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Sammanfattning 
 

Målet med examensarbetet är att svara på frågan: 
 

"Är det resurssparande att öka detaljeringsgraden i BIM-modellen genom virtuellt uppreglade 

gipsväggar?" 
 

Rapporten behandlar en BIM-laboration som genomförts i samarbete med NCC i projektet 

Signalfabriken i Sundbyberg. Med programmet Lindab Revit Tools (LRT) reglades gipsväggar upp 

virtuellt och adderades till projektets byggnadsinformationsmodell (BIM). 
 

Materialet kvalitetssäkrades vid samgranskningsmöten och användes för att generera A3-handlingar 

för test i produktion. Testet och handlingen diskuterades med representanter från olika delar av 

byggprocessen och en reviderad handling utvecklades samt godkändes. Laborationen upprepades 

med syftet att effektivisera processen och erfarenheterna från detta ledde till att frågeställningen 

fick följande svar: 
 

Ja, om endast komplicerade områden modelleras. 

Ja, för hela modellen om programvaran utvecklas. 

Nej, om LRT används för att virtuellt regla upp alla gipsväggar i projektet. 
 

Förutom dessa svar innehåller rapporten ett förslag på A3-handling som optimerats för användning i 

produktion. En lista på rekommenderade förändringar i programvaran. En beskrivning av hela 

processen för ett område där resursåtgången angetts i tid. 
 

Denna rapport riktar sig till läsare med byggingenjörsexamen eller motsvarande kunskapsnivå. 

Nyckelord: BIM, VDC, Produktionshandling, BIM-laboration 



 



Abstract 
 

This report aims to answer the question: 
 

"Can an increased level of detail in the Building Information Model by virtually constructed framing 

for drywalls save resources?" 
 

The report concerns a BIM laboration conducted in collaboration with NCC in the project 

Signalfabriken in Sundbyberg. Lindab Revit Tools (LRT) was used to virtually construct framing for 

drywalls that was added to the building information model of the project. 
 

The virtual material was subject to clash detection analysis and then used to generate A3-sheets for 

use in the production line. The result of this test and the quality of the sheet was discussed by 

representatives from different parts of the construction process. A revised sheet was formed from 

this discussion and then approved by NCC. The process was repeated to find the most efficient 

process and the experiences from this led to these answers for the original question: 
 

Yes, when only complex areas are modeled 

Yes, if all areas are modeled and LRT is improved 

No, if LRT is used to virtually construct all dry walls in the project 
 

Besides these answers the report includes: a suggestion for a sheet optimized for use in the 

production line, a list of improvements for LRT and a description of the process in full for a curtain 

area together with the details of how much time resources were spent. 
 

This report is directed towards construction engineers and readers with equivalent level of 

knowledge. 
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Förord 
 

Detta examensarbete har utförts på heltid under våren 2012 och är det sista i 
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Under tiden har det självklart gått upp och ner men är tacksamma att uppgiften är något som 

verkligen är aktuellt i tiden. Därför kommer här några tack till att utvecklingen gått framåt i detta 

arbete. 
 

Tack till John Levin som har varit vår handledare på NCC och som även kom på idén till detta 

examensarbete. 
 

Tack till Zeev Bohbot som varit vår handledare samt examinator på KTH. 
 

Tack till Henrik Bengtsson på Lindab som har gett oss tips och hjälp med deras programvara. 

Tack alla från virtuellt byggande gruppen på NCC. 

Tack alla anställda på Signalfabriken för all hjälp och plats på kontoret. 
 

Tack till alla andra som har hjälpt oss från start till mål med detta examensarbete. 
 

 
 
 

Oscar Berggren & Emil Lundgren 
 

Stockholm, 2012-06-06 



Begreppsförklaring 
 

BIM Building information modeling, Byggnadsinformationsmodell 
 

VDC Virtual Design and Construction 
 

CAD Computer Aided Design 
 

CAD-manual En standardiserad beskrivning av en process 
 

VP Virtuell Planering 
 

Virtuellt byggande Processen att med hjälp av BIM simulera, förutsäga och analysera 

slutprodukten. 
 

UE Underentreprenör 
 

DWG Filformat utformat av Autodesk Inc. 
 

3D-modell Tre-dimensionell modell, behöver inte vara BIM 
 

Egna förkortningar 
 

LRT Lindab Revit Tools 
 

PH Produktionshandling 
 

VUG Virtuell Uppregling av Gipsväggar 
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1. Inledning 
 

 
 

1.1 Bakgrund 
I Sveriges byggsektor är BIM väl etablerat och intresset för dess användning ökar1. Samtidigt är inte 

BIM-tillämpningarna fullt utvecklade. Detta beror delvis på att nya verktyg kräver ny kompetens och 

denna inte hunnit utvecklas på bred front i branschen än men den främsta orsaken är att en bra BIM- 

tillämpning kräver en förändrad byggprocess2. Ett av de problem som uppstått på grund av att 

byggprocessen inte hunnit med i utvecklingen är att fördelarna med BIM-modellen inte förmedlas 

och används i produktionsskedet3. Denna rapport uppstod ur en vilja att överbrygga detta problem 

och examensarbetet såg vi som en möjlighet att lära oss mer om problematiken. Nedan följer 

inledningen på den förfrågan vi skickade ut då vi sökte företag att skriva examensarbete för: 
 

"BIM: Alla pratar om det, alla säger sig använda det, men när man tittar mer 

noggrant så är vi i Sverige inte där ännu. Är det en fråga om utbildning? Resurser? 

Tekniska begränsningar eller saknas arbetsmetodiken? 

(...) 

Med hjälp av Er vill vi titta på problem som kan uppstå under projekteringen av ett 

byggprojekt och hur dessa eventuellt kan lösas med en förändrad process eller 

smartare BIM-modell." 
 

 
NCC har ett samarbete med det amerikanska företaget DPR Construction som använder en mer 

detaljerad BIM-modell. Virtuellt Byggandegruppen som är ansvariga för utvecklandet av BIM och VDC 

på NCC var intresserade av att se om ökad detaljeringsgrad skulle kunna tillföra något till NCC:s 

arbete. 
 

Detta gemensamma intresse för BIM-utveckling var en bra grund för samarbete. Efter några samtal 

bestämde vi oss för att titta närmare på hur en ökad detaljeringsgrad genom virtuell uppregling av 

gipsväggar (VUG) skulle fungera i ett projekt på NCC. Vid ett möte med vår handledare John Levin 

formulerades förutsättningarna och målen för detta examensarbete. 
 

Idag finns inte virtuell uppregling av gipsväggar (VUG) i projekteringsprocessen i Sverige vilket gör att 

det som undersöks i denna rapport ej har material att jämföra med. Läsaren av denna rapport bör ta 

detta i beaktning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Rogier Jongeling, BIM istället för 2D-CAD I byggprojekt, 2008 
2 

Mats Persson, CAD-Q, Citat från föreläsning vid Svensk Byggtjänsts seminarium ”BIM – byggnadernas digitala DNA”, som 
arrangerades på mässan Nordbygg 2008 den 2 april. 
3 

BIM på bygget – en förstudie, Skanska Sverige AB, 2010 
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1.2 Syfte och mål 
 

Denna rapports syfte är att svara på om resurser sparas då detaljeringsgraden i BIM-modellen ökas 

genom virtuellt uppreglade gipsväggar som används för att generera underlag till produktionsledet. 

För att hantera denna fråga behövde den formuleras mer specifikt samt kompletteras med delfrågor. 

Svaren på delfrågorna ämnar bidra till svaret på huvudfrågan. 
 

Huvudfråga 

Är det resurssparande att öka detaljeringsgraden i BIM-modellen genom virtuellt uppreglade 

gipsväggar? 
 

Delfråga 1 

Hur bör en optimal handling se ut för att användas i produktion enligt BIM-laborationen? 
 

Delfråga 2 

Sparar användandet av LRT resurser vid skapandet av underlag till samgranskning? 
 

Delfråga 3 

Hur bör, enligt BIM-laborationen, CAD-manualen se ut för att processen att med LRT och Revit skapa 

PH för att vara mest resurssparande? 
 

Det är viktigt att poängtera att rapportens syfte inte är att kvantifiera hur mycket resurser som 

eventuellt sparas. Syftet är istället att ge läsaren ett underlag för att själv kunna avgöra om virtuellt 

uppreglade gipsväggar är värt att satsa resurser på eller ej. 
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1.3 Avgränsningar 
 

Programvaror 

De programvaror som används är: 

 
  Revit Structure 2012 
  NavisWorks Freedom 2012 
  Lindab Revit Tools 2012 (beta version) 
  Microsoft Excel 2012 
  AutoCAD 2012 

 
Alla programvaror förutom LRT har valts på grund av tillgång, förkunskaper samt med antagandet 
att motsvarande programvaror på marknaden har ungefär samma funktioner och är likvärdiga. 
Hade en annan programvara än LRT valts hade detta eventuellt medfört att även Revit Structure 
2012 bytts ut mot motsvarande program, detta var inget som påverkade valet av LRT. 

 
LRT har valts efter diskussion med handledare, användare av ett motsvarande program4 och 
utvecklingsansvarig av LRT5 samt efter litteraturstudie. Programvaran fanns vara mest lämpad 
för uppgiften och därefter har inga andra programvaror varit aktuella för denna rapport. 

 
Tidsram 

Detta examensarbete är begränsat till 800 arbetstimmar, fördelat på två personer och tolv veckor. 
 

BIM-laborationerna har utförts mellan 2012-04-19 och 2012-06-07 och varit begränsat av projektet 

Signalfabrikens övriga projekterings- och produktionsskeden. 
 

Projektet Signalfabriken 

BIM-laborationen har utförts i projektet Signalfabriken i Sundbyberg. Arbetet har skett med full 

tillgång till interna handlingar och ritningar från NCC, konsulter och underentreprenörer. Eftersom 

projektet har uppmanat till samlokalisering av projektörerna, samtidigt som kontoret ligger intill 

byggarbetsplatsen, har möjlighet funnits att snabbt kontakta rätt person eller besöka arbetsplatsen 

för att lösa problem. 
 

Läsaren 

Denna rapport riktar sig till läsare med byggingenjörsexamen eller motsvarande kunskapsnivå, den är 

ej ämnad för gemene man. Metoden är en laboration där utförandet och tolkningen av detta baseras 

på den teoretiska kunskap som utbildningen och litteraturstudien gett. För vidare teori kring ämnet 

hänvisar rapporten till källförteckningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Martin Ängfors, NCC 
5 

Henrik Bengtsson, Lindab 
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1.4 Metod – BIM-laboration 
Den metod som valts för att på bästa sätt genomföra undersökningen är en BIM-laboration utförd i 

ett pågående projekt. Med BIM-laboration menas att ett praktiskt försök utförs för att sedan 

utvärderas.6 För att få tydliga svar på frågorna som listats ovan (rubrik 1.2) har laborationen delats 

upp i tre moment. Det tredje momentet består av upprepning av de två föregående. 
 

Pro 1 - Produktoptimering 

En ritningshandling i A3-format skissas fram med utgångspunkt i Lindabs exempel (se figur 1) och 

diskuteras med representanter från produktions- och projekteringsledet. Ritningen utvecklas efter 

vad som framkommit av diskussionen och denna reviderade handling testas i produktion. Testet 

utvärderas och diskuteras av samma representanter innan det godkänns. Den färdiga handlingen 

kallas produktionshandling (PH). Pro 1 svarar på Delfråga 1. 
 

Pro 2 - Samgranskning 

Programvarorna används för att öka detaljeringsgraden i modellen genom VUG. De virtuellt 

uppreglade gipsväggarna medverkar i samgranskningen. Diskussion och utvärdering följer. Pro 2 

svarar på Delfråga 2 
 

Pro 3 - Process- och programutvärdering 

Processen från att samla in underlag till att färdigproducerade handlingar för produktionen (PH) är 

klara för utskrift genomförs på olika sätt och platser för att utarbeta en standardiserad metodik för 

den process som är mest resurseffektiv. Systemet nedtecknas i en CAD-manual för framtida 

användning. Pro 3 svarar på Delfråga 3. 
 

Alla delar av BIM-laborationen ämnar bidra till att svara på huvudfrågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

Nationalencyklopedin (www.ne.se/laboration, 2012-05-29) 

http://www.ne.se/laboration
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 BIM och VDC 
Det finns en begreppsförvirring inom byggnadsbranschen när det gäller BIM

7
. Uttrycket kommer från 

det engelska Building Information Model (Byggnadsinformationsmodell) och det går att hitta många 

olika definitioner av dess betydelse. I denna rapport används BIM på det sätt som definierats av 

Rogier Jongeling: 

 
En vidare definition av BIM är all information som genereras och förvaltas under en 

byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan 

vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-modellering är 

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

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

teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett 

systematiskt och kvalitetssäkrat sätt.
8
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ”SOS! Måste det finnas så manga förkortningar?”, Byggindustrin 2010-10-01 
8 

"BIM istället för 2D CAD i byggprojekt", 2008, Rogier Jongeling 
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3 Förutsättningar 
 

3.1 NCC 
NCC är med över 160 projekt där VDC används, ett av världens främsta inom virtuellt byggande9. 

Deras egen syn på virtuellt byggande uttrycker NCC enligt följande: 
 

Genom att färdigställa så mycket som möjligt redan i datorn med hjälp av 3D-modeller, 

löses en mängd problem innan byggstart. Detta kallas virtuellt byggande...10
 

 
NCC anser även att virtuellt byggande hör ihop med ett visst samarbetssätt: 

 
För NCC är partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där 

byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en 

bygguppgift. 

Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och 

där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.11
 

 
Dessa är de strukturella förutsättningarna för NCC och det är det som de strävar att jobba efter på 

Signalfabriken i Sundbyberg. 
 

 
 
 

3.2 Signalfabriken 
Signalfabriken har en budget på omkring 500 miljoner och innefattar bostäder, kommersiella lokaler, 

bibliotek, kontor samt hotell. Det finns både ombyggnad av kulturmärkta byggnader och 

nyproduktion. Intill arbetsplatsen finns befintliga byggnader med pågående verksamhet. 
 

Produktionen ligger ibland samtidigt som projekteringen och då går programhandling direkt till 

bygghandling för att effektivisera processen. 
 

Samarbetsformen är partnering enligt NCC:s definition och en viss samlokalisering praktiseras. Varje 

vecka sker samgranskningsmöten med fokus på kollisionskontroll, Virtuella Planeringsmöten (VP- 

möten) med fokus på förannonserade problem samt teknikmöten där berörda parter följer upp vad 

som inte kunnat lösas på VP-mötet. 
 

När en gipsvägg ska byggas har snickare som underlag arkitektens planritningar och en ritning på 

innerväggsdetaljer. Väggarna på planritningen har då inte genomgått någon kollisionskontroll med 

installationer. Det gör att när en snickare har byggt en innervägg inte har tagit hänsyn till 

installationer. Detta kan leda till att en vägg förlorar sin konstruktion och hållbarhet när reglar i 

väggen kapats för plats för just installationer. Då krävs det att reglar läggs till för att konstruktionen 

ska få tillbaka sin ursprungliga hållbarhet. Ändringar och ombyggnad kostar pengar därför är det bra 

att innan väggen byggs göra en kollisionskontroll även med väggarna. Det är ett av problemen idag 

som gör att denna produkt har en nytta och efterfrågan. 
 
 
 
 
 

9 
Marin Fischer, Byggbiz (#2, mars 2012) 

10 
http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Press-och-media/Arkiv/Varldsledande-pa-virtuellt-byggande/  (2012-05-30) 

11 
http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering/Vad-ar-partnering/ (2012-05-14) 

http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/Press-och-media/Arkiv/Varldsledande-pa-virtuellt-byggande/
http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering/Vad-ar-partnering/
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3.3 BIM-laborationen 
 

BIM-laborationen utförs i ett skede där projektering och samgranskning av samma byggnadsdel sker 

dagarna innan produktion. De delar av projektet som laborationen utförts på har valts på grund av 

hur de passat in i projektets tidsplane samt vilken nytta den tänkta produkten kunnat ge 

produktionen. 
 

Pro 1 
 Sju olika väggtyper 

 4100 mm vägghöjd 

 Hänsyn tas till ventilation, el, sprinkler samt VVS 

 Två veckors arbete inklusive förarbete och programinlärning 

 Ombyggnation med kulturmärkt fasad 

 Test av handling i produktion 
 

Pro 2 
 10 olika väggtyper, (40 väggar) 

 Varierande vägghöjder 

 Hänsyn tas till ventilation 

 Två dagars arbete 

 Inga handlingar produceras 

 Test vid samgranskning (möte) 
 

Pro 3 
 Områden med olika förutsättningar testas 

 Hänsyn tas till alla väggenomföringar 

 Alla delar av processen genomförs 
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4 Genomförande 
Vid första mötet med NCC användes LRT:s instruktionsvideo som underlag vid en diskussion om ökad 

detaljeringsgrad i BIM-modellen. I videon visas hur programmet används samt hur en ritningshandling 

som genereras automatiskt ser ut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 Automatisk genererad ritningshandling från Lindab Revit Tools 

 

Vid mötet bestämdes riktlinjerna hur arbetet samt vad NCC ville ha en undersökning på. Det som 

diskuterades fram som beställning var: Ett förslag på en produktionshandling, ett test i 

samgranskning samt en CAD-manual (beskrivning av processen). Metoden för att göra detta 

bestämdes till en BIM-laboration. 

 
4.1 BIM-laboration 
De första fyra veckorna användes till studier och medverkan vid möten och konferenser12. För att 

förstå den miljö som laborationen utförs i så krävdes en förståelse för: 

– NCC:s projekterings- samt produktionsprocess 

– NCC:s internetbaserade dokumentsystem, PDS (Project Dokument System) 

– Programmet LRT 

– Tidigare forskning inom ämnet 
 

 

Efter detta hölls ett möte med NCC där ett förslag om att BIM-laborationen skulle delas upp i tre 

moment som baserats på beställningen: Produktoptimering, Samgranskning samt Processutveckling. 
 
 
 
 

12 
Internationell Utblick, OpenBIM 2012-03-26 
Trenddagen 2012, Svensk Byggtjänst, 2012-04-23 
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Pro 1 - Produktoptimering 

Diskussion fördes med arbetsledare om vilken information som en produktionshandling (PH) bör 

innehålla samt hur denna information på tydligast sätt presenteras. Flera utkast till PH producerades 

och av dessa valdes fyra ut för diskussion med arbetsledare, tidsplanerare samt handledare. Här 

följer dessa fyra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 - PH förenklad, underlag vid diskussion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 - PH med styrande reglar färgmarkerade, underlag vid diskussion 
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Figur 4 - PH styrande reglar färgmarkerade, underlag vid diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5 - Orienteringshandling, komplement till PH, underlag vid diskussion 

 

Under diskussion konstaterades att orienteringshandlingen (figur 5) bidrog inte med värdefull 

information därför kasserades denna. Av diskussionerna och synpunkter om förslagen blev det ett 

som testades i produktion och det var (figur 6): 
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Figur 6 - Reviderad PH, diskuterades fram och användes i produktion 

 

 
 
 

Handlingen användes i produktionen och utöver sin funktion som ritningshandling var den grunden 

till att ett projekteringsfel upptäcktes. En utvärdering gjordes efter testet i produktion, synpunkter 

från den utvärderingen ledde fram till denna slutgiltiga handling som godkändes av NCC (figur7): 
 

 

 

Figur 7- PH som godkändes som slutgiltig handling 
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Pro 2 - Samgranskning 
 

På grund av hur projekteringen i projektet låg tidsmässigt var detta moment av laborationen tvunget 

att ske under tidspress. 32 timmar användes för att virtuellt regla upp gipsväggar på fem plan i tre 

hus. Underlaget förbereddes för att inte kollidera med andra objekt i modellen (kollisionskontroll). 

Ingen förberedelse gjordes för att få underlaget byggtekniskt korrekt, det vill säga LRT:s 

standardlösningar användes. Detta var en medveten avgränsning på grund av tidpressen. 
 

Underlaget exporterades till NavisWorks Freedom 2012 för kollisionskontroll mot övriga objekt i 

modellen och filen skickades till modellsamordnare. Modellsamordnaren förberedde modellen och 

tog fram vypunkter för diskussion vid samgranskningsmöte. Nedan följer bilder på vypunkter: 
 
 
 

 
Figur 8 Samgranskningsunderlag Figur 9 Samgranskningsunderlag 

 

 

 
Figur 10 Samgranskningsunderlag Figur 11 Samgranskningsunderlag 

 

Samgranskningsmötet inleddes med en presentation av BIM-laborationen och PH. Reglarna visades i 

modellen och därefter fördes en diskussion med mötets deltagare13 om nyttan med VUG samt PH. 
 

 
 
 
 
 

13 
Platschef, installationssamordnare, blockchef ombyggnad, projekteringschef, VVS-konsult, Arkitekt, Lagbas, 

planeringsansvarig, konstruktör 
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Pro 3 - Process- och programutvärdering 

I det tredje momentet upprepades Pro1 och Pro 2. Från Insamling av underlag, modellering i Revit 

och LRT, samgranskning i NavisWorks till sammanställning av PH färdig för utskrift. Processen 

genomfördes på varierande sätt och platser i projektet för att undersöka vilken arbetsprocess som 

krävde minst resurser. Processen utvecklades bland annat genom att 3D-bilden skapades från Revit 

med hjälp av 3D-filer (dwg) från AutoCAD. Detta ledde till effektivisering då denna visualisering 

tidigare gjorts med NavisWorks. 
 

 
Under arbetet med Pro 3 konstaterades att processen inte går att standardisera på grund av 

begränsningar i LRT. CAD-manualen ersattes med en lista på förändringar som behöver göras i 

programvaran för att möjliggöra en standardiserad process. Listan bifogas rapporten. 
 

 

För ett av de områden som processutvecklingen utfördes gjordes en tidtagning. X schakt 

modellerades, samgranskades samt att det gjordes ritningsunderlag (PH). Resultatet bifogas 

rapporten och tidsåtgången redovisas under resultat. 
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5 Utvärderingsproblem 
Denna rapport behandlar resultatet av en praktisk undersökning. Det ligger i examensarbetets metod 

att rapporten har en begränsad teoretisk del och att undersökningen som redovisas har sitt 

vetenskapliga värde i det praktiska utförandet, BIM-laborationen. 
 

Tid 
Laborationen har utförts inom den utsatta tidsramen (10 veckor) trots sin beroendeställning till 

Signalfabrikens projekteringsprocess. Förändringar i projektet har påverkat planeringen för 

laborationen dels så att andra områden än planerat har modellerats, tidsramen för moment har 

förkortats och moment har tidigarelagts vilket har förkortat förberedelsefasen. En av metodvalets 

konsekvenser är att processen som undersöks utsätts för problem som uppstår i det projekt den 

utförs i. Detta har ett värde i att laborationen tydliggör om processen går att utföra trots att 

tidsplanen ändras. 
 

Denna rapports syfte är att klargöra resursåtgång. Den parameter som valts för att demonstrera 

resurser i detta arbete är tid. Tid är en oberoende konstant som tillåts översättas likvärdigt till andra 

typer av resurser (till exempel kostnad för utfört arbete). Eftersom alla delar av processen är 

beroende av varandra så går det inte att sätta tidsåtgång för enskilda delmoment. Denna laboration 

utförs under en tidsperiod som endast tillåter att ett mindre antal platser undersöks. Det undersökta 

materialet är av för liten kvantitet för att ge ett tillförlitligt svar på vilken tidsresurs som krävs 

generellt. För att ge läsaren en uppfattning om resursåtgången så ges istället ett exempel. Bilder på 

vad som gjorts och hur mycket tid det tagit redovisas i resultat samt som bilagor. I kapitel 7 förs en 

diskussion om hur detta exempel bidrar till rapportens svar på huvudfrågan men läsaren uppmanas 

att själv tolka exemplet. 
 

Programvara 
Programvaran LRT är inte utvecklad för det syfte den används till i denna BIM-laboration. LRT är 

dessutom under utveckling vilket gör att kommentarer om programmets användbarhet och 

funktioner är beroende av när de är daterade. 
 

Dagens status 
Idag görs inte virtuell uppregling av gipsväggar (VUG) i projekteringsprocessen i Sverige. Detta 

innebär att BIM-laborationen ligger före arbetsprocessen i utvecklingen och utförs i en miljö som inte 

anpassats till VUG. Eftersom BIM-tillämpning kräver en byggprocessanpassning för att användas 

optimalt är det viktigt att poängtera att kommentarer om hur VUG fungerar är beroende av när de är 

daterade. 
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6 Resultat 
Tanken med denna rapport är att visa på klara tendenser och ge underlag för fortsatt arbete. På 

grund av den problematik som tas upp under rubriken ”utvärderingsproblem” uppmanas läsaren att 

läsa diskussionsavsnittet. 
 

6.1 Huvudfråga 
Är det resurssparande att öka detaljeringsgraden i BIM-modellen genom virtuellt uppreglade 

gipsväggar? 
 

Det är inte möjligt att ge ett allmängiltigt svar på frågan därför har svaret delats upp beroende på hur 

VUG används. 
 

Ja, om endast komplicerade områden modelleras 

Ja, i hela modellen om programvaran utvecklas. 

Nej, om denna programvara används för hela modellen. 
 

 
 

Delfråga 1 

Hur bör en optimal handling se ut för att användas i produktion enligt BIM-laborationen? 
 

 
Figur 12 Handling optimerad för produktion 
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Delfråga 2 

Sparar användandet av LRT resurser vid skapandet av underlag till samgranskning? 
 

Ja. 
 

Delfråga 3 

Hur bör, enligt BIM-laborationen, CAD-manualen se ut för att processen att med LRT och Revit skapa 

PH för att vara mest resurssparande? 
 

Processen går inte att standardisera och därför skapades ingen CAD-manual. En lista på 

programförändringar som behövs för att processen skall kunna standardiseras har ersatt CAD- 

manualen och lämnats till NCC. Listan bifogas även denna rapport. 
 

Exempel resursanvändning 
 

VUG för en schaktgrupp med två väggar tog ca 10 timmar att färdigställa. Fördelningen av tiden var 
enligt följande: 
 

 2 h Insamling av material och information 

 8 h Modellering  och anpassning till produktionshandling. 
 
Exemplet diskuteras under avsnitt sju och bilder från detta finns som bilagor.
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7 Diskussion 
Hur kan information överföras från en BIM-modell till en pappershandling utan att viktig förståelse 

och funktion förloras? Var går gränsen för när detaljrikedomen i en modell tillför mer värde än den 

kostar att skapa? Hur kommer byggprocessen se ut i Sverige inom den närmaste framtiden? 
 

Dessa är bara några av de frågor som denna rapport omöjligt kunnat svara på men ändå varit 

tvungen att förhålla sig till. Det är förrädiskt att göra en laboration inom ett så nytt ämne och inom 

ett så diversifierat projekt som Signalfabriken. Inte desto mindre är det undersökningar av denna art 

som behövs för att föra utvecklingen framåt. 
 
 

 
Delfråga 1 

Hur bör en optimal handling se ut för att användas i produktion enligt BIM-laborationen? 
 

Denna produkt har inte anpassats endast till dagens förutsättningar utan syftar till att fungera i en 

framtida, mer BIM-anpassad, byggprocess. Idén med handlingen är att underlätta vid montering av 

gipsväggar. Handlingen syftar till att tillföra, samla och förtydliga utvald information som rör en viss 

vägg på samma A3-handling. 
 

 
 
 

1. Vägguppställning med mått 

2. Vägguppställning från sidan 

3. Mängdning 

4. Vägglittra 

5. Förklaringar/information 

6. 3D-vy 

7. Orienteringsvy 1 

8. Orienteringsvy 2 

9. Orienteringsvy 3 

10. Ritningsstämpel 
 

Figur 12 Handling optimerad för produktion 

 

1.   Vägguppställningen är den viktigaste informationen på handlingen, något alla tillfrågade 

inom NCC varit överens om. Utvärderingen har dessutom visat att de viktigaste måtten är 

öppningsmått, mått för kortlingar, vägghöjd, väggbredd samt mått för undertak. 

2.   Vägguppställning från sidan för att höjden på undertak på båda sidor av väggen. Uppskattad 

av snickare. 

3.   Mängdningen har värderats olika högt av olika roller inom NCC, något som delvis förklaras av 

en skillnad i inställning till handlingen. Personer närmare utförandet tenderar att värdera 

handlingen utifrån vilket värde den har idag, i dagens arbetssätt. Personer med mer 

planerande roller har sett mer till vad produkten kan tillföra vid en framtida byggprocess. 

4.   En sektion med information om väggens uppbyggnad var ett önskemål från snickarna som 

uppkom vid utvärdering av Pro 1. För att inte behöva bläddra mellan olika handlingar ges 

denna information direkt intill den vägg som skall monteras. 
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5.   En plats för övergripande information om hur handlingen bör läsas är ett måste. Detta var 

inte uppe för diskussion. 

6.   3D-vyn var ett väldigt uppskattat inslag men svårt att sätta ett värde på eftersom ingen 

specifik information ges. Vid diskussion kring denna del har framförallt tiden det tar att 

producera bilden lyfts fram som ett problem. Att vyn behålls är främst för att en av 

grundvisionerna för produkten är att den skall föra BIM ut på arbetsplatsen. 

7.   Förtydligande av väggplacering i zonen. 

8.   Förtydligande av zonens placering i planet. Med mått till VVS-installationer 

9.   Förtydligande av zonens placering i projektet. Med mått till stomlinjer 

10. Ett måste. 
 

 
 
 

Delfråga 2 
 

Sparar användandet av LRT resurser vid skapandet av underlag till samgranskning? 
 

Programvaran LRT reglar automatiskt upp en typvägg. Detta påskyndar avsevärt processen att skapa 

underlag till samgranskningen. Det krävs dock mycket redigering av väggen för att den skall fungera 

byggnadstekniskt vilket är en svaghet i programvaran. Eftersom programmet inte är skapat för det 

syfte som det här används till så har det fler svagheter. Den för detta examensarbete största 

svagheten är att programmet inte fungerar efter de principer som avgör en bra BIM-process. 

Reglingen är en grupp uppbyggd av familjer, detta gör att förändringar blir problematiska. Större 

förändringar innebär dessutom att väggen måste modelleras om från början. Byggnadstekniskt är 

programmet dessutom inte tillräckligt utvecklat för att reglingen skall kunna användas utan 

redigering. 

 

LRT är alltså 3D men inte BIM. Som citeras i avsnitt två: "BIM är alltså ingen teknik, men ett 

samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat 

sätt". Även om LRT underlättar uppreglingen (teknik) så följer inte information med vid förändringar efter 

skapad vägg (systematik). Att testa materialet vid samgranskning (kvalitetssäkring) innebär att man först 

modellerar upp alla objekt för att sedan t ex kollisionskontrollera mot andra objekt. Detta för med sig att 

förändringar görs i redan modellerat material vilket med LRT innebär en ny uppregling. Därför är det 

denna rapports mening att LRT behöver utvecklas för att vara ett bättre BIM-verktyg. 

 

Tittar man däremot på hur processen ser ut utan att använda LRT så är det tydligt att LRT sparar resurser. 
 
 

Därför blir svaret på delfråga 2: ja. 



21 

OSCAR BERGGREN 
EMIL LUNDGREN 

 

 

 

Delfråga 3 
 

Hur bör, enligt BIM-laborationen, CAD-manualen se ut för att processen att med LRT och Revit skapa 

PH för att vara mest resurssparande? 
 

Processen går inte att standardisera och därför skapades ingen CAD-manual. En lista på 

programförändringar som behövs för att möjliggöra detta har ersatt CAD- manualen: 
 

Rekommenderade förslag till ändringar; att programmet: 
 

 Automatiskt skapar vyer med de informationsdelar som visas i PH 

 placerar ovan nämnda vyer automatiskt på en ritning likt PH 

 tillåter att nya väggtyper skapas utöver Lindabs standardtyper 

 lägger in externa väggförteckningsdetaljer som bilder kopplade till vald väggtyp 

 3D-vyn skapas automatiskt och läggas till PH som en beskärd vy 

 skapar en automatisk måttsättning så som den är utförd i PH 

 visar undertak och höjd till dessa i en vertikalvy 

 ej lägger till horisontalvy automatiskt i ritningen 

 möjliggör förändringar av redan gjorda väggar direkt i LRT:s fönster (idag behöver man ändra 

på väggen i Revit och sedan göra om reglingen i LRT) 

 uppdaterar mängdförteckningen (i ritningen) då den uppreglade väggen förändras 

 automatiskt gör håltagning i väggen efter 3D-dwg:er 
 

Det är vår övertygelse att dessa rekommendationer är värda att genomföra trots att VUG med LRT vid 
rätt användning sparar resurser ändå. 

 
Vi har varit i kontakt med Henrik Bengtsson på Lindab och fått bekräftat att majoriteten av dessa 

problem skulle gå att lösa vid en programutveckling. 

 

 

Exempel resursanvändning 
 

VUG för en schaktgrupp med två väggar tog ca 10 timmar att färdigställa. Fördelningen av tiden var 
enligt följande: 
 

 3 h Insamling och hantering av information 

 2 h modellering  

 3 h anpassning till produktionshandling. 
 
 
Insamlingen av information innefattar alla handlingar som behövs vid modelleringen (dwg:er, nwc-
filer, beskrivningar, vägguppställningar etc.) samt byggteknisk information från arbetsledare. Hantering 
av informationen bestod i detta exempel främst av att samordna olika typer av filer i en Revitmodell 
samt rensa filerna för att göra dem användbara. Denna process går att förkorta genom att i ett projekt 
kräva underlag för detta syfte av UE. 
 
Modellering av väggar innebar i detta exempel att LRT användes för att skapa reglar. Därefter 
manipulerades väggarna i Revit för optimal uppregling med hänsyn till alla andra objekt (från UE). 
Denna process går at förkorta genom att göra det enklare att förändra objekten i LRT. 
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Anpassning till PH: De automatiskt skapade vyerna från LRT visade inte informationen på ett tydligt 
sätt och därför fick nya vyer skapas och anpassas i Revit. Denna process går att förkorta genom att 
anpassa de automatiskt producerade vyerna till ritningen. 
 
 
Detta exempel visar resursåtgången då hela processen gjorts för endast två väggar. Då ett större 
område modelleras så kan en del av arbetet användas till fler handlingar. Detta exempel syftar till att 
ge läsaren en uppskattning av vad arbetet innebär resursmässigt.
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7.1 Huvudfråga 
 

Är det resurssparande att öka detaljeringsgraden i BIM-modellen genom virtuellt uppreglade 

gipsväggar? 
 

- Ja, om endast komplicerade områden modelleras. 

Programvaran är inte anpassad för att skapa PH, detta skapar problem som kostar resurser att 

hantera. I komplicerade områden sparar underlaget (PH) mer resurser än i enklare områden vilket 

gör att den totala resursåtgången minskas trots detta. 
 

 
- Ja, för hela modellen om programvaran utvecklas. 

Rapporten listar de problem med programvaran som kostar mest resurser vid producering av PH. 

Löser man dessa problem skulle processen att skapa PH kosta så lite resurser att en virtuell 

uppregling av alla gipsväggar i modellen sparar resurser. 
 

 
- Nej, om LRT används för att virtuellt regla upp alla gipsväggar i projektet. 

Utan en utveckling av programvaran är det inte resurssparande att virtuellt regla upp alla gipsväggar i 

modellen. I icke komplicerade områden ger PH så lite ny information att resurserna som sparas är 

mindre än de resurser som skapandet av handlingen kostar. 

 

En utvecklad programvara skulle förminska resursåtgången och då är det utom alla tvivel att virtuell 

uppregling av gipsväggar är resurssparande. 

 

Slutkommentar 
 

 
 

Produktionshandlingen 
 

Produktionshandlingen har granskats och konstaterats vara bra av NCC samt handledare från KTH. 

Handlingen har testats i produktionen och fått ett gott mottagande. PH är dessutom ett förslag på en 

handling som skall fungera även för framtida bruk. 
 

Resurser 
 

Skapandet av PH (VUG) kostar i resurser medan användandet av handlingen i produktion är ämnat 

att spara resurser. Det är detta förhållande som ger svar på frågan ifall VUG är resurssparande eller 

ej. 
 

VUG sparar, via PH, resurser i produktionsledet genom att håltagning i väggar kan göras oberoende 

av andra underentreprenörer (UE) både när det gäller tid och plats. När reglingen görs virtuellt så kan 

projekterings- och byggnadstekniska fel uppdagas i projekteringsskedet. När materialet sedan 

genomgår samgranskning sker en ytterligare kvalitetskontroll av underlaget. Utan VUG görs inte 

dessa kontroller vilket betyder att fel istället upptäcks och löses i produktionen vilket alltid är dyrare. 
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Förutom att underlaget kvalitetssäkras genom processen så ger PH en mer förståelig bild till 

produktionen. Denna förståelse tillsammans med att ny information förmedlas gör produktionen av 

gipsväggar effektivare samtidigt som kvalitén blir bättre. 
 

VUG kräver resurser för att genomföra processen, enkelt uttryckt måste ett företag betala för tiden 

och kompetensen som krävs.
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Figurförteckning 

Figur 1 - Automatisk genererad ritningshandling från Lindab Revit 
Figur 1 - PH förenklad, underlag vid diskussion. Egen bild från Revit 
Figur 2 - PH med styrande reglar färgmarkerade, underlag vid diskussion. Egen bild från Revit 
Figur 5 - Orienteringshandling, komplement till PH, underlag vid diskussion. Egen bild från Revit 
Figur 5 - Orienteringshandling, komplement till PH, underlag vid diskussion. Egen bild från Revit 
Figur 3 - Reviderad PH, diskuterades fram och användes i produktion. Egen bild från Revit 

Figur 4 - PH som godkändes som slutgiltig handling. Egen bild från Revit 
Figur 8 - Samgranskningsunderlag. Egen bild från NavisWorks 
Figur 9 - Samgranskningsunderlag. Egen bild från NavisWorks 
Figur 10 - Samgranskningsunderlag. Egen bild från NavisWorks 
Figur 11 - Samgranskningsunderlag. Egen bild från NavisWorks 
Figur 12 - Den optimala handlingen. Egen bild från Revit 
Figur 13 - Den optimala handlingen. Egen bild från Revit 
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Bilaga 5 Exempel - Arbetsbild 2 

Bilaga 6 Exempel - Arbetsbild 3 

Bilaga 7 Exempel - Arbetsbild 4 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


