ni en del av projektet? 

Har tidigare varit inne på det. Men kan tillägga att inte ens byggentreprenören hade ett avtal 

med beställaren när vi blev upphandlade av byggentreprenören.  

Fråga 14: I vilket skede behöver ni komma in för att projektet i stort ska gynnas? 

Ganska tidigt så att man kan påverka våningshöjd t.ex. Vi vill komma in i programskedet. 

Arbetsflöde i en traditionell byggprocess: 

Fråga 15: Påverkas ert arbetsflöde av någon annan disciplin? 

Både A och VVS-konsulter. Undertaksritning från A t.ex. För VVS är det samordning mellan 

våra delar och deras. Ibland är vi med i ett tidigt skede, där vi kan påverka tekniska utrymmen 

och schakt. Det gör att A kan spara tid och slipper göra om. 



 

Fråga 16: Vad är skillnaden mellan den typiska och den ideala kurvan? 

Vid det ideala skulle man lägga mer tid i systemskedet vilket skulle ge mindre arbete i 

detaljprojekteringen. Vid väl genomfört systemhandlingsskede återstår endast 

detaljprojektering, och de tekniska lösningarna är klara och i stort sett all samordning är 

färdig med avseende på de stora stråken.  

Fråga 17: Har Ni erfarenhet från BIM-projekt tidigare? 

Ja, i projekt som projekterats i BIM i mer eller mindre omfattning. 

Fråga 18: Hur har ni då införskaffat erfarenhet för BIM-projekt? 

Vi har lärt oss själva allt eftersom tekniken i programmen har utvecklats. 

Fråga 19: Vad anser Ni krävs för att lyckas med ett BIM-projekt? 

Tätt samarbete mellan disciplinerna och att A levererar bra underlag, att t.ex. 3D-modellen 

stämmer överens med 2D-modellen. Sådant försvårar samordningen i BIM när det inte 

stämmer. 

Fråga 20: Hur fungerar ett effektivt samgranskningsmöte? 

Att man fokuserar på de trånga utrymmena och inte går in i detalj.  

Arbetsflöde BIM: 

I en totalentreprenad (ABT) i ett BIM-projekt där 2D-ritningar är en juridisk handling 

men genererade från 3D-modellen, hur ser en idealisk arbetsflödeskurva ut för er? 

Respondenten får skissa en kurva för en projekteringsprocess som pågår i 40 veckor och 

arbetsflödet bedöms från 0 till 100 % av konsultens kapacitet. 

Fråga 21: Hur behöver ni arbeta i de olika skedena?  

I programskedet ritar man nästan ingenting utan ger mest underlag till arkitekten så att de kan 

rita ut el-utrymmena och el-nischerna. Man ritar inga installationer i det skedet. Däremot i 

systemskedet börjar man rita ut huvudstråken på rätt höjd och uppskattad bredd och eventuellt 

om man kan pricka ut armaturernas läge. Vilket kan ge underlag till en kalkyl exempelvis. 

Sena besked kan orsaka mycket arbete under de sista veckorna. 

Fråga 22: Hur ser en kurva ut för ett typiskt uppdrag idag? 

I programskedet är det fortfarande lite men en liten puckel på systemskedet men i 

detaljprojekteringen blir det ofta extremt mycket i slutet av detaljprojekteringen. Man vill ju 

ha en marginal så att man kan fördela arbetstiden över längre tid. I Projektet 2 fick vi i ett sent 

skede ett par veckor innan bygghandlingsskedet ett besked om att vi ska projektera om p.g.a. 

att hyresgästen vill ha en annan lösning. Just nu jobbar vi därför mer än 100 %. 

Fråga 23: Vad kommer det innebära för kvaliteten? 

Vi hinner inte med alla kontroller och därför hinner vi inte kvalitetssäkra oss själva, utan det 

upptäcker man efter att handlingarna är ivägskickade. 

Fråga 24: Med avseende på vilka discipliner som styr/påverkar ert arbete, är det 

annorlunda i ett BIM-projekt? 

Är det prefab-konsulter inblandade innebär det inte sällan att de ett halvår innan våra 

bygghandlingar är klara, vill veta var håltagningarna ska vara. Detta kan ske i Els 

systemskede vilket innebär att man inte vet hur detaljlösningarna kommer se ut.  

Fråga 25: Vilka konsekvenser får den kurva du ritat upp för ett typiskt BIM-projekt? 

Man gör missar och handlingarna innehåller fler fel, detta pga av stress och tidspress. 

Fråga 26: Hur har informationsutbytet mellan Er och beställaren fungerat i Projekt 2? 

Vi har fått det mesta i rätt tid. Vi fick väldigt mycket information i början som vi inte hade 

nytta av just då men längre fram.  

Fråga 27: Finns det frågor Ni tycker vi borde tagit upp idag som vi inte tagit upp? 

T.ex. programvaror? 

Ja, i det avseendet om programmen innebär en del begränsningar? 

Ibland vid överföring från ett program till ett annat kan vissa objekt förlora sin form och 

information. 



 

Fråga 28: Var CAD-manualen i projektet uppdaterad? 

I vissa avseenden var den inte helt uppdaterad. Vissa program i manualen används inte längre. 

I vissa betydligt större projekt är det en helt annan sak, där har vi t.ex. fyra stycken 

heltidsarbetare som endast sitter och för in information i objekten. T.ex. fabrikat och 

beställningsnummer. Detta inför driften och förvaltningen.  

 

  



 

Bilaga 6 - Intervjuprotokoll Sprinkler-konsult Projekt 2 
 
Fråga 1: Vilket teknikområde har Ni lämnat anbud på i Projekt 2? 

Sprinkler 

Fråga 2: Vilken typ av entreprenad har ni haft, total- eller utförandeentreprenad? 

Fick lämna anbud för en rambeskrivning och en för utförandeentreprenad. Det vi har gjort nu 

är en utförandeentreprenad. 

Fråga 3: Har kontraktet och era uppgifter förändrats under uppdragets gång? 

Från början var det en förutsättning att hus 86 och 87 skulle vara lika, med det kom olika 

hyresgäster med olika krav. Blev en annorlunda projektering än det var tänkt. 

Fråga 4: Vilka typer av handlingar har ni producerat? 

Första handlingen blev klar 2009 vilket var steg 1. Steg 2: Beskrivningen är densamma som 

tidigare. Nu är det ritningsarbete efter nya förutsättningar. 

Fråga 5: Har ni fått se en projekteringstidplan i början av projekteringen? 

Nej, det var ett startmöte där man tog upp hållpunkter som förskjutits fram allt eftersom. I och 

med att det inte kommit fram underlag från A och då har inte ventilation kunnat fortsätta med 

sitt och fått uppgifter och då har inte jag kunnat göra något vettigt. Det var inte först nu som 

man såg en vettig leveranstidplan. 

Fråga 6: Har tidplanen förändrats under projekteringens gång? 

Ja, de hållpunkter som varit för handlingsleveranser har skjutits framåt . Plus att den blivit 

utökad i och med att jag fått räkna med mer tid i och med att hus 86 är så avsevärt annorlunda 

än 87an. 

Vid vilka tillfällen och varför? 

Det beror på nya förutsättningar i form av nya rumsindelningar och nya undertakslayouter. 

HG-anpassningar som blir till en ny förutsättning. 

Fråga 7: Anser ni att dagböcker är ett viktigt verktyg? 

Ja, det är ett bra verktyg om man har som mål att styra tidsåtgången och ha koll på vad som 

händer i projektet så är det viktigt. Det beror på vilken nivå projektledningen vill styra 

ekonomin och tiden i projekteringen.  

Fråga 8: Anser ni att kunden lägger ner tid på att granska era dagböcker? 

Ingen åsikt, har inte fått någon feedback från kunden. 

Fråga 9: Har projekteringstidplanen förändrats efter att kunden gjort en genomgång av 

era dagböcker? 

Nej 

Fråga 10: Vilka punkter ska en bra timdagbok innehålla? 

Jag ritar i korta etapper. I Projekt 2 fick jag ändra alla stammar vid ett tillfälle då det kom upp 

nya ventilationskanaler. Då skrev jag punkten ”Anpassning stamledningar” och att det 

berodde på ändrade ventilationskanaler. Jag skriver det som jag tycker det är väsentligt för 

min kund att veta vad jag har jobbat med. Jag har inte fått någon mall, utan det enda kravet är 

att jag ska föra dagbok över den tid jag lägger ner. 

Fråga 11: Blev ni upphandlade i ett tidigt skede eller i ett sent skede då projekteringen 

redan startat? 

Ganska lagom tidigt ihop med de andra, tidigt med andra ord.  

Fråga 12: När i byggprocessen blev ni en del av projektet? 

I slutskedet av K:s projektering. Vi började vår projektering då man verkligen bestämt sig för 

att bygga huset. Man började inte beställa prefab på stommen innan vi började rita i alla fall.  

Fråga 13: I vilket skede behöver ni komma in för att projektet i stort ska gynnas? 

Man behöver komma in i samma skede som övriga installatörer. Och gärna innan A ritat klart 

sitt. Allting går ofta hand i hand och i och med att sprinkler är en del av övriga installationer 

så är det lika viktigt att komma in lika tidigt som el, rör eller ventilation. Traditionellt har 



 

sprinkler upphandlats som totalentreprenad så att först nu de senaste fem åren man börjat rita 

sprinkler som utförandeentreprenad. Tidigare var det ofta så att man kom till ett bygge och 

hade en totalentreprenad och då hade alla redan ritat in sina installationer och då fick man lov 

att försöka klämma in sina egna installationer. Tack och lov börjar det bli bättre.  

Arbetsflöde i en traditionell byggprocess: 

Fråga 14: I en totalentreprenad (ABT) i ett traditionellt projekt där 2D-ritningar är en 

juridisk handling och 3D används endast för kollissionskontroller, hur ser en idealisk 

arbetsflödeskurva ut för er? 

Respondenten skissade på pappersmall. 

Fråga 15: Påverkas ert arbetsflöde av någon annan disciplin? 

Som sprinkler är man beroende av el vad gäller belysningsplacering, ventilation när det gäller 

kanaler och donplacering och undertakslayout. Man måste ha koll på det runt omkring, vilket 

gör att man inte kan göra klart förrän alla andra har gjort klart sitt. Man håller igen med 

ritandet för att, t.ex., undertak görs om och då måste man rita om allt. MagiCAD har sina 

brister när det gäller att flytta det man redan gjort. Man måste ändå rita för att skapa plats och 

ta sin plats. Med 3D ritar man genomtänkt redan från start vilket jämnar ut arbetskurvan lite.  

Fråga 16: På vilket sätt styrs ni av den/de respektive disciplinerna och vilka är 

disciplinerna? 

Sprinkler jobbar med mm-regler. Då är man alltid beroende av väggar och undertak (höjd), 

ventilation och undertak. Allt som passerar under sprinkler måste man ta hänsyn till. Mitt 

arbete är helt beroende av hur de andra gör. 

Fråga 17: Hur påverkar den högre arbetsbelastningen i slutet ditt arbete? 

Den viktigaste egenkontrollen för sprinkler är tryckfallsberäkningar, att man får ut rätt mängd 

vatten för rätt riskklass. Det är en fördel med de nya CAD-verktygen, i alla fall MagiCAD, 

där man får beräkningar gjorda på nolltid. Tidigare gjordes alla beräkningar för hand. Nu får 

man mycket gratis om ritar rätt på en gång. 

Fråga 18: Hur ser en kurva ut för ett typiskt uppdrag idag? 

I stort sett samma som idealisk. 

Fråga 19: Har Ni erfarenhet från BIM-projekt tidigare? 

Nej, det tror jag inte. Dock är ju 3D mer eller mindre standard vid större projekt.  

Fråga 20: Hur fungerarade samgranskningsmötet den 29 mars, vilket var det andra 

samgranskningsmötet? 

Det var ett för stort forum för ett samgranskningsmöte, det blev mer av en show för folk som 

ändå inte var intresserade av vår samordning. Det var inte ett så konstruktivt 

samgranskningmöte. Det brukar vara betydligt mer konstruktivt. Jag kunde tänka mig att man 

hade två samgranskningsmöten till fast i ett betydligt mindre forum. Att man verkligen sitter 

och tittar på krockarna och bestämmer att ”du gör det och du gör det” . Nu visades bara 

krockarna upp men det var ingen diskussion om vem som skulle flytta sig och vem som ligger 

på fel plats. När man går därifrån ska man ha en plan över hur man ska gå tillväga. Jag har 

precis ritat klart ett jobb där samordningen fungerat oerhört bra där man haft möten varannan 

vecka. De mötena har man skrivit protokoll i Navis Works där man skrivit kommentarer om 

hur man ska lösa krockarna.Efter mötet den 29 mars skickades protokollet ut från en maillista 

där jag inte fanns med. Så jag såg ytterligare två veckor senare en kopia från VVS där de 

kommenterat protokollet. Jag har därför ännu inte hunnit åtgärdat krockarna. På mötet i 

Örebro har jag med mig datorn och ändrar samtidigt som vi går igenom punkten. Så när jag 

går från mötet är jag klar med 90 % av de kollisioner som varit. De längsta mötena var en 

halv arbetsdag.   

Arbetsflöde BIM: 

Fråga 21: I en totalentreprenad (ABT) i ett BIM-projekt där 2D-ritningar är en juridisk 

handling men genererade från 3D-modellen, hur ser en idealisk arbetsflödeskurva ut för 



 

er? 

Liknar den som jag ritade upp för traditionell projektering. 

Påverkas ert arbetsflöde av någon annan disciplin? 

Samma som vid traditionell projektering. 

Fråga 22: På vilket sätt styrs ni av den/de respektive disciplinerna? 

På samma sätt som vid traditionell projektering. 

Respondenten får skissa en kurva för en projekteringsprocess som pågår i 40 veckor och 

arbetsflödet bedöms från 0 till 100 % av konsultens kapacitet. 

Fråga 23: Kommer ni ibland in tidigt i projekteringen? 

Ja, det händer men det enda jag gör då är att rita upp ett flödesschema och ange vilket 

regelverk som gäller, vilket man lika gärna kan göra i brandskyddsdokumentaionen. Det 

räcker att projekteringsledningen vet att det ska finnas sprinkler så kan man ta hänsyn till det 

vid bestämmande av brandklasser och utrymningsvägars längd med mera.  

Fråga 24: Hur ser arbetsbelastningen ut i ett typiskt uppdrag ut för er? 

Se skissad kurva för traditionellt projekt. 

Fråga 25: Skiljer sig Projekt 2 från det typiska? 

Ja, här är det lite segare mellan pucklarna på mitten. Perioden mellan pucklarna har varat 

längre än andra projekt. (Se skissad kurva). Jag har väntat på leveranser och då har jag inte 

kunnat jobba.  

Vilka konsekvenser har det fått? 

Konsekvensen blir att det tar längre tid vilket innebär att det kostar mer pengar. Jag måste 

fortfarande gå på möten varannan vecka och ringa och uppdatera mig på projektet. Jag tycker 

att det kostat onödigt mycket pengar. Man hade kanske en för förhoppningsfull ambition att 

klara vissa tider.  

Fråga 26: Hur har informationsutbytet mellan Er och beställaren fungerat i Projekt 2? 

Det har fungerat sämre, om det har berott på byggentreprenören eller deras beställare vet jag 

inte. Men jag förmodar att byggentreprenören inte sitter och håller inne på besked. 

Byggentreprenören väntar i sin tur på besked. Det har varit lite trögjobbat, man får vänta 

länge innan foten sätts ner för vissa beslut. Även om man bestämt att det ska vara på ett visst 

sätt har det tagit allt för lång tid innan jag fått det på papper, t.ex. en hyresgästanpassning. 

Fråga 27: Hur har informationsutbytet mellan Er och andra konsultdiscipliner fungerat 

i Projekt 2? 

Det har fungerat bra. 

 

  



 

Bilaga 7 - Intervjuprotokoll VVS-konsult Projekt 2 
 
Fråga 1: Vilket teknikområde har Ni lämnat anbud på i Projekt 2? 

VVS (värme, kyla, sanitet och styr), El (el och tele) 

Fråga 2: Vilken typ av entreprenad har ni haft, total- eller utförandeentreprenad? 

Utförandeentreprenad med löpande räkning mot budget 

Fråga 3: Har kontraktet och era uppgifter förändrats under uppdragets gång? 

Vi skrev kontrakt med entreprenören för detaljprojektering med de handlingar som fanns som 

grund för denna. Då förändringar har skett har detta reglerats vartefter, bl.a. har det skett stora 

hyresgästanpassningar som har lett till att grundprojekteringen har fått göras om för att passa 

de nya kraven på högre utnyttjande av ytan d.v.s. förtätning av antalet arbetsplatser vilket 

ledde till nya systemlösningar för alla våra discipliner. 

Fråga 4: Vilka typer av handlingar har ni producerat? 

Slutprodukten är ritningar och AMA beskrivningar men sen har vi även gjort vissa 

utredningar under projektets gång. Vi har bl.a. utrett konsekvenser med LEED-klassning och 

hyresgästförtätning.  

Fråga 5: Har ni fått se en projekteringstidplan i början av projekteringen? 

Vi har gemensamt med entreprenören kommit överrens om slutleveransdatum för 

granskningshandlingar och bygghandlingar. 

Fråga 6: Har tidplanen förändrats under projekteringens gång? 

Ja, den ursprungliga tidplanen byggde ju på att vi skulle leverera ett basutförande i båda husen 

men när hyresgästerna kom med i bilden och ställde sina krav blev det självklart ändringar i 

leveranstider osv. Det är sällan vi i en projekteringsprocess har alla uppgifter klara från första 

början utan i de flesta projekteringar sker förändringar vartefter projekteringen lider. 

Fråga 7: Anser ni att dagböcker är ett viktigt verktyg? 

Inte som styrmedel i projekteringen med mer som ett verifikat av vad man faktiskt betalar för 

som beställare. Självklart skall man som konsult ha på papper vad man har gjort men sen är 

frågan om man skall skicka med dagboken med varje faktura eller om den skall skickas vid 

förfrågan. 

Fråga 8: Blev ni upphandlade i ett tidigt skede eller i ett sent skede då projekteringen 

redan startat? 

Vi blev upphandlande i ett tidigt skede i projektet när man jobbade vidare med de gamla 

programhandlingarna som redan var framarbetade. Nu i efterhand kan man dock se att vissa 

val av lösningar har levt lite i sin egen värld som vi inte har varit delaktiga i men som har 

påverkat våra beräkningar osv. När man sedan stoppa in lösningarna i projektet får det 

konsekvenser längre ner i kedjan som kan resultera i att man får börja om med vissa 

beräkningar/lösningar och därmed utföra ett dubbelarbete. Om man istället hade diskuterat 

dessa i någon form av samordnad programfas där alla berörda parter är delaktiga hade man 

kanske minskat frågetecknen som vissa lever kvar än idag. 

Fråga 9: I vilket skede behöver ni komma in för att projektet i stort ska gynnas? 

Väldigt tidigt för att kunna ställa de rätta kraven och skapa rätt förutsättningar. Ett exempel på 

detta är energieffektivitet. Vill man att ett hus skall vara energieffektivt är det försent att börja 

tänka på det när man är igång och ritar huset. Istället måste man börja diskutera det innan 

gestaltningen börjar. I projekt typ Projekt 2 är det väldigt viktigt att man tar med eventuella 

krav som en hyresgäst skulle kunna ställa då denna sällan är med i så tidigt skede utan 

kommer med senare i processen. 

Ett klassiskt problem kan vara att beställaren får kontakt med en hyresgäst och man skriver 

kontrakt och skissar på nya planer utan att först verifiera konsekvenserna med projektet. Sen 

visar det sig att det krävs fruktansvärt mycket tid för att lösa alla nya förlag vilket gör att 



 

kostnaden blir betydligt högre än om beställaren först hade kollat med projektet vilka 

konsekvenser förändringarna kan få. 

Fråga 10: Efter det du har skissat, vad bidrar till den höga arbetsbelastningen sent i 

detaljskedet? 

Det kommer upp programfrågor som inte har behandlats i programskedet utan dyker upp i 

detaljskedet. I värsta fall dyker det upp så pass stora programförändringar som gör att vi 

måste göra stora systemändringar.  

En annan anledning som jag ser det är att vi traditionells sett är dåliga på att styra mot 

tidplaner och ha respekt för dessa.  

Fråga 11: Har Ni erfarenhet från BIM-projekt tidigare? 

Personligen har jag viss erfarenhet men jag har inte varit med i något projekt där man har 

produktionsplanerat utifrån de handlingar man skapar digitalt.  

Fråga 12: Vad anser Ni krävs för att lyckas med ett BIM-projekt? 

Det krävs en bra tidplan och en förståelse för processen. Sen krävs det en kunskap hos alla 

inblandade parter. Om någon haltar så haltar alla eftersom processen i sig är väldigt skör. Jag 

tror att BIM kräver att vi vågar fatta beslut tidigare då vi faktiskt bygger huset i datorns värld 

som det skall komma att se ut när det är byggt på plats. Vi vill ju inte bygga fel utan vi vill ju 

bygga rätt från början och då måste vi våga fatta vissa beslut tidigare än vad vi gör idag. 

Självklart måste man låta det ske programförändringar sent i processen som det nästan alltid 

gör men vi måste bli bättre på att planera för dessa förändringar. Ha en plan för hur vi skall 

hantera en ny hyresgäst t.ex. och vem som skall hantera nya programfrågor så att ingen helt 

plötsligt hamnar med dem i knäet på ett möte.Om man planerar en byggproduktion riktigt bra 

så kan man bygga ett hus på kort tid, det finns det exempel på idag. Produktionsfasen av ett 

hus är en stor kostnadspost jämfört med projekteringen som är en relativt liten del. 

Projekteringen är en del av planeringen så om vi vågar ge projekteringen mer tid kan vi sänka 

produktionskostnaderna och därmed slutpriset för huset. 

Något som jag tror är viktigt för att lyckas med projekteringen är att den som leder 

projekteringen inte bara har kunskap från projekterande verksamhet eller 

entreprenadverksamhet utan lite från båda delarna för att under resans gång till färdig 

bygghandling se till att kraven från både byggare och projektör uppfylls. 

Fråga 13: Hur fungerar ett effektivt samgranskningsmöte? 

Man bör samgranska som man ofta gör idag i något av programmen Navis works eller Solibri 

men man bör göra det sent i processen som en forma av slutgranskning. I många fall blir 

samgranskningarna ett möte där alla kollar på krockar som man vet finns men inte hunnit 

ändra på vilket gör att tiden man sitter på mötet skulle kunna läggas på att lösa dessa krockar 

istället. 

Fråga 14: Hur har informationsutbytet mellan alla parter fungerat i projekt? 

Det kan vara bättre, bl.a. vilka besked som skall lämnas och när.  

  



 

Bilaga 8 - Intervjuprotokoll Rogier Jongeling, VD Plan B AB  
 
Vilka huvudsakliga förändringar krävs för att övergå från en traditionell projektering 

till en BIM-projektering? 

Projekteringsledningar jobbar idag väldigt handlingsbaserat. Har vi programhandling? 

Systemhandling? Bygghandling? När ska denna leverans vara klar? När är 

granskningsomgången? Hur många timmar ska denna ritning ta att ta fram? Med modeller är 

det möjligt att arbeta fram informationsbygget mer kontinuerligt. Där är den stora potentialen. 

Istället för en projekteringsprocess som är väldigt handlingsbaserad bör vi skjuta fokus till en 

modellutveckling som bland annat resulterar i handlingar. Apropå framtung projektering: Ett 

modellperspektiv har ett primärt syfte att ta fram handlingar men kan också ha syftet att 

genomföra kostnadsstyrning, myndighetsgodkännande och/eller energianalyser. Det blir då 

lättare att rättfärdiga att man bör lägga ned mer energi i början av processen. 

(Respondenten visar upp en BIM-genomförandeplan) 

BIM-genomförandeplanen måste vara en integrerad del av projekteringstidplanen från början. 

Att jobba traditionellt med inslag av BIM ger ofullständig BIM. Informationsmodellen måste 

definieras och växa fram, vilket tar lite mer tid än att skissa.  

Kräver det ett tydligt programskede? Arbetet i början syftar till att säkerställa 

kravspecifikationen? 

Ja. Vi har mycket att lära från andra industrier. Vårt systematiska kravarbete är en för liten del 

av dagens BIM-arbete. Det är för stort fokus på ”Model Authoring”. (Respondenten skissar 

upp en kravmodell, en trattliknande). I EES ritar man upp flera kravträd och använder sig av 

flera olika typer av strukturer; PBS, WBS, Location Breakdown Structure. PBS är utöver 

WBS en viktig faktor. I branschen idag är WBS den primära men jag (Respondenten) börjar 

se PBS som en viktig del. I EES beskrivs WBS som hur projektet är organiserat, hur allt ska 

tas fram. Men parallellt finns en väldigt tydlig struktur på vad som ska byggas, PBS. PBS och 

WBS har en tydlig koppling till kravstrukturen. Det är något som byggbranschen inte är så bra 

på idag. Idag görs många av kraven endast i en text i ett word-dokument. Vi behöver idag 

strukturera kraven på ett bättre sätt. För att kunna matcha kraven till de lösningar som vi ska 

ta fram. Då kan vi rättfärdiga frågan; varför tittar vi bara på två alternativ när ”det här” är 60 

% av kostnaden för det här tänkta huset? Varför tittar vi inte på 4 alternativa lösningar så vi är 

helt säkra på vårt beslut? I dagsläget är det mer godtyckligt. Vi ska bryta ner kraven bättre 

från början och matcha de mot de modeller vi tar fram. Tillbaka till frågorna; BIM-resan 

börjar idag oftast när vi börjar projektera. Alltså när vi börjar göra Model-authoring. Vi måste 

börja vår BIM-resa redan i kravfångsten och göra det på ett systematiskt sätt. Tidigt börjar 

man bryta ner krav och specificera funktioner, i en databas. Utan att använda 

projekteringsverktyg. Förut gjorde man det i ett excelblad och hoppades att arkitekten och alla 

andra hade ritat enligt kraven. Man hade svårt att kontrollera att det verkligen blev gjort. När 

alla kraven är specificerade kommer Model Authoring igång.  

Kan man kalla det för kravrecept för utrymmena? 

Ja. Jag (Respondenten) tycker att vi bör beskriva våra krav enligt BSAB-systemet. BSAB bör 

ingå i alla BIM-kurser. BIM är för mig ett objektorienterat sätt att hantera information i 

projekt. Det är inte bara objekt som vi kan rita utan även objekt som vi kan specificera som 

t.ex. ett krav. Kraven kan vara uppdelade på de olika nivåerna enligt BSAB:s struktur. CAD 

Lager beskriver hur vi på ett säkert sätt beskriver information i våra CAD-modeller. Det 

räcker inte med en littera som IV01, utan man måste kunna klassificera, litterera. Klassificera 

bygger på att man har en begreppsmodell i botten. I Förbifart Sthlm har vi en begreppsmodell 

som följer en internationell standard. Den heter sb11. De första 2: vilken disciplin, 3-8 för att 

beskriva själva klassifikationen, 9-10 för vilken representation det är, är det en måttsättning 

eller en text? Position 11 = vilken status det är. Det är viktigt att ha klart för sig med vilka 



 

informationstabeller man kan beskriva sin totala informationstabell. Detta är viktigt inte 

enbart för CAD-arbete utan även vid kalkylering, tidplanering. Produktmodell är en CAD-

modell, som A och K. Medan en processmodell, t.ex. en kostnadskalkyl, sällan har en 1:1 

koppling till en produktmodell. Sockellist saknas i modeller. Kanske att en vägg kan finnas i 

båda. BH90 beskriver inte hur man gör en tidplanering, men beskriver en 

informationsleverans som ska möjliggöra en tidplanering. Datasamordning och BIM växer nu 

mer och mer ihop. Datasamordning kan ses som det management som görs för att hantera 

olika klasser av dokument, t.ex: ritningar, protokoll, modellfil, ritningsdefinitionsfil, 

mötesanteckningar. BIM är då en del av det då man jobbar mer objektorienterat i modeller. 

Om en projekteringsledning tydligt i början definierar - t.ex: vi har en kund som vill anlägga 

en tunnel i hög kvalitet med dessa krav. BIM ska möta dessa krav genom att genomgå flera 

olika alternativ. Då tror jag (Respondenten) att vi måste tänka till i början och titta på 

processerna och begreppsmodellerna. Då blir processen mer framtung. Modeller som har ett 

tydligt beskrivet innehåll möjliggör olika tillämpningar. Man måste ha en väldigt bra 

begreppsmodell i botten. Allt bygger på svensk standard, BSAB och CAD-lager. 

Begreppsmodeller är en sida. Den andra sidan är datamodellen. Begreppsmodellen måste man 

ha tänkt igenom från första början och det gör att det blir mer framtungt. Man kan inte göra 

som nu; successivt skapa struktur utan det ska man göra från första början. Även om man inte 

vet exakt hur begreppsmodellen ska se ut och var de ska finnas i modellen så ska man 

reservera plats för saker och ting. 

Vad menas med lager i BIM? 

Glöm lager, tänk tabeller. En begreppsmodell är att hålla reda på vem som är vem i projektet. 

En annan begreppsmodell är vilken tabell vi använder för att beskriva rummen och 

byggdelarna m.m. Och vilken detaljeringsgrad är nödvändig? Man måste bestämma vilken 

nivå i tabellen man ska beskriva objekten. En viss tillämpning kan kräva en viss 

detaljeringsnivå för att nyttan ska uppnås.  

Används begreppsmodellen för att alla krav ska uppfyllas genom att inga krav 

försvinner i mängden? 

Ja, man måste utgå ifrån vilken BIM-användning som ska tillämpas (t.ex. energianalyser var 

fjärde vecka, eller kontinuerlig kostnadsstyrning), dvs vilka processer behöver vi, med andra 

ord vilka informationsleveranser skall ske. Vilka utbyten ska ske och hur ska vi strukturera 

informationen så att olika discipliner och program kan kommunicera. Vid test inför en BIM-

tillämpning kan man BIM-laborera och testa fram vilka informationsmodeller som är 

strukturerade på ett bestämt sätt. I test kan det framgå att man måste kunna skilja på ”den och 

den” linjen. Vi måste ha informationsleveranser som är paketerade på det förutbestämda 

sättet. Det är viktigt att alltid jobba med en målstyrning i ett BIM-projekt. BIM-verktygen är 

inte det primära utan hur BIM-användningen kan lösa de krav och specifikationer som man 

har i projektet. 

Ett exempel, BIM-användning = Passivhus: 

 Vi ska bygga ett passivhus 

 Vilka typer av analyser behöver vi för att säkerställa funktionen i ett passivhus 

 Ställ upp alla krav som finns för att genomföra analyserna 

 Projekteringsledaren tar fram en BIM-tillämpningsplan 

 Hur ska vi strukturera upp informationsleveranserna för att uppfylla kraven som berör 

analyserna 

 Vilka format ska användas 

 Vilka begreppsmodeller ska användas 

 

Nedbrytningen av önskade funktioner i byggnaden ligger till grund för att starta arbetet med 

en BIM-tillämpningsplan. Modellen ska sedan användas som en kvalitetskontroll gentemot 



 

funktionskraven. Är kraven uppfyllda? Produktmodellen och processmodellen är nästa punkt 

att titta på. Vilka informationsleveranser och vilka begreppsmodeller ska styra arbetet. Det är 

viktigt att projekteringsledaren ser över sin organisationsmodell och diskuterar med varje 

aktör hur de ska gå tillväga för att tillämpa CAD-manualen. Endast CAD-manualen som 

styrmedel räcker inte. Projekteringsledaren måste diskutera med aktörerna hur de har tänkt gå 

till väga vid alla typer av informationsleveranser. Vilka tekniska hjälpmedel har aktörerna och 

vilken metod ska aktörerna använda för att fånga in kraven i modellen och vilken process ska 

ni använda er av för att säkerställa informationsleveranserna? Organisationen måste 

informeras om den tänkta BIM-användningen samt förstå hur och varför den ska tillämpas.  

Varför går informationsleveranscykeln så långsamt ibland? 

I BIM-projektering är det viktigt att kunna lämna ifrån sig ofärdiga modeller, alla modeller 

måste inte alltid vara redo för godkännande. Vi behöver bli bättre på att jobba med granskning 

och godkännandestatus. Dagens projekteringsledningsprocess bygger på att vi är inriktade på 

att ta fram olika handlingar. Det bygger på att vi har en gransknings och godkännandeprocess 

som är dokumentorienterad i ett antal skeden. Men tänk om vi skulle göra detta 

objektorienterat, vi lämnar en modell varannan fredag som innehåller vissa saker som är 

”under arbete”, vissa ”klar för granskning” och vissa som är fastställda. I dagsläget hanterar vi 

modellen som en stor ”black box” och säger att den här modellen är inte klar. Där tror jag 

(Respondenten) att vi bör börja hantera projekteringsprocessen på en objektnivå och inte bara 

när vi ska ta fram modellerna utan även när vi ska ta fram våra krav. Kraven ska vara 

nedbrutna till objektnivå. Modelleveranserna är inte bara för att leverera ritningar utan även 

för att uppfylla de fastställda kraven. Denna process är en kontinuerlig process där modellerna 

hanteras med granskning- och godkännandestatus. Jag (Respondenten) tycker att granskning- 

och godkännandestatus ska redovisas på objektnivå men det tillåter inte dagens verktyg, men 

till en början kan man göra det på modellnivå (t.ex. A-modellen eller K-modellen). Det är 

viktigt att fastställa syftet till att information ska levereras samt hur informationen ska 

levereras. Apropå kalkyl och informationsleveranser: Det är möjligt att länka in modellens 

mängder i t.ex. MAP. Men det finns ingen 1:1 koppling mellan en produktmodell och en 

processmodell. De har relationer men de är många, vilket gör att man måste ha en bra struktur 

i botten. 

Vilka huvudsakliga förändringar krävs för att övergå från en traditionell projektering 

till en BIM-projektering? 

Man måste från början tydliggöra vilka tillämpningar man ska använda sig av. Inte bara 

handla om handlingar. Man måste se på informationsleveranserna i stort och därmed också 

anpassa sitt sätt att hantera granskning och godkännande status, helst på objektnivå. 

Vilka styrmedel används i en BIM-projektering? Hur ska dessa styrmedel användas och 

varför? 

Egentligen kommer styrmedlen från de vi har idag, men man tar det ett steg till. Men jag 

(Respondenten) tycker inte att vi behöver ett helt integrerat system. Tidplanen är väldigt 

viktig för att för mig är tidplanen en processmodell och en processmodell ska beskriva sina 

informationsleveranser som då ska stödja alla de här ändamålen. I en tidplan måste man styra 

mot informationsleveranserna men även tydliggöra de här kontinuerliga granskning- och 

godkännandearbetet. Granskningsmöte behöver inte vara varannan vecka utan det räcker med 

t.ex. var fjärde månad. Men vi vill ändå att modellerna ska in varannan vecka så att alla ser 

vad som händer. Alla ska se vilken status modellerna har. Varannan vecka skulle man kunna 

leverera sina modeller till en ”pool with shared models”.  

Hur fungerar denna databas med avseende på allas olika filformat? 

Vilket filformat som ska användas vid alla informationsleveranser till respektive BIM-

användning ska bestämmas i förväg. Svaret är inte alltid IFC. Leveransformatet kan redovisas 

i en matris. IFC:s storebror är egentligen STEP. Jag tycker att STEP är smartare. I STEP har 



 

man parts och inget mer. I IFC har man IFC-walls IFC-slabs IFC-doors. Nu har vi byggt 

hundratals IFC-klassningar av objekt. Det jag tycker att vi har gjort är att blanda ihop 

begreppsmodellen med datamodellen. Jag tycker att man ska använda sig av en datamodell 

och sedan använda en begreppsmodell för att beskriva objekten i datamodellen. Det som 

händer i många fall är att man t.ex. ska modellera en balk och att då finns det olika sätt att 

modellera den på. Man skulle kunna modellera den som en vägg eller ett bjälklag. Sedan ska 

begreppsmodellen definiera vad den egentligen är för något. Men med en IFC-modell kan det 

bli en IFC-wall vilket är märkligt eftersom det är en balk. IFC används idag som datamodell 

men innehåller också en begreppsmodell, men det är bara datamodellen man använder. All 

klassning i modellen bör vi separera från datamodellen och helt styra från begreppsmodellen. 

Är det nödvändigt att låsa discipliner i olika skeden? 

Ja, vissa delar av vissa discipliner. Det gör man redan idag. 

Vilka entreprenadformer fungerar bättre i BIM-projekt? Varför? 

Öppenhet, möjlighet till integration och gemensamma mål är nästan en självklarhet. 

Totalentreprenad och partnering innebär att dela riskerna och vinsterna. Byggentreprenören 

får bättre insyn i vad konsulterna gör och likaså ser beställaren hur byggentreprenören ligger 

till i sitt arbete när man jobbar i BIM. Jag (Respondenten) tror att beställare i framtiden 

kommer ställa högre krav på insyn i projekten bl.a. med tillgång till modeller m.m. 

Vilka entreprenadformer fungerar sämre i BIM-projekt? Varför? 

Det är viktigt att engagera alla aktörer så tidigt som möjligt därför är totalentreprenader bäst. 

Entreprenören behöver tillföra sina behov och krav tidigt. 

Är framtung projektering en förutsättning för att lyckas med ett BIM-projekt? Finns 

det tekniska aspekter som tvingar fram en sådan projektering? I traditionella projekt är 

det att föredra men det är fortfarande möjligt att jobba baktungt. 

Ett lyckat BIM-projekt har en projektering som jämfört med idag är framtung. Men som för 

projektet i sig inte är så framtung för man gör det mot målen som man har i projektet. Då 

kommer det kännas helt naturligt. Det finns ingen direkt teknisk aspekt som ger en mer 

framtung projektering utan det handlar om en metodik-ändring. Hur ska alla modeller styras 

för uppnådd nytta av BIM-målet? 

Hur ska projekteringsledaren styra resurserna till en framtung projektering? 

Jag (Respondenten) tror att det är viktigt att the Model Authors tidigt knyts ihop med en 

processägare för varje BIM-tillämpning. Säger vi att vi ska göra en kostnadsstyrning då måste 

den här Arkitekten sitta väldigt tidigt med han som ska kontrollera (processägaren). I BIM ska 

en kostnadsstyrning ske kontinuerligt. Projekteringsledarens roll är att skapa en miljö som 

främjar samarbete mellan alla olika aktörer. Projekteringsledaren kan aldrig vara en expert på 

alla områden utan modellsamordnaren ska hålla i de tekniska trådarna. Arkitekten ska inte 

bara rita utan planera sitt arbete och jobba tillsammans med de intressenter som finns för 

BIM-användningen. 

Blir program och systemskedet mer omfattande i BIM-projekt? 

Det beror på, om man under ett program och systemskede väljer att ta höjd för 

informationsmodellsuppbyggandet i syfte att göra en energianalys då blir de skeden mer 

omfattande. Modellen innehåller mer än vad som krävs för att plocka ut systemhandlingar. 

Om man planerar sitt projekt traditionellt och utgår från att det här jobbets systemhandling 

ska resultera i ”si och såhär” många ritningar och kosta 128.000 kr för arkitekten. Då är det 

helt självklart felräknat för då är det 2D-handlingen som styr modelluppbyggnaden. Man 

måste tänka på vad man vill att det här systemhandlingsskedet ska leda till; dels en handling 

men även gjort en energianalys och det kommer att kräva en modell för det och därför måste 

jag lägga ner mycket tid på modellen.  

Varför måste vissa discipliner låsas tidigt? 

Jag ser (Respondenten) ingen skillnad mot idag, däremot att vi kommer att kunna låsa mycket 



 

mer successivt istället för att säga att nu måste alla vara klara. Alla måste vara klara med 

fasaden, eller planlösningen men de har fortfarande möjlighet att jobba med balkongräckena 

eller trapphuset. Vi har en möjlighet att låsa discipliner i sin helhet utan göra det mer 

successivt.  

Finns det dokumenterat någonstans när respektive disciplin måste låsas i ett BIM-

projekt och varför de måste låsas då? 

Nej. Det är inte så stor skillnad mellan traditionellt och nu. Men jag tror så småningom att när 

vi börjar med granskning och färdigställandestatus på objekten att det blir en intressant fråga 

att titta närmare på. 

Vilka konsultdiscipliner måste vara med i ett tidigt skede? 

De som är relevanta för BIM tillämpningen, vilket vi är dåliga på idag. Jag tycker att man i 

många fall bara har teknikmöten med massa teknikfolk och pratar om att man inte har satt/löst 

rumsfunktionsprogrammet. Vissa saker är inte ens beslutade om och trots det sitter dessa 

teknikkonsulter med på mötet vilket är helt onödigt. Man måste vara tydligare med vilka som 

är involverade i BIM tillämpningen. Detta problem kommer troligtvis bli enklare att lösa när 

man börjar med PBS och WBS. Möjligheten att bryta ner produkten och processerna gör att 

man tydligare kan samla aktörerna som berörs av BIM tillämpningen istället för att samla alla 

aktörer och titta på helheten. 

Måste man våga ta beslut tidigt i en BIM-projektering? 

Man måste våga ta beslut och våga styra. Som projekteringsledare måste man inse att man har 

möjligheten att påverka projektet i rätt riktning och man måste möjliggöra beslutstagandet 

vilket innebär att man jobbar med successivt granskning och godkännandestatus. Man ska inte 

ha allt under arbete tills vi har kommit lite längre, då kommer man inte komma längre när 

ingen vågar göra något. Vi måste även våga titta på fler alternativ. Man får kanske tänka om 

lite oftare, oftare säga nej. Många projekteringsledare drivs av när handlingen skall tas fram. 

De måste drivas mer av vilka krav som skall uppfyllas. I BIM-projekt ökar möjligheten att 

göra omtag och titta på fler alternativ. Man behöver självklart inte skrota hela modellen men 

man kan besluta om att t.ex. göra nya analyser. I dagsläget är det inte lika integrerat som i 

BIM-process. Vi är dock inte riktigt där ännu då allt inte är helt integrerat mellan 

analysprocessen och BIM Authoring.  

Varför behövs ett nära samarbete mellan alla parter i ett BIM-projekt? 

Det handlar hela tiden om människor, om beslut, om värderingar och om yrkesmässiga val 

man gör hela tiden. Det räcker inte om man bara väljer ett tabellvärde, ”BC27” och någon 

annan skall tolka innebörden av ”BC27”. Man måste kunna kommunicera vad man har gjort 

och varför man har gjort det så ett samarbete kring saker och ting är väldigt viktigt. Man ska 

inte bara stirra sig blind på informationsmodeller som har en bra struktur och är förpackade på 

ett bra sätt utan man måste också kunna jobba med varandra och förstå varför ”du gjort det 

där och varför du valt bort det där” och den miljön får man inte riktigt när man aldrig träffas.  

Vad är VDC och vad är ICE? 

Jag tror inte ICE är en förutsättning för ett BIM projekt men visst är det trevligt. Men jag 

tycket att vissa ICE sessions är ganska kaotiska. Det finns inga mål man jobbar efter. Man 

sätter bara massa människor i ett rum och säger lös den här frågan vilket egentligen liknar det 

vi gör idag. En bra ICE session måste innehålla en bra struktur i botten. När jag var på 

Stanford 2004 jobbade man i branschen mycket med produktmodellen i fokus, medan man på 

Stanford hade börjat tänka på att det inte bara handlar om en produktmodell utan istället 

processer och nivåer av tillämpning av modellerna i processerna. Även organisationen bakom 

processerna och vilken produkt de beskriver vilket man kallar POP (product organisation 

process), med tillämpningar av modeller av alla dessa tre på ett visuellt, integrerat och 

automatiserat sätt. Det är det som är VDC. Man bygger modeller i 3 olika nivåer för att 

beskriva ”the product, the organisation and the process”. Jag brukar översätta dessa till 



 

produkt och processmodeller. När vi pratar om BIM är vi benägna att prata om den visuella 

nivån och den automatiserade nivån men vi glömmer ofta den stora mellannivån, integrering. 

Vi måste lägga vikt vid BIM-tillämpningar och fundera på hur integrerat och automatiserat en 

del i en process är. För ju mer integrerat och ju mer automatiserat något är ju bättre och 

djupare begreppsstruktur krävs och ju bättre samarbete krävs. Ännu bättre modelleveranser 

och ännu djupare informationsleveranser samt koll på sina datamodeller. Det tror jag inte alla 

är helt medvetna om. Många tar för givet att man kan tillämpa datamodellen för ändamål som 

i dagsläget inte är möjligt, se triangeln plus se till organisationens förutsättningar. VDC är ett 

bra framework att placera BIM i.  

Krävs det nya roller vid införandet av BIM-projektering? 

Det krävs främst en ny organisation, det krävs tydliga roller, och en modellsamordnare. En 

projekteringsledare ska först och främst ha koll på POP. Visualiseringen och simuleringen ska 

en modellsamordnare ha koll på, hela triangelspelet.  

Vilka praktiska hinder innebär sena programförändringar i en BIM-projektering? 

Eftersom mer och mer styrs av en informationskälla och fler processer och discipliner kan bli 

påverkade kan det orsaka arbete för dessa. Men det är då viktigt att förstå vilka 

informationsleveranser som har hänt, men det har man förhoppningsvis bra koll på genom att 

tillämpa SB11 (begreppsmodellen). Genom att arbeta med kontinuerlig status på områden i 

byggnaden kan man lättare se vilka konsekvenser en programförändring får. Jag tror att vi kan 

hantera sena programförändringar smidigare än vi gör idag, för i dagsläget får en hel handling 

en helt annan status. Nu kan vi säga att en liten del av en modell ändras. Vilket kanske bara 

reflekteras på en enstaka handling.  

Hur skall man hantera sena programförändringar när man jobbar med BIM-

projektering? 

Om man bygger upp sitt kravträd så att man ser att de här kraven inte är kända än pga av att 

de hyresgästspecifika. De krav vi nu känner till behandlas medan de andra få står kvar tomma. 

Det gäller att jobba med rätt saker i rätt tid. Idag bör man ha struktur på sitt kravträd och sin 

WBS, och i framtiden bör vi få struktur på vår PBS.  
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 Mötet öppnas 

 

 Projekteringsledare och uppdragsledare uppmanar till aktivt deltagande bland de 

deltagande 

 

 BIM-koordinator uppmanar deltagande discipliner att avbryta hans genomgång om de 

vill diskutera en krock 

 

 Ingen krock diskuteras mellan berörda discipliner under mötets gång 

 

 BIM-koordinator meddelar att han skickar ut ett protokoll till alla discipliner med 

information och bilder över krockarna 

 

 Mötet avslutas 

 

Efter samgranskningsmötet hade respektive projekteringsdisciplin möte med tillhörande 

entreprenör och diskuterade granskningshandlingarna. 

 

 


