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Förord 

I slutet av 2011 kontaktade jag Björn Beskow på NCC teknik med en idé om att skriva 
examensarbete om virtuellt byggande inom ombyggnationsprojekt. Både ombyggnat-
ion och virtuellt byggande är ämnen som jag under min studietid kommit att intressera 
mig mer och mer för. Det har därför varit enormt spännande och intressant att under 
ett halvårs tid på heltid få fördjupa mig i dessa frågor. Stort tack till Björn Beskow, 
Andréas Ask och Dick Sjölund för att ni hjälpte mig utveckla och konkretisera min till 
en början rätt abstrakta idé om att skriva examensarbete på temat ”BIM inom ROT-
projekt” och för att jag fick möjligheten genomföra detta arbete i sammarbete med 
NCC Teknik. Björn ska också ha extra tack för att han som handledare hjälp och stöt-
tat mig under arbetets gång. 

Stort tack även till Kjartan Gudmundsson som varit min handledare på KTH. Dina 
synpunkter och kommentarer varit till stor hjälp under arbetet med denna studie.  

Jag skulle också vilja tacka alla respondenter som medverkat i intervjustudien. Det är 
era åsikter och erfarenheter som utgör kärnan i detta examensarbete. 

 

Stockholm, Juni 2012 

 

Erik Dahl 
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Abstract 

The usage of Virtual Design and Construction (VDC) and Building Information Mod-
els (BIM) in the building industry is steadily increasing and has been the subject of 
several studies during the last couples of years. The majority of these have focused on 
the new production of buildings. However, with an increasing need for renovation in 
large parts of the Swedish housing stock there has been an increasing interest in using 
VDC and BIM in retrofit projects.  In addition to that, new advances in the field of 
surveying, mainly through laser scanning, have provided new adequate tools to create 
building information models of existing buildings. 

The objective of this study has therefore been to investigate how a BIM of an existing 
building can be developed and how it can be used in a retrofit project. 

The results reported in this study are partly based on a survey consisting of various 
survey methods and partly on a compilation of experiences from individuals who 
worked as either a surveyor or in retrofit projects where digital 3D models where used 
in one way or another. The survey consisting of different survey methods was carried 
out mainly through a literature study, whereas the collection of experiences was carried 
out in the form of an interview study. 

The conclusions that could be drawn from these results show that there are a variety of 
benefits associated with the use of BIM in retrofit projects. The most pronounced bene-
fits relate to the communication between different participants within the project and 
participants that are affected by the project in various ways. These participants may 
include the tenants or the users of the property who often lack the knowledge and the 
experience of reading traditional blueprints in 2D. The implementation of digital 3D 
models would facilitate communication with these participants. 

Further to this the study presents a proposal for a method that can be used when cre-
ating a BIM for a retrofit project. This method consists of eight steps, carefully ex-
plaining what a client interested in a 3D model should consider in order to avoid the 
pitfalls that this study has been able to identify. 

Keywords: BIM, VDC, Retrofit, Laser scanning  
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Sammanfattning 

Användingen av virtuellt byggande och byggnadsinformationsmodeller inom bygg-
branschen ökar ständigt och är ett område som varit föremål för flera studier under de 
senaste åren. I flertalet av dessa har dock fokus legat på nyproduktion. Men i och med 
ett ökande renoveringsbehov i stora delar av det svenska bostadsbeståndet ökar även 
intresset av att använda BIM inom ROT-projekt. Dessutom har ny teknik inom områ-
det inmätning, då främst laserscanning, gjort att det idag finns lämpliga verktyg för 
att skapa byggnadsinformationsmodeller av befintliga byggnader. 

Målet med denna studie har följaktligen varit att undersöka hur en BIM av en befintlig 
byggnad kan tas fram och hur denna kan användas inom ett ROT-projekt. 

Resultaten som redovisas i denna studie bygger dels på en kartläggning av olika meto-
der för inmätning och dels på en sammanställning av erfarenheter från olika personer 
som arbetat med antingen inmätning eller arbetat i ROT-projekt där digitala 3D-
modeller använts på ett eller annat sätt. Kartläggningen av de olika inmätningsme-
toderna genomfördes främst genom en litteraturstudie medan insamlingen av erfaren-
heter genomfördes i form av en intervjustudie. 

De slutsatser som har kunnat dras utifrån resultaten visar att det finns en rad olika 
nyttor med att använda sig av BIM även inom ROT-projekt. Framför allt nyttor rö-
rande kommunikation mellan olika aktörer inom projektet och aktörer som på olika 
sätt berörs av projektet. Dessa aktörer kan exempelvis vara beställare eller hyresgäster 
av en fastighet och saknar många gånger kunskap och erfarenhet av att läsa tradition-
ella bygghandlingar i 2D. Användandet av digitala 3D-modeller skulle göra det lättare 
att kommunicera med dessa aktörer. 

Dessutom redovisar studien ett förslag på arbetsgång som kan användas då en BIM av 
en befintlig byggnad ska tas fram. Denna arbetsgång består av åtta steg och går ige-
nom vad en beställare av en 3D-modell bör tänka på för att undvika de fallgropar som 
denna studie kunnat identifiera. 

Nyckelord: BIM, VB, VDC, ROT-projekt, Inmätning, Laserscanning,  
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Begreppsförklaring 

AutoCAD  CAD-programvara från företaget Autodesk. 

Blockchef  Ansvarig för en viss del av en byggarbetsplats 

CAD ”Computer Aided Design”. Datorbaserad design och kon-
struktion 

DWG  ”Drawing”, filformat som stöds av många CAD-programvaror 

Locum Fastighetsförvaltare som förvaltar Stockholms läns landstings 
fastigheter 

Platschef Den person som bär det yttersta ansvaret för arbetet på en 
byggarbetsplats 

Projektering Utrednings- och förberedelseskede inom byggprocessen då 
handlingar tas fram som beskriver hur byggnaden ska färdig-
ställas 

Projekteringsledare Den person som leder projekteringen 

Revit Programvara från företaget Autodesk för att skapa och han-
tera objektsorienterade 3D-modeller. 

ROT-projekt Renoverings-, Ombyggnads och Tillbyggnadsprojekt 

Terrester  Markbaserad  

Textur  Inom datorgrafik benämning på 3D-objekts ytskikt  
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1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs vad som legat till grund för detta arbete, såsom bakgrund och 
syfte, samt vilken frågeställning som arbetet ämnar utreda. Kapitlet avslutas med en 
förklaring av hur begreppen BIM och VB kommer användas i detta arbete. 

1.1 Bakgrund 

Användningen av virtuellt byggande och byggnadsinformationsmodeller ökar ständigt 
inom byggbranschen och är idag ett område där många av de större byggföretagen lan-
serar stora satsningar. Nyttan av virtuellt byggande och byggnadsinformationsmo-
deller har varit föremål för flera studier de senaste åren, men de flesta av dessa har fo-
kuserat på användingen inom nyproduktion. Men i och med ett ökande renoveringsbe-
hov i de stora bostadsbestånden från 60- och 70-talet, beräknat till ca 300 miljarder 
kronor, samt ett ökat intresse av att förtäta bebyggelsen i centrala lägen ökar även 
intresset och behovet av att använda BIM inom ROT-projekt.  

Även tekniska framsteg på inmätningssidan, framför allt utveklingen av laserscannrar, 
har gjort att det idag finns lämpliga verktyg för att ta fram de underlag som behövs för 
att skapa digitala 3D-modeller av befintliga byggnader som kan användas till bygg-
nadsinformationmodeller. Användningen av laserscanning vid inmätning är även det, i 
likhet med användandet av BIM inom ROT-projekt, ett område där kunskapsnivån i 
dagsläget bör höjas inom byggbranschen. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka olika metoder för att ta fram en 
byggnadsinformationsmodell för ett ROT-projekt, samt att bedöma metodernas lämp-
lighet med utgångspunkt i projektets storlek, vilka tidigare handlingar som finns att 
tillgå samt vad byggnadsinformationsmodellen ämnas användas till. Examensarbetet 
syftar också till att kartlägga möjliga användningsområden för byggnadsinformations-
modeller inom ROT-projekt.  
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1.3 Målsättning 

Målet med arbetet är att skapa ökad förståelse för vilka mätmetoder som finns till-
gängliga på marknaden amt visa på deras möjligheter och begränsningar. Dessutom 
samla in och kartlägga tidigare erfarenheter av användandet av byggnadsinformat-
ionsmodeller i ROT-projekt och redovisa dessa i form av en vägledning som underlät-
tar arbetet i framtida ROT-projekt. 

1.4 Frågeställning 

Hur kan en byggnadsinformationsmodell tas fram och på bästa sätt  
användas i ROT-projekt? 

Frågeställning kan sägas bestå av delar: vilka metoder finns för att skapa en byggnads-
informationsmodell av en befintlig byggnad och hur kan man på bästa sätt använda 
denna modell? 

1.5 BIM och VB 

Det råder en viss oenighet inom byggbranschen angående vad förkortningen BIM står 
för. BIM kan stå för både Building Information Model och Building Information Mo-
deling. Det första syftar på den digitala modellen medan det sistnämnda åsyftar hela 
arbetsprocessen med modellen. Även vad som ingår i dessa begrepp är föremål för dis-
kussion. 

I detta arbete kommer BIM stå för Building Information Model, eller översatt bygg-
nadsinformationsmodell, och syftar då på digitala objektsorienterade 3D-modeller. Med 
objektorienterad menas att modellen är uppbyggd av objekt som innehåller informat-
ion om vad de motsvarar i den verkliga värden, som t.ex. vägg, fönster, ventilationska-
nal mm. Även utrymmen så som badrum, hall osv är klassade som objekt. Samtliga 
objekt innehåller även data om deras egenskaper. Det kan t.ex. vara längd, höjd, 
brandklass. Objekten innehåller även information om hur de gränsar till andra objekt i 
modellen. 

En BIM innehåller vanligtvis information från flera olika aktörer och deras respektive 
teknikområde. Dessa aktörer kan t.ex. vara arkitekter, konstruktörer, VVS-projektörer 
och El-projektörer. Varje aktör skapar en delmodell som redovisar informationen från 
deras teknikområde. Dessa delmodeller kallas aspektmodeller och tillsammans bildar de 
en så kallad samgranskningsmodell också ibland kallad integrerad modell (Brohn et al., 
2011). 

Istället för att använda BIM som en benämning på hela arbetsprocessen så används i 
detta arbete istället begreppet Virtuellt Byggande, VB. Detta begrepp innefattar ett 
bredare spektrum av både arbetsätt och hjälpmedel inom datorstödd design och pro-
duktion av byggnader.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder för datainsamling som använts under arbetet med 
denna studie. Kapitlet innehåller även en diskussion kring valda metoder. 

2.1 Litteraturstudie 

För att få kunskap om de vanligen använda metoderna för inmätning samt för att få en 
ökad förståelse för BIM och nyttorna med att använda BIM, genomfördes en littera-
turstudie. Den största delen av litteraturkällorna består av forskningsrapporter och 
artiklar ur vetenskapliga journaler. Men även äldre examensarbeten och doktorsav-
handlingar har varit till stor nytta. För litteratursökning användes främst KTH:s 
biblioteks katalog och databaserna Scopus och Web Of Science. 

Under arbetet med arbetsflödesmodellen studerades även CAD- och BIM-riktlinjer 
från olika företag och organisationer, däribland Locum, NCC och GSA(General Ser-
vices Administration, fristående amerikansk myndig med ansvar för federala fastighet-
er).  

2.2 Intervjustudie 

Intervjustudien genomfördes för besvara följande frågor: 

• Prisläge laserscanning/klassisk inmätning 
• Hur kan mätningarnas kvalitet säkerställas 
• Tankar kring framtiden för olika mätmetoder 
• Vilka användningsområden har en BIM inom ROT 
• Vilka erfarenheter finns när det kommer till att ta fram modeller av befintliga 

byggnader 

För att besvara dessa frågor valdes intervjupersoner ur tre olika grupper, mätkonsulter 
med erfarenhet av laserscanning, personer med erfarenhet av att använda modeller 
inom ROT-projekt samt personer med stor erfarenhet av ROT-projekt i allmänhet.  

Intervjuerna genomförde både genom personliga möten, per telefon och som mailkorre-
spondens. Som form för intervjuerna valdes en halvstrukturerad intervjuform (Lantz, 
2007), dvs. med fasta frågor men med fria svar och med en blandning av fasta följdfrå-
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gor och följdfrågor som varierats beroende på hur intervjun utvecklats.  Tre olika in-
tervjumallar användes. En för varje ovan nämnd grupp. Dessa mallar finns bifogade i 
bilaga A. Den halvstrukturerade intervjuformen användes för att underlätta jämförel-
ser mellan intervjuerna och för att tydligare upptäcka trender och tendenser i svaren, 
så kallade kvantitativa analyser (Lantz, 2007). Samtidigt har de öppna svaren och möj-
ligheten att anpassa följdfrågorna öppnat upp för diskussioner och gett respondenterna 
möjligheter att mer djupgående berätta om sina erfarenheter och tankar kring de givna 
frågeställningarna.  

Samtliga telefonintervjuer och personliga möten spelades in.   

2.3 Urval 

Valet av respondenter skedde inte enligt någon speciell urvalsprincip utan alla de som 
haft möjlighet att ställa upp på en intervju har intervjuats. Enda kravet har varit att 
de tillhört någon av de tre ovan nämnda grupperna, mätkonsulter med erfarenhet av 
laserscanning, personer med erfarenhet av att använda modeller inom ROT-projekt 
eller personer med stor erfarenhet av ROT-projekt allmänhet.  

Eftersom examensarbetet genoförts i sammarbete med NCC så har många av respon-
denterna koppling till NCC. Antingen är de anställda av NCC eller så arbetar de på 
företag med nära sammarbete med NCC. Andra respondenter kontaktades bland annat 
på grund av att deras namn dykt upp under litteraturstudien eller att de föreläst på 
seminarium där författaren deltagit. 

2.4 Metoddiskussion 

Detta arbete har genomförts som en normativ studie, dvs. målet har varit att arbetet 
ska resultera i ett norm- eller handlingsförslag (Wallén, 1993), i detta fall hur en bygg-
nadsinformationsmodell kan tas fram och på bästa sätt användas i ett ROT-projekt. 
De metoderna som valdes för att besvara denna frågeställning var att först sätta sig in 
i och skapa sig en grundläggande förståelse för ämnena inmätning och BIM för att se-
dan gå vidare med en intervjustudie för att på så sätt samla upp erfarenheter från per-
soner som arbetat med BIM inom ROT-projekt eller som genomfört inmätningar. Ett 
alternativ eller komplement till dessa metoder skulle ha varit en fallstudie, alltså att 
med hjälp av egna försök skaffa sig erfarenheter och arbeta sig fram till en lämplig 
handlingsplan för hur man på ett effektivt sätt kan ta fram byggnadsinformations-
modeller som kan användas i ROT-projekt. Att fallstudie inte valdes som metod istäl-
let för intervjustudie beror på att intervjustudien ansågs ha större potential utifrån den 
tid och de resurser som fanns till förfogande. Tack vare intervjustudien har erfarenhet-
er från flera olika typer av projekt kunnat samlas in medan en fallstudie hade riskerat 
att bli allt för projektspecifik. Att fallstudie inte heller genomfördes som ett komple-
ment till intervjustudien beror helt på att tiden inte räckte till. En fallstudie hade med 
all säkerhet kunnat bidra med många viktiga erfarenheter om bl.a. vilka styrkor och 
svagheter olika programvaror har, vilka problemområden det finns vid modellering och 
framför allt erfarenheter om hur byggnadsprocessen ser ut i ROT-projekt. Dessa erfa-
renheter hade sedan kunnat användas för att ställa mer initierade intervjufrågor. 
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För att vidare diskutera valda metoders lämplighet är begreppen reliabilitet och validi-
tet användbara. Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitligt ett resultat är och validitet-
en beskriver hur väl en metod faktiskt undersöker efterfrågade parametrar (Wallén, 
1993).  

För att stärka reliabiliteten i intervjustudien användes intervjumallar. Detta för att 
intervjuerna enklare skulle kunna jämföras med varandra och i de fall då flera respon-
denter givit liknande svar på samma fråga har underbyggda slutsatser kunnat dras av 
svaren. Ytterligare en åtgärd som vidtagits för att stärka reliabiliteten var att låta 
samtliga respondenter läsa igenom empiri delen med deras uttalanden understrukna. 
Detta för att säkerställa att inga missuppfattningar skett under intervjun. En invänd-
ning man dock skulle kunna göra mot reliabiliteten i denna studie är att respondenter-
na varit för få till antalet. Men samtidigt har samtliga slutsatser som dragits utifrån 
intervjustudien varit underbyggda med svar från minst två respondenter varför förfat-
taren ändå hävdar att studiens reliabilitet är god. 

För att säkerställa en hög validitet har de frågor som intervjustudien ämnade ge svar 
på legat till grund för utformandet av intervjufrågorna. I bilaga A finns frågemallarna 
bifogade. Den halvstrukturerade intervjuformen har givit respondenterna goda möjlig-
heter att utförligt förklara sina uppfattningar i de olika frågorna vilket också det bi-
dragit till en hög validitet. 
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3 Teori 

I detta kapitel redovisas de fakta som erhållits genom litteraturstudien. Kapitlet är upp-
delat i tre delar: inmätning, modellering efter befintliga handlingar och tidigare forsk-
ning. 

3.1 Inmätning 

För att ta fram underlag som det går att modellera efter är det ofta nödvändigt att 
byggnaden mäts in. I detta avsnitt kommer några av de vanligaste metoderna för detta 
att behandlas. 

3.1.1 Handmätning 

Inmätning för hand kan genomföras med enkla hjälpmedel som tumstock och mått-
band, eller med mer avancerade instrument som handhållen lasermätare. Lasermätar-
na gör det möjligt att även mäta längre avstånd med endast en person. Idag finns även 
lasermätare som är utrustade med Bluetooth för att snabbt kunna överföra mätdata 
till t.ex. AutoCAD eller Excel (Leica Geosystems, 2012a). Det är dock svårt att erhålla 
riktigt bra mätresultat av handmätning. Detta p.g.a. att det snabbt uppstår fortplant-
ningsfel när man genomför flera mätningar efter varandra samt att vinklar är väldigt 
svåra att mäta in. En fördel med handmätning är dock att man genom att ha direkt 
kontakt med mätobjekten kan skapa sig en mycket god uppfattning av det (Kern, 
2003). 

3.1.2 Totalstation 

En totalstation är en kombination av två olika sorters instrument, en teodolit och en 
elektrooptisk längdmätare (EDM). En teodolit är ett mätinstrument för att mäta 
vinklar i horisontal- och vertikalled och en EDM mäter avstånd genom att mäta 
fasskillnaden mellan utgående och tillbaka reflekterande ljus (Harrie and Arnberg, 
2008). 

Mätförfarandet ser ut så att man, efter det att man fastställt totalstationens position, 
placerar ut ett spegelprisma, ofta fäst på en stav, som man sedan riktar in totalstation-
en mot. Med hjälp av den information som man kan hämta ur totalstationen (horison-
tal- och vertikalvinkel samt avstånd till prismat) kan sedan koordinaterna för prismats 
position beräknas (Kern, 2003). Detta arbete var tidigare ett tvåmannajobb med en 
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som höll i prismastången och en som riktade in totalstationen. Idag finns s.k. enmans-
stationer där instrumentet automatiskt följer prismat (Automatic Target Tracking). 
Med en sådan station krävs det alltså bara en person som med hjälp av en kontrollpa-
nel som är fäst på prismastången kan sköta all mätning själv. De flesta moderna total-
stationer är även utrustade med laser för avståndsmätning utan prisma. Detta är yt-
terligare en möjlighet till enpersonsmätning (Persson, 2008). 

Efterbehandling 

Mätvärdena överförs från totalstationen till dator där de behandlas och beräknas för 
vidare överföring till CAD-programvara.  Behandlingen av mätpunkter ser ut som föl-
jer (Kern, 2003). 

1. Samtliga mätpunkters koordinater beräknas och definieras som strukturelemen-
tet punkt 

2. Vissa punkter slås samman till andra strukturelement, linjer och ytor 
3. Strukturelementen ges attribut för att senare kunna underordnas objektsklasser. 

Ex. en linje ges attributet vägg. Objektet vägg bildas av två parallella linjer, 
bägge med attributet vägg. 

4. I ett CAD-program bestäms sedan hur objekten ska framställas grafiskt på rit-
ningen (färg, linjetyp m.m)  

3.1.3 Fotogrammetri 

Med fotogrammetri menas den metod då man utför mätningar i bilder. Det finns foto-
metriska mätmetoder för såväl enstaka bilder som för bildpar och block (flertal bilder). 
Det grundläggande är att man försöker fastställa den geometriska relationen mellan 
olika objekts läge i verkligheten samt deras läge i en eller flera bilder. För att skapa 
3D-avbildingar krävs minst två bilder som överlappar varandra och är tagna från olika 
positioner. Genom att beräkna observationsriktningarna till punkter som återfinns i 
bägge bilderna kan dessa punkters tredimensionella koordinater räknas ut genom tri-
angulering (Abdelhafiz, 2009, Harrie and Arnberg, 2008).  

Det är idag möjligt att skapa mycket noggranna modeller av byggnader med hjälp av 
digitalkameror från den vanliga elektronikhandeln och programavaror som inte kräver 
dyra licenser (Ahmed et al., 2011). Det finns idag också programvaror som utifrån fo-
tografier kan skapa punktmoln liknande de som erhålls från laserscanning (se nedan) 
(Kvist and Persson, 2010). 

3.1.4 Laserscanning 

Den form av laserscanning som är av intresse vid dokumentation av befintliga byggan-
der och framtagande av relationshandlingar är markburen laserscanning. Denna teknik 
går idag under ett flertal olika namn, t.ex. terrester laserskanning (TLS), LIDAR-
scanner, High Definition Scanning (HDS), 3D-laserskanner m.m. (Reshetyuk, 2009). I 
detta arbete kommer dock laserscanning att användas som benämning. 
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Vid laserscanning används laserstrålar för att mäta avståndet mellan mätstation och 
mätobjekt. Det finns idag tre huvudsakliga typer av laserscannrar. De katigoriseras 
efter vilken metod för avståndsmätning som de använder. 

• Time-of-flight, scannern skickar ut en laserpuls som studsar mot mätföremålet 
och beräknar sedan avståndet till föremålet genom att mäta tiden det tog för la-
serpulsen att färdas sträckan scanner-mätobjekt-scanner. De klarar mätavstånd 
på flera hundra meter. Dessa scannrar kallas även Puls-scannrar. 

• Fasmätning, genom att mäta fasförskjutnigen mellan den inkommande och ut-
gående lasern kan avståndet till mätobjektet beräknas. De klarar inte lika långa 
mätavstånd som time-of-flight-scannrarna men har dock fördelen att de kan ge-
nomföra betydligt fler mätningar per sekund. Dessa scannrar kallas Fas-
scannrar 

• Optisk triangulering, mycket exakt avståndsmätning men är bara användbara 
på några meters avstånd och lämpar sig därför dåligt för mätning av byggnader. 
Mer avsedd för industrin. 

Utöver avstånd registerar även scannern i vilken horisontal- resp. vertikalvinkel som 
lasern skickats ut. Denna information tillsammans med avstånd till mätpunkten gör 
det möjligt för scannern att beräkna punktens lokala xyz-koordinater. En laserscanner 
klarar av flera tusen sådana beräkningar per sekund och producerar på så sätt ett 
punktmoln som avbildar sin omgivning. Ofta kan ett sådant punktmoln innehålla flera 
miljoner mätpunkter (Fröhlich and Mettenleiter, 2004).  

 

Figur 3.1: Princip för laserscanning (Reshetyuk, 2009) 
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En del laserscannrar registerar också signalstyrkan i den inkommande lasern och spa-
rar den informationen för varje punkt. Denna information kan senare användas av 
olika programvaror för att visualisera punktmolnet med olika intensitetsfärger. 
(Reshetyuk, 2009) 

Många scannrar har idag också inbyggda kameror för att kunna färgsätta punktmolnet 
med samma färger som mätobjektet har. 

Både scanningens måttnoggrannhet och detaljnivå avtar med avståndet till mätobjek-
tet. Detaljnivån blir sämre p.g.a. att punktätheten (upplösningen) minskar med av-
ståndet samtidigt som laserstrålens diameter ökar. Om laserstrålen exempelvis är 4mm 
bred vid 50m kan inget mindre än 4mm identifieras i punktmolnet. (Pflipsen, 2007) 

Att tänka på vid laserscanning är att det endast är möjligt att mäta in synliga objekt, 
laserstrålarna kan alltså inte gå igenom exempelvis undertak eller väggar. Objekt som 
exempelvis pelare kommer därför att skapa ”skuggor” i punktmolnet. Om det bakom 
pelaren också ska scannas krävs alltså fler uppställningar i det rummet 

Registering 

Registering kallas den process då man sammanställer punktmolnen från flera olika 
mätpositioner till ett stort punktmoln med ett gemensamt koordinatsystem. För att 
åstadkomma en bra registrering använder man sig av referenstavlor, minst tre tavlor 
måste vara gemensamma för att två punktmoln ska kunna sammanfogas till ett och 
samma (se fig. 3.2). Ett alternativ till att använda referenstavlor är att använda enkelt 
identifierbara punkter i punktmolnen, så kallade naturliga punkter. Ofta används, 
dörrkarmar, hörn och liknande till detta. Men även med naturliga punkter krävs det 
att man kan återfinna åtminstone tre gemensamma i två punktmoln för att det ska 
vara möjligt att registrera ihop dem (Reshetyuk, 2009).  

 

  

Figur 3.2: Exempel på uppställning av scanner och referenstavlor (Astacus, 2012) 
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Efterbehandling 

Punktmoln går att efterbehandla på flera olika sätt, allt efter vilka behov man har och 
i vilket syfte som laserscanningen genomfördes. Är man endast intresserad av att få 
fram en visualisering av byggnaden som även kan användas för mätningar så klarar 
man sig med punktmolnet, ev. även kompletterat med digitalbilder för bättre visuali-
sering.  

Är man dock intresserad av att skapa en BIM utifrån punktmolnet krävs dock att 
man: 

1. Modellerar de olika delarnas geometri. 
2. Ger delarna objektsklass och materialegenskaper 
3. Fastställer förhållandet mellan de olika delarna, hur gränsar exempelvis de olika 

väggobjekten till varandra. 

Kvist och Persson (Kvist and Persson, 2010) har i ett examensarbete undersökt olika 
metoder och programvaror för att utifrån ett punktmoln skapa digitala 3D-modeller. 
De identifierade fyra olika arbetssätt för detta ändamål, 

• Automatisk extrahering av ytor 
Programvaran kan själv identifiera och extrahera plana ytor. Övriga former 
måste dock modelleras manuellt. 

• Manuell extrahering av ytor 
Som vid automatisk extrahering men med denna metod måste användaren själv 
identifiera och generera ytorna.  

• Sektionsmetoden 
Ur punktmolnet skapas plan- och sektionsritningar som sedan används som un-
derslag för att skapa modellen. 

• Modellering direkt över punktmolnet 
Med CAD- plug-in program ritas modellen upp med punktmolnet som underlag. 

Även fast det börjar dyka upp programvaror som automatiskt kan utföra åtminstone 
delar av modelleringsarbetet automatiskt, så är skapandet av modeller ur punktmoln 
fortfarande en mycket tidskrävande process. Därför pågår i dagsläget mycket forskning 
på att ta fram mjukvaror som själva ska kunna identifiera och modellera olika bygg-
nadsdelar ur punktmoln. Målet är även att dessa program själva skall kunna objekt-
klassa de olika delarna (Brilakis et al., 2010, Arayici, 2008, Tang et al., 2010, Li et al., 
2008). 

En annan möjlighet är att endast plocka ut och modellera det man är intresserad av i 
modellen, t.ex. den bärande strukturen eller vissa rör(se fig.3.3.)(Nordesjö, 2011). 
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Figur 3.3 Ny rördragning ritad direkt i punktmolnet (simpleworks.com, 2012) 

Punktmoln kan också användas för att kontrollera om en modell är tillräckligt exakt. 
Om man t.ex. valt att skapa en modell utifrån de bygghandlingar man har tillgängliga, 
så kan man kvalitetssäkra denna modell mot ett punktmoln av byggnaden. 

3.2 Modellering efter befintliga handlingar 

Relationshandlingar är de ritningar som redovisar hur byggnaden ser ut i utfört skick 
(Nordstrand, 2000). Om dessa är av tillräckligt god kvalitet kan ett alternativ till in-
mätning vara att skapa en modell utifrån dessa. För att underlätta den processen kan 
man vektorisera ritningarna så att de kan importeras som linjer direkt till CAD-
programvaran. Detta kostar ca 300kr/A3 och ca 350/A1 (prisuppgifter från Arkitekt-
kopia). Det går även att beställa en fullständig byggnadsinformationmodell utifrån 2D-
ritningar.  

Att använda befintliga handlingar kan dock vara problematiskt. Ofta har dessa hand-
lingar inte uppdaterats när ändring på byggnaden genomförts. Ett annat problem med 
äldre relationshandlingar är att skalan kan ha förvanskas genom kopiering och digitali-
sering (Jödahl and Larsson, 2007). 

3.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt sammanfattas de möjligheter som tidigare forskning kunnat visa med 
BIM. 
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3.3.1 Revideringar 

Användningen av BIM gör det lättare att ändra i ritningsmaterialet. Vid projektering i 
2D är man tvungen att ändra i flera olika ritningar om något skulle behöva revideras. 
Om man t.ex. ändrar ett fönsters placering så behövs detta justeras på upp till sex 
olika ställen, t.ex. i planritning, sektionsritning och fasadritning (Brohn et al., 2011). 
Detta arbetssätt är mycket tidskrävande och är en av de största orsakerna till dålig 
dokumentation i dagsläget. I en byggnadsinformationsmodell generas däremot alla rit-
ningar från modellen. Detta innebär att ändringen bara behöver registreras på en plats, 
dvs. i modellen.  Denna modell delas dessutom av samtliga aktörer vilket underlättar 
då man ska informera om ändringen (Ballesty et al., 2007). 

3.3.2 Samordning 

Samordning och kollisionskontroll underlättas kraftigt med användningen av BIM. Att 
utifrån en mängd 2D handlingar från flera olika aktörer försöka skapa sig en bild av 
hur olika system skall samverka är en mycket komplicerarad process som kräver stor 
erfarenhet. Resultatet blir ofta att kvalitén blir lidande och att problem kvarstår som 
sedan måste lösas i produktionsskedet. Vid projektering med BIM fogas samtliga aktö-
rers modeller samman till en gemensam samgranskningsmodell. I denna kan man sedan 
tydligt se om det finns några kollisioner mellan t.ex. elstegar och balkar eller ventilat-
ion och ledningar. Många samordningsverktyg har idag också funktioner som automa-
tiskt kan söka upp kollisioner (Jongeling, 2008). 

 

Figur 3.4 Kollision mellan ventilation och avlopp (NCC, 2012) 
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3.3.3 Visualisering 

Att ta fram 3D-visualiseringar är idag mer eller mindre en självklarhet vid alla bygg-
projekt. 3D-visualisering är ett bra verktyg framförallt i tidiga skeden för att ge bestäl-
lare och beslutsfattare en tydlig bild av hur projektet kommer se ut när det är färdig-
ställt. Dessa aktörer har i sin tur stor användning av visualiserings-materialet vid ex-
empelvis försäljning.  Modellerna ger även personer som är ovana vid att läsa ritningar 
större möjligheter att påverka utformningen av byggnaden. Eftersom BIM-projektering 
görs direkt i 3D erhålls ständigt uppdaterad 3D-visualisering automatiskt. 3D-
modellen från BIM kan även om så önskas exporteras till kraftfullare visualiseringspro-
gram där ljus och texturer kan förfinas ytterligar, men eftersom geometrierna redan är 
klara från BIM så krävs betydligt mindre arbete än om allt skulle behöva skapas från 
grunden (Jongeling, 2008). 

3.3.4 Tidplanering 4D 

4D-modeller kallar man de byggnadsinformationsmodeller som har en tidplan kopplad 
till sig. Detta gör det möjligt att spela upp det tänkta byggförloppet och undersöka 
vilka delar som ska vara färdiga alternativt vara under färdigställande vid en viss tid-
punkt. Denna information kan sedan användas vid exempelvis planering av materialle-
veranser och koordinering mellan olika yrkesgrupper (Brohn et al., 2011). 

3.3.5 Mängdavtagning och kostnadskalkyl 5D 

De modeller som både har tidplanering och kostnadskalkyl kopplat till sig kallas 5D-
modeller. Istället för att beräkna mängder genom att för hand mäta och räkna i 2D-
ritningar kan man vid BIM-projektering direkt hämta ur mängder ut modellen. Detta 
medför att mängdavtagningen kan göras snabbare och med högre noggrannhet än tidi-
gare(Jongeling, 2008). De mängder som tas ut kan vara antingen antal för t.ex. fönster 
och dörrar eller kvadratmeter för t.ex. väggar. Man kan dessutom integrera kostnads-
kalkylen med modellen om man kopplar kostnadsinformation till objekten i modellen. 
Det blir då möjligt att snabbt undersöka kostnadsskillnaden mellan olika lösningar. 
Det är också möjligt att specificera olika byggdelars recept exempelvis mängden reglar, 
isolering, gipsskivor per kvm vägg i antingen BIM-programmet eller kalkylprogrammet 
och på så sätt få ut information om hur mycket av de ingående materialen man behö-
ver (Brohn et al., 2011). 

3.3.6 Energiberäkning 

Flera energiberäkningsprogram kan i dagsläget hantera geometrisk information. Det är 
dock en mycket tidskrävande process att rita avancerade geometrier i de flesta beräk-
ningsprogram eftersom de inte är speciellt lämpade för detta. Möjligheten att istället 
överföra den geometriska informationen från BIM till beräkningsprogrammet innebär 
därför en stor tidsbesparing (Andersson et al., 2011). Att den geometriska information-
en importeras från BIM innebär också att precisionen i beräkningarna blir bättre och 
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att de i mindre utsträckning baseras på generaliserade schablonvärden (Jongeling, 
2008).   

3.3.7 Förvaltningsskedet 

I rapporten ”BIM i förvaltningsskedet för små och medelstora projekt”(Ask et al., 
2012) undersöktes hur man på ett effektivt sätt skulle kunna använda BIM i förvalt-
ningsskedet. Metoden de förespråkar är att överlämna en modell där främst den geo-
metriska informationen ingår till förvaltaren. I denna modell finns sedan länkar vid de 
olika objekten som leder till drift- och underhållsdokument (DoU-dokument) som berör 
just de objekten. Modellen fungerar alltså som en karta i vilken man kan navigera mel-
lan byggnadens olika DoU-dokument. 
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4 Empiri 

I detta kapitel sammanfattas intervjustudiens 13 intervjuer. Kapitlet är uppdelat efter 
de sex frågeställningarna som formulerades i metodavsnittet. I kapitlet återges vad som 
framkommit i intervjuerna dels i form av löpande text och dels med citat hämtade direkt 
ur intervjuerna. Samtliga källhänvisningar i detta kapitel hänvisar till intervjuerna. 

4.1 Prisläge laserscanning/klassisk inmätning  

Skillnaden i pris mellan laserscanning och klassisk inmätning är högst beroende av vil-
ken detaljnivå som efterfrågas, men en mätkonsult i Stockholm uppskattade att det i 
de flesta fall då kunden efterfrågar relationshandlingar är ca 20-30% dyrare med scan-
ning än inmätning med totalstation. Men han tillade också att man vid scanning får 
mycket mer information om byggnaden varför priserna är svåra att jämföra (Ericson, 
2012).   

Något som också påverkar priset är med vilken upplösning som scanningen genomförs. 
Inomhus där avstånden är så korta att fasscanners kan användas blir prisskillnaden 
relativt liten, det skiljer ca 30 sekunder mellan en scanning med medelupplösning och 
en med hög upplösning. Däremot utomhus vid scanning över större ytor såsom fasader, 
där man istället måste använda pulsscanners, kan prisskillnaden bli stor beroende på 
vilken upplösning man väljer. En mätkonsult använder sig av riksdagshuset som ex-
empel: 

”Om vi tar riksdagshuset fasader så kan skillnaden mellan en enormt detal-
jerad scanning och en lösare scanning vara en vecka.” (Nordesjö, 2012) 

Han fortsätter att en normal sexvåningsfasad vanligvis tar ca 30 minuter att scanna 
per uppställning. 

Att färgsätta ett punktmoln är något som kraftigt ökar tidsåtgången per uppställning 
och därigenom även kostnaderna. Det finns två olika metoder för att färgsätta ett 
punktmoln. Antingen används scannerns inbyggda kamera för att ta bilder som sedan 
används för att färgsätta punktmolnet. Detta arbetssätt gör att varje uppställning tar 
ca 15-20min längre att genomföra. Detta kan jämföras med att en scanning inomhus 
vanligen tar lite drygt en minut. En annan metod att färgsätta punktmoln är att när 
scanningen är genomförd lyfta av scannern och istället fästa en systemkamera på stati-
vet och med den ta bilder runt om uppställningsplatsen. Dessa kan sedan användas för 
att både färgsätta punktmolnet samt att skapa panoramabilder för varje uppställ-
ningsplats. Metod nummer två går snabbare att genomföra i fält men kräver mer efter-
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arbete så tidsåtgången för de bägge metoderna blir i slutändan lika (Ericson, 2012, 
Nordesjö, 2012). 

Ett billigare alternativ till panoramabilder är så kallade Truviews. En Truview är en 
panoramabild i gråskala och är inte skapad av fotografier utan är skapad ur punktmol-
net. Det går även att zooma och genomföra mätningar i en Truview (Nordesjö, 2012). 
Det går även att få färgsatta Truviews men då måste kamera användas på ett eller an-
nat sätt och då går besparingen om intet. 

När det gäller modellering skiljer sig även där priset beroende på vilken detaljnivå som 
efterfrågas. Modellering går även att beställa från låglöneland exempelvis Indien. Det 
kostar i dagsläget ca hälften av vad det kostar att genomföra modelleringen i Sverige 
(Nordesjö, 2012). 

4.1.1 Prisexempel 

Här nedan följer några prisexempel som framkommit under intervjustudien: 

De flesta inmätningsföretagen har dagspriser på laserscanningstjänster och ligger van-
ligtvis kring 10 000kr/dag (Nordesjö, 2012, Hedberg, 2012, Ericson, 2012) 

När NCC genomförde en laserscanning av en HM-butik i Västerås blev priset för in-
mätningen ca 3kr/m2 (3500m2 för 10 000kr) (Westerlund, 2012).  

I NCC:s projekt Kvarntorget scannades fasader och tak på en byggnad med de unge-
färliga måtten 60x50m samt en lagerlokal inuti byggnaden. Detta kostade 27 000kr. De 
inscannade delarna levererades också som Revit-modell. Modelleringen kostade 15 
000kr 

Locum har använt sig av redan ramavtalade arkitekter när de utifrån befintliga hand-
lingar modellerat upp sitt fastighetsbestånd. Denna modellering har kostat 6-8kr/m2 

(Ågren, 2012). 

4.2 Kvalitetsäkring av mätningarna 

De tillfrågade mätkonsulterna har lite olika metoder för att säkerställa kvalitén hos 
sina inmätningar. 

En mätkonsult beskriver ett arbetssätt där först ett skal bestående av fasader och tak 
mäts in. Därefter mäts ett ”skelett” av korridorer och trapphus in. Detta skelett kon-
trolleras sedan mot fasadskalet så att placeringen för öppningar, såsom dörrar och 
fönster, stämmer mellan de två punktmolnen. När skelettet sedan är fastställt plockas 
ett punktmoln bestående av endast punkterna för referenstavlorna ut. Detta referens-
punktmoln används sedan för stomkontroll när de resterande utrymmena i byggnaden 
mäts in (Nordesjö, 2012).  

En annan tillfrågad mätkonsult använder sig även han av ett stomnät för att kontrol-
lera punktmolnets riktighet. Han använder dock totalstation för att mäta in referens-
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tavlorna. När punktmolnet registreras i den av företaget använda programvaran så 
erhålls en rapport på hur väl varje enskild uppställning stämmer överens med det in-
mätta stomnätet (Ericson, 2012). 

4.3 Tankar kring framtiden för olika mätmetoder 

Priset på laserscanners har sjunkit de senaste åren och det tillsammans med att fler 
och fler har börjat erbjuda tjänsten laserscanning så kommer nog priset för inmätning 
med laserscanning att fortsätta att sjunka de kommande åren (Hedberg, 2012).  

På den rent tekniska sidan ser en av de tillfrågade mätkonsulterna att totalstationer 
och laserscanners nu börjar växa ihop. Visa företag gör idag laserscanners som går mer 
och mer mot totalstationer och andra företag gör totalstationer som kan utföra enklare 
scanningar (Nordesjö, 2012). 

Ingen av de mätkonsulerna som initialt intervjuades hade någon erfarenhet av foto-
grammetri. En av de intervjuade mätkonsultern tipsade dock om att kontakta konsult-
företaget Tyréns som han visste hade erfarenhet av fotogrammetri. De hade dock 
främst erfarenhet av flygfotogrammetri, men den mätchef som författaren kom i kon-
takt med hos Tyréns förutspådde att terrester fotogrammetri främsta använding 
kommer ligga inom dokumentation av kulturhistoriskt intressanta byggnader samt till 
underlag för visualiseringar (Boberg, 2012).  

4.4 Vilka användningsområden har en BIM inom 
ROT 

I de projekt som de flesta av intervjupersonerna var eller hade varit aktiva inom, låg 
tyngdpunkten för modellanvändningen på samordning. Flera berättar om hur modeller 
använts vid projekteringsmöten och hur man med hjälp av dem enklare kunnat lokali-
sera kollisioner. En projekteringsledare på Locum i Stockholm upplever en stor förbätt-
ring gentemot tidigare arbetssätt i 2D: 

”Tidigare gjorde man samgranskningsritningar. Jag tror inte det var 
många som förstod dem.” (Ågren, 2012) 

Flera respondenter trycker också på nyttan med att kunna använda modellerna till att 
kommunicera med olika aktörer som är aktiva inom eller påverkas av projektet. Som 
en projektutvecklare för NCC:s koncept ”Hållbar renovering” sammanfattade det: 

”Renoveringsprojekten är väldigt mycket information, som det gäller att 
informera och kommunicera med olika grupper.” (Hallin, 2012) 

Samme projektutvecklare tillägger även: 

”I sådana här projekt är det många som inte är byggare som engageras. 
Det kan vara fastighetsvärdar och den typen av människor och de vet inte 
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hur byggprocessen fungerar och vad som är vad, och då är de här verktygen 
väldigt värdefulla.” (Hallin, 2012) 

Även en projektledare på Locum pekar på nyttan med att kunna kommunicera med 
personer som inte är vana att tyda ritningar: 

”Om vi bygger om till en verksamhet, jag menar de är ju ovana att läsa rit-
ningar som det är, så på så sätt kan det vara väldigt bra för dem.” 
(Fernström, 2012)  

I NCC:s projekt Kristian IV i Kristianstad har man även kopplat tidsplan till mo-
dellen, och har på så sätt kunnat visa beställaren, Kristianstad kommun, hur byggar-
betsplatsen kommer se ut vid olika tidpunkter (Bengtsson, 2012). 

4D-modeller är något som även Locum börjat titta på. De skulle kunna vara till stor 
nytta framför allt på de större sjukhusen där det ofta pågår flera projekt simultant. 
Projekteringsledare på Locum:  

”Ett sjukhus är som en processindustri; logistiken är jätteviktig. Om vi då 
bryter av vissa vägar så måste de (personalen) ta andra med sina patient-
transporter. Och då kan vi planera detta på ett mycket bättre sätt.” 
(Ågren, 2012) 

 

 

Figur 4.1: Exempel på visualisering av energiberäkning. Denna visar tillförd värmeeffekt för 
vinterfall, vid solinstrålning. Skillnad mellan öst- och västfasad (Johansson, 2011). 

Med hjälp av energiberäkningsprogram som hanterar 3D-modeller så är det även möj-
ligt att visualisera resultaten av energiberäkningar och beräkningar rörande inomhus-
klimat i modellen (se fig. 4.1). Detta gjordes under renoveringen av fastigheten Gigan-
ten i Halmstad och uppdragsledaren som tog fram dessa beräkningar upplevde att 
energiberäkningsmodellen var till stor hjälp när det gällde att visa kunden effekterna 
av olika föreslagna åtgärder: 
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 ”Kunden ser tydligt vad vi gör. Jag tror det är viktigt att på ett enkelt sätt 
kunna åskådliggöra det som för många är ganska abstrakt, nämligen energi 
och inomhusklimat. ”(Johansson, 2012) 

En uppdragsledare vid Tengbom, Stockholm, pekar på hur arbetet i 3D underlättat 
hanteringen av ritningshandlingar och därigenom kunnat sänka kostnaderna. Han jäm-
för arbetet med ombyggnationen av centralstationen med deras nuvarande projekt, 
ombyggnationen av Hötorgets tunnelbanestation. I det förstnämnda skedde projekte-
ringen i 2D och i det sistnämnda i 3D: 

”Antingen genomför man en 2D-projektering och mäter in sektioner konti-
nuerligt. Men om många ytor är böjda blir det väldigt tätt mellan sektion-
erna och man måste mäta in hundratals sektioner, något som också gjordes 
på centralstationen. Det får påföljder i form av höga kostnader, speciellt då 
underkonsulter begär sektioner kontinuerligt. Men nu med en 3D-modell så 
behöver vi inte göra alla sektioner utan de får hämta sektionerna själva ur 
modellen.” (Nachmens Amiri, 2012) 

Fastighetsägarna Locum ser vinster med BIM i förvaltningsskedet. Bl.a. används mo-
dellerna till städplanering och man arbetar också med att koppla hyreskontrakt till 
modellen så att man t.ex. snabbt ska kunna se vilka lokaler det gäller om en hyresgäst 
ringer in en felanmälan. Man hoppas också kunna använda modellen till inventeringar 
av olika slag: 

”Vi har mycket miljöfarliga ämnen kvar i våra lokaler och vi gör invente-
ringar och så. Och då kan vi i modellen markera var sådana ämnen finns.” 
(Ågren, 2012) 

En av de intervjuade projektledarna på Locum påpekar även att deras arbete med BIM 
väckt intresse bland fler fastighetsägare: 

”Det vi har gjort har väckt väldigt mycket intresse, vi ligger ganska långt 
fram. Vi har väldigt mycket kontakter utifrån, alltså andra fastighetsägare 
som Akademiska hus och den sortens beställare som kommer till oss och 
frågar hur vi har gjort.” (Ågren, 2012) 

4.4.1 Vilka erfarenheter finns när det kommer till att ta fram 
och arbeta med modeller av befintliga byggnader 

En risk som flera nämner när man arbetar med BIM inom ROT-projekt är att man 
glömmer bort att modellen bara är en avbildning av verkligheten och tar inte hänsyn 
till de avsteg och förenklingar som nästan alltid måste göras då verklighet ska översät-
tas till modell. En uppdragsledare på Tengbom påpekar att man inte bör se BIM som 
mer än ytterligare ett verktyg: 

”Det är som all projektering vid ombyggnader. Man måste hela tiden ha re-
servationer för att det inte är millimeterpassning. Utan det är bara ett 
verktyg som gör att det är lättare att projektera.” (Nachmens Amiri, 2012) 

Han fortsätter: 
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”Det är så lätt att zooma ner och få millimeterpassning på en modell som 
egentligen inte är sann.” (Nachmens Amiri, 2012) 

Även vid NCC:s projekt Kristian IV upplevde produktionsledningen att det vid projek-
tering satts för mycket tillit till 3D-modellen. En blockchef påpekar: 

”Man får inte ha för stor tilltro till den (modellen), man får titta lite på 
verkligheten också”(Svensson, 2012) 

En projektledare vid Locum har liknande erfarenheter och poängterar samtidigt risker-
na med att ha en person särskilt utnämnd till att sköta modellsamordningen. Detta då 
de andra aktörerna tenderar till att bli allt för passiva i samgranskningsprocessen: 

”När vi skulle börja bygga märkte vi att vi hade en kollision mellan en spe-
gel och en blandare. Problemet var det att inga av dessa objekt var repre-
senterada som 3D-objekt i modellen. De fanns med på uppställnings-
ritningarna och om man tittar på A-ritningen och på rörritningen så ser 
man här är det en krock. Men det känns som att fokusen hamnade mer 
från konsulternas sida på att det finns ju en person som granskar och tar 
upp de här krockarna.” (Fernström, 2012) 

En annan återkommande fråga är när och av vem som generaliseringar och förenkling-
ar i modellen ska göras. I NCC:s projekt Signalfabriken, Sundbyberg, mättes befintliga 
byggnader in med laserscanning och sedan levererades mätresultatet i form av punkt-
moln samt plan- och sektionsritningar i dwg-format. I dessa dwg:er hade dock en del 
förenklingar gjorts, exempelvis hade bjälklag som med tiden blivit nedböjda ritats som 
raka. Att underlagen redan vid leverans varit generaliserade har lett till problem då 
ingen inom projektet nu har koll på var och vilka förenklingar som gjorts. Istället hade 
projekteringsledningen vid Signalfabriken velat se ett arbetssätt där arkiteten, som i 
detta projekt var den som tog fram modellen, istället för att använda sig av redan i 
förhand förenklade dwg:er, istället använt sig av ett mer verklighetstroget underlag: 

”Om du har ett underlag som är så nära verkligheten som möjligt, så kan 
du göra generaliseringar senare när du gör din ritning. För då vet du vil-
ken tolkning du har gjort.” (Beskow, 2012) 

Till detta arbete hade de dock gärna sett att de haft kraftfullare programvaror för 
överförandet av snitt i punktmolnet till dwg:er, samt även program som genom trian-
gulering kan bilda ytor på punktmoln s.k. mesh. 

Ytterligare ett problem de haft med punktmoln och ritningar/modell i Signalfabriken 
är att de inte kunnat jämföra de två. Detta p.g.a. att punktmolnet och de levererade 
plan- och sektionsritningarna inte levererats i samma koordinater. Därigenom har inte 
heller modellen som är ritad efter plan- och sektionsritningarna hamnat i samma koor-
dinater. Vid Tengboms hötorgsprojekt har man dock aktivt arbetat med punktmolnet 
inladdat i sin Revit-modell och har på så sätt kunnat se var förenklingar och avsteg 
från inmätningsunderlaget gjorts. De mätkonsulter som författaren varit i kontakt med 
menar även att det, åtminstone hos dem, ska vara standard att punktmoln och be-
ställd modell/ritningar ska levereras i samma koordinater för att de ska kunna jämfö-
ras. De påpekar dock att det är viktigt att kunden specificerar i vilket koordinatsystem 
och höjdsystem som önskas.  



4. EMPIRI 

 23 

Bristen på tillförlitliga underlag misstänker bitr. projekteringsledaren vid Signalfabri-
ken har lett till kostnader som är svåra att överblicka. Bl.a. har stora delar av konsul-
ternas tid gått åt till att försöka tolka underlagen. Han menar: 

”Att ha ett ordentligt underlag, jag tror man underskattar det alldeles för 
mycket. För det är någon som måste lösa det ändå. Även om det hamnar 
på den enskilde snickaren till slut som får fixa det, och då tar det av hans 
tid. Det tar alltid av någons tid.”(Beskow, 2012)  

Även vid projektet Kristian IV har liknande problem förekommit. Där togs inte hänsyn 
till innertaken när inmätning och modellering genomfördes och bjälklagen i modellen 
fick därför en orimlig tjocklek. Något som tagit mycket tid och kraft att rätta till. 
Platschefen pekar därför på vikten av att riva så mycket som möjligt innan scanning 
genomförs: 

”Så här i efterhand skulle ju vi gått in innan detta gjordes och rivit ner all-
ting, undertak och sådant som inte ska vara där skulle varit veck innan. 
Sedan kunde vi kört scanning.”(Paulsson, 2012) 

En annan fråga är vem som ansvarar för modellens riktighet. Projektledaren på Ten-
gbom beskriver sitt önskade arbetssätt så här: 

”Vi på A-sidan vill ha ett inmätt underlag som är 100% klart som en noll-
handling tillhandahållet av ett annat företag till oss och i den bästa av värl-
dar ska inte vi behöva göra om den utan vi skuggar in den, länkar in den 
modellen och sedan ska vi aldrig röra den modellen utan vi kan gå in och 
riva det som finns men allt nytt  placerar vi bara ut. Det gör ju också att på 
kontraktsidan, om inte vi rör den befintliga modellen så betyder det att det 
är en annan konsult som står för att den modellen är korrekt.  För vad som 
händer på plats sen är om den inte är korrekt, ja vems fel är det”? 
(Nachmens Amiri, 2012)  

Han påpekar samtidigt att detta arbetssätt är svårt att realisera då de levererade mo-
dellerna sällan håller den kvalitén som krävs. Utan oftast måste modellen rättas till 
innan användning, något projektledaren tror beror på bristande kunskap om byggna-
der i modelleringsledet:  

”De som ritar upp modellen har inte tillräcklig konstruktionskunskap eller 
arkitektonisk kunskap att förstå att en pelare håller upp ett bjälklag eller 
varför ett bjälklag har en viss tjocklek.” (Nachmens Amiri, 2012) 

Projekteringsledaren vid Signalfabriken ser hellre att ansvaret för modellen hålls inom 
projektet: 

”Bara beställa punktmoln och låta arkitekten själv skapa sektioner och mo-
dellera och själv göra tolkningar och generaliseringar. Då är det vi som 
står för produkten. Och om det uppkommer frågor så har vi svaret.” 
(Greijer, 2012) 

Att specificera syftet varför man vill ta fram en modell av en byggnad lyfts fram av 
samtliga tillfrågade mätkonsulter som en viktig faktor för att kunna leverera en bra 
produkt. Då kan de inblandade parterna utefter syftet diskutera saker som scannings-
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upplösning och detaljeringsnivå i modelleringen.  I fallet Locum har man t.ex. valt att 
inte genomföra några inmätningar alls utan har helt och hållet byggt upp sina modeller 
efter befintliga relationshandlingar. En metod som de tycker passat deras syften med 
modellerna väl. Dessa syften var främst att använda modellerna som underlag för om-
byggnationer, inkluderat ombyggnation av installationer, samt för användning i deras 
förvaltningssystem, vilket beskrivits ovan (Ågren, 2012).  Även för energimodeller me-
nar uppdragsledaren i projektet Giganten att kraven på måttnoggrannhet är rätt låga 
och de i just det projektet inte såg något behov av inmätning (Johansson, 2012). Men 
skulle syftet istället vara att modellen ska användas som underlag för prefab eller för-
byggd inredning så ställer det andra krav på inmätning och modellering (Nordesjö, 
2012) 

Andra faktorer som mätkonsulterna nämner som förutsättningar för att de i första ste-
get ska kunna ge ett bra anbud och i andra steget kunna leverera en bra produkt är 
tillgång till foton och ritningar av byggnaden som ska mätas in samt möjligheten att 
själva besöka platsen. Projekteringsledaren för NCC:s projekt Kvarntorget i Uppsala 
besökte byggnaden som skulle mätas in tillsammans med mätkonsulten. Något som 
han upplevde som mycket nyttigt:  

”Jag gick runt med mätkonsulten och sa det här vill jag ha laserscannat och 
det här ska synas i modellen.” (Sayed, 2012) 

Samme projekteringsledare besökte även tillsammans med arkitekten den konsultbyrå 
som tagit på sig inmätning och modellering, och granskade punktmolnet så att allt 
kommit med innan arbetet med modellen inleddes. Denna geografiska närhet till de 
som gjorde modelleringen upplevde han som en stor tillgång: 

”Det som är bra när man kör lokalt är att om det kommer upp frågor me-
dan de modellerar kan man snabbt och smidigt lösa det.” (Sayed, 2012) 

Innan inmätningen vid kvarntorget beställdes, förde projekteringsledaren en dialog 
med arkitekten om vilka detaljer som var viktiga att få med i modellen. Att det är vik-
tigt att den som ska beställa en inmätning har en nära dialog med de som i senare ske-
den ska använda modellen lyfts även fram av uppdragsledaren på Tengbom. 
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5 Analys 

I detta kapitel behandlas de fakta som framkommit under litteratur- och intervjustudi-
erna. Kapitlet är uppdelat i två delar: ”Användningsområden för en BIM inom ROT-
projekt” och ”Inmätning och modellering”. Denna uppdelning är baserad på frågestäl-
lingen ”Hur kan en BIM tas fram och på bästa sätt användas i ett ROT-projekt”, som 
också den består av två frågor: Vad kan en BIM användas till i ROT-projekt och hur 
kan en modell tas fram? Kapitlet innehåller också en tabell som jämför de olika inmät-
ningsmetodernas för- och nackdelar.  

5.1 Användningsområden för en BIM inom ROT-
projekt 

Tidigare forskning inom området för BIM och virtuellt byggande, som redovisats i 
teorikapitlet, har visat att det finns stora vinster för byggbranschen att ta till sig 
denna nya teknik och dessa nya arbetssätt. Den tidigare forskningen har dock främst 
varit inriktad på nybyggnation. En viktig fråga för denna studie har därför varit att 
undersöka om dessa vinster även är applicerbara på ROT-projekt. Under intervjustu-
dien genomfördes därför ett flertal intervjuer med personer som på ett eller annat sätt 
använt sig av BIM inom ROT-projekt och efter att ha sammanställt den intervjustu-
dien anser sig författaren ha belägg för att påstå att det finns ett flertal nyttor med att 
använda sig av BIM och virtuellt byggande även inom ROT-projekt. Några av dessa 
nyttor delas av både ROT-projekt och nybyggnation medan andra är mer specifika för 
just ROT-projekt. 

Något som gäller extra mycket för ROT-projekt är att de berör många olika sorters 
aktörer och framför allt aktörer som inte är vana att läsa ritningar. Det kan vara hy-
resgäster, brukare eller politiker i kommunalt ägda fastighetsbolag. Vid samtal med 
sådana aktörer vittnar flera av respondenterna att de haft mycket stor nytta av mo-
deller i 3D. Även möjligheten att kunna koppla en tidsplan till en modell ser några av 
de tillfrågade som intressant. 4D-modellering skulle kunna vara till stor hjälp i de fall 
då byggnaden, åtminstone delvis, ska vara i bruk under tiden som arbete pågår. Mo-
dellen skulle då kunna användas som ett hjälpmedel för att planera byggnationen på 
ett sådant sätt så att brukarna alltid har tillgång till de ytor de behöver. En 4D-modell 
kan också, vilket gjorts i Kristianstad, användas till att visa hur byggplatsen kommer 
att påverka omkringliggande områden.  

Många framhåller i intervjuerna att den största vinsten de haft med BIM i deras pro-
jekt har varit att använda modellen vid projekterings- och produktionsmöten. Med en 
3D-visualisering är det lättare att visa exakt vilken byggnadsdel eller yta man talar om 
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och på så sätt undviks missförstånd. Att BIM är ett viktigt hjälpmedel vid samordning 
och samgranskning visar sig alltså gälla i lika stor utsträckning för ombyggnation som 
för nybyggnation. Flera respondenter lyfter också fram att installationssamordningen 
nu går betydligt smidigare än tidigare tack vare BIM och samordningsprogram som 
automatiskt kan identifiera kollisioner. 

En allt vanligare åtgärd vid renoveringar idag är energisaneringar. Genom att sänka 
byggnadens energiförbrukning kan en del av renoveringskostnaderna räknas hem och 
energisänkande åtgärder kan därigenom användas för att bekosta delar av renovering-
en. Energianalyser blir därför allt viktigare för att kunna identifiera de lösningar som 
ger störst nytta till lägsta pris. Tack vare energiberäkningsprogram som kan hantera 
3D-grafik kan resultaten av dessa analyser sedan redovisas grafiskt. Något som gör det 
enklare att redovisa effekten av olika åtgärder för kunden.  

Något som det, i likhet med BIM inom ROT-projekt, inte skrivits så mycket om är 
nyttan av BIM i förvaltningsskedet. Detta är i och för sig ett område aningen utanför 
ramen för denna studie men det kan vara värt att påpeka för möjliga kunder vilka 
mervärden som kan erhållas genom att arbeta med BIM. En stor nytta är det faktum 
att de tack vare byggnadsinformationsmodellen får ett bra underlag till framtida om-
byggnationer och renoveringar. En annan är att alla ytor i en BIM är objekt med ett 
unikt identitetsnummer. Dessa nummer kan sedan användas för att koppla ytor till 
olika funktioner i fastighetsägarens förvaltingsprogramvara, exempelvis kan ytor kopp-
las till kontrakt så att det snabbt går att se vilka ytor som ingår i ett visst kontrakt. 
Det märks att fastighetsbolagens intresse för BIM har ökat den sista tiden. Locum som 
ligger i framkant bland fastighetsbolagen märker ett starkt intresse från kollegor i 
branschen och på de två seminariedagar på temat BIM som författaren själv besökt 
under arbetet med denna studie har bägge haft föreläsningspass riktade mot fastig-
hetsägare.  

När man arbetar med byggnadsinformationsmodeller av befintliga byggnader finns det 
en sak som är extra viktig att tänka på. Nämligen att det är en modell, alltså en för-
enkling av verkligheten, som man arbetar med. Det kan därför vara en god idé att ta 
ut lite extra toleranser när man arbetar med sådana modeller.  

5.2 Inmätning och modellering 

Intervjustudien har visat att syftet med modellen har en mycket central roll när det 
kommer till att bestämma hur detaljerad modellen måste vara och hur väl den måste 
överensstämma med verkligheten. Ska prefabricerade delar användas bör exempelvis 
måttnoggrannheten var mycket hög. Ska modellen användas till att tillsammans med 
hyresgästerna/brukarna ta fram förslag på ombyggnation så kanske inte noggrannhet-
en måste vara så hög men istället bör detaljnivån vara det. Strömbrytare, fasta install-
ationer m.m. bör då finnas med i modellen så att deras placering kan diskuteras. Det är 
alltså syftet som får avgöra hur modellen ska tas fram, vilken form av inmätning som 
bör genomföras eller om det räcker att modellera efter befintliga handlingar. Kanske är 
en kombination av inmätning och befintliga handlingar den bästa lösningen, t.ex. att 
endast mäta in ett våningsplan och sedan modellera övriga utefter det. Den i projektet 
som beställer inmätningen bör också föra en nära dialog med övriga aktörer som under 
projektets gång ska använda modellen, som t.ex. arkitekt, el-och VVS-konsulter m.fl. 
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Detta för att kartlägga vilka krav och önskemål de har på modellen. Även mätkonsul-
terna framhåller att de har stor nytta av att känna till syftet med inmätningen för att 
kunna leverera en bra produkt.  

Av de inmätningsmetoder som undersöks i litteraturstudien har tyngdpunkten främst 
legat på laserscanning och inmätning med totalstation. Båda dessa metoder har sina 
styrkor och svagheter. Vilken av de två som är billigast skiljer sig kraftigt från projekt 
till projekt, men i många fall är inmätning med totalstation något billigare. Men för 
den extra kostnaden som laserscanning innebär får man också en fullständig avbildning 
av byggnaden i form av ett punktmoln. Detta punktmoln möjliggör bl.a. att oplane-
rade mätningar kan genomföras i ett senare skede utan att fysiskt behöva återbesöka 
mätobjektet. Punktmolnet har också andra mervärden så som dokumentation över hur 
byggnaden såg ut innan ombyggnation. Sådana faktorer bör tas med i beräkningen när 
man jämför pris mellan scanning och traditionell inmätning. 

Precisionsmässigt är de båda metoderna jämförbara. Vid enstaka mätningar är total-
stationen något exaktare, framför allt vid mätning med reflektor, men eftersom laser-
scannern mäter in så många punkter på en och samma yta så ger medelvärdet av alla 
mätningarna ett värde som har en exakthet som är jämförbar mot totalstationens. För 
mer fakta om instrumentens precision se tabell 5.1.  

Ytterligare en faktor att väga in vid val av inmätningsmetod är hur mycket tid som 
finns tillgängligt vid mätobjektet. Om byggnaden är i bruk, t.ex. kontor eller affärslo-
kaler, så är det troligtvis önskvärt att inmätningen i fält går så snabbt som möjligt och 
då är laserscanner att föredra.  Laserscanning är även att föredra då en hög detaljnivå 
efterfrågas, t.ex. vid inmätning av installationer. 

Efterbehandlingen av data från laserscanning tar dock längre tid än efterbehandling av 
data från traditionell inmätning. De punktmoln som skapas efter scanning blir också 
många gånger väldigt datatunga och hårdvarukrävande att arbeta med. Det kan därför 
vara en god idé, att som en ingenjör från företaget Cad-Q föreslog, be mätkonsulten 
leverera punktmolnet både i sin helhet och som mindre delar om exempelvis 3GB 
(Khalaj, 2012).  

De övriga två metoderna som undersöktes i litteraturstudien, handmätning och foto-
grammetri, anses av författaren vara mindre lämpade för inmätning i syfte att ta fram 
en byggnadsinformationsmodell. Åtminstone i dagsläget. Utvecklingen inom foto-
grammetrin är helt klart spännande och mycket värd att hålla ett öga på. Men det fak-
tum att så få erbjuder tjänster i dagsläget gör den mindre relevant för den här under-
sökningen. Handmätning är en mycket smidig metod som kräver väldigt lite i form av 
dyr och avancerad utrustning, men problemen med fortplantingsfel vid flera efter 
varandra följande mätningar samt svårigheter att mäta in vinklar gör att metoden 
främst lämpar sig som komplement till andra inmätningsmetoder. 

Under intervjustudien har en hel del erfarenheter framkommit angående möjliga fall-
gropar och vad som bör specificeras när man beställer en inmätning. Framförallt fram-
hålls vikten av att tydligt specificera vad som ska mätas in. Skriver man att fönster ska 
mätas in så ska inte gardiner o.dyl. hänga för. Ska undertaksplattor tas ned så att höj-
den till bjälklaget kan mäts in, se då till att det framgår tydligt. Samtliga tillfrågade 
mätkonsulter svarar att de gärna besöker byggnaden innan de genomför inmätningen. 
Detta är ett mycket bra tillfälle för beställaren att säkerställa att denne och mätkon-
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sulten delar samma uppfattning om vad som ska mätas in om med vilken noggrannhet 
detta ska ske. Utöver platsbesök svarade de också att de gärna tar del av ritningar och 
foton innan de lämnar anbud.  

En annan sak som bör specificera vid beställning av inmätning är i vilket koordinatsy-
stem och höjdsystem som slutprodukterna ska levereras i. Det kan även vara värt att 
betänka om modeller/ritningar önskas i både världskoordinater och i lokala koordina-
ter. I dessa frågor är en bra dialog med arkitekt och fastighetsägare extra viktigt. Det 
är också viktigt att säkerställa att eventuell modell eller plan- och sektionsritningar 
levereras i samma koordinater som punktmolnet så att dessa kan jämföras mot punkt-
molnet. 

Den prisundersökning som skedde i samband med intervjustudien visade att priset på 
inmätning varierar kraftigt från projekt till projekt. Allt handlar om hur komplex geo-
metri som byggnaden har. Detta gäller framför allt för laserscanning. Många små rum 
innebär många uppställningar vilket ger höga inmätningskostnader per kvadratmeter. 
Stora öppna ytor kan å andra sidan scannas av snabbt med få uppställningar. Det är 
därför en god idé att ha rivit så mycket som möjligt innan man scannar. Förutom de 
prisuppgifter som kom fram under intervjustudien så framkom även två prisexempel 
under föreläsningar som författaren besökte under studiens gång. Det första kommer 
från Riksdagsförvaltningen som under en seminariedag med föreningen OpenBIM i 
februari 2012 redovisade att arbetet med att scanna in deras fastigheter kostat 30-
60kr/m2 (Blomqvist, 2012). Det andra kommer från företaget Cad-Q som under deras 
lanseringsdag i Stockholm i april 2012 redovisade att det enligt deras erfarenheter kos-
tar 10kr/m2 att scanna ett normalt svenskt kontorshus (Khalaj, 2012). 

När beslut väl tagits om hur inmätningen ska ske bör det ses över hur resultatet av 
denna inmätning ska levereras.  Den stora frågan här är vem som ska ta fram bygg-
nadsinformationsmodellen. Ska den tas fram av någon extern konsult eller av någon 
inom projektet, exempelvis arkitekten. Projekteringsledningen vid NCC:s projekt 
Signalfabriken framhöll att de såg flera fördelar med det senare alternativet. Främst 
för att det arbetssättet medger en bättre kontroll över vilka generaliseringar och för-
enklingar som görs då inmätningsresultatet översatts till modell. Även hos Locum ser 
de fördelar med att använda arkitekter som är bekanta med de byggnader som de ska 
skapa modeller av och upplever att modellerna på så sätt får högre kvalitet än de mo-
deller som skapats av personer helt utan tidigare erfarenhet av byggnaden. Vid NCC:s 
projekt Kvarntorget användes en extern konsult, men som ändå arbetade inom det 
geografiska närområdet vilket upplevdes som en stor fördel i det projektet. Den stora 
fördelen med att använda konsulter i utlandet är givetvis priset, modellering exempel-
vis i Indien kostar ungefär hälften så mycket som att genomföra modelleringen i Sve-
rige. Men då får man istället räkna med att det är svårare att föra en diskussion med 
de som genomför modelleringen och om frågor angående modellen skulle uppkomma 
kan dessa bli svåra att reda ut. Vid ombyggnationen av Hötorgets tunnelbanestation, 
där Tengbom var delaktiga, blev de t.o.m. tvungna att göra om modelleringen med en 
svensk konsult efter att de märkt att den modell som levererats från konsult i Indien 
inte höll tillräckligt hög kvalitet. Även vid NCC:s projekt Kristian IV fanns en del fel-
aktigheter i den levererade 3D-modellen från Indien. Framförallt var det bjälklagen 
som ställde till problem. De upplevde också i det projektet att leveransen av modellen 
drog ut på tiden. 
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Ett hinder i dagsläget för att genomföra modelleringen inom projektet är att kompe-
tensen att modellera efter punktmoln i många fall saknas. De programvaror som finns 
för att hantera punktmoln har även de upplevt som ett hinder då de är dyra, ca 
200 000 kr/licens för de med högst funktionalitet, och många anser att de är svåra att 
lära sig hantera på ett bra sätt. Ett sätt att komma runt den problematiken kan vara 
att, som i projektet Signalfabriken, beställa plan- och sektionsritningar genererade ur 
punktmolnet och modellera efter dessa. Det kan då vara en fördel att specificera att det 
önskas sektioner exempelvis var tionde meter eller något liknande så att man har till-
räckligt med sektioner för att kunna skapa en bra modell. 

Priserna för modellering varierar liksom för inmätning med hur komplex geometri 
byggnaden har, men även med vilken detaljnivå som efterfrågas. Även för modellering 
kommer Cad-Q och Riksdagsförvaltningen med ytterligare prisuppgifter. Riksdagsför-
valtningen kom fram till priserna 10, 20, 30kr/m2 för modellering beroende om man 
önskar grov, medel eller fin modellering (Blomqvist, 2012) och Cad-Q redovisade att 
deras pris för att modellera ligger kring 10kr/m2 (Khalaj, 2012). 

Vid en jämförelse mellan priserna för att ta fram modellen i Sverige och att ta fram den 
i t.ex. Indien ser man att prisskillnaden hamnar någonstans kring 5000-15000kr för 
1000m2 (beroende på detaljnivå), det är alltså först vid större projekt som besparingen 
blir riktigt påtaglig av att förlägga modelleringen i utlandet. 

Förutom byggnadsinformationsmodell kan det vara bra att tänka över vilka andra 
former av underlag som kan vara nyttiga: plan- och sektionsritningar i dwg- och pdf-
format, panoramabilder, Truviews, 3D-dwg. Om det beslutas att modelleringen ska ske 
inom projektet är det extra viktigt att höra med de som ska ta fram modellen, vilka 
underlag de önskar. En ingenjör på Cad-Q berättade exempelvis att de i deras arbete 
haft stor nytta av att använda Truviews vid modellering. 

Något som dock noga bör övervägas innan det beställs är färgsatta punktmoln. De bi-
drar i och för sig till att punktmolnen blir mer lättolkade men de innebär också en 
mycket stor extrakostnad. Om man med laserscanningen vill dokumentera byggnadens 
nuvarande skick för eftervärlden kan det ju vara en motiverad utgift men i övriga fall 
bör man som sagt noga överväga om det är helt nödvändigt. 
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5.4 Jämförelsetabell mätmetoder 

Metod Fördelar Nackdelar Noggrannhet 

Totalstation • Hög noggrannhet 

• Möjlighet att 
georeferera  

• Enkel efterbe-
handling av data 

• Liten mängd data i 
förhållande till 
tidsåtgång 

• Vibrationskänslig 

• 1mm 

(Leica viva TS 
15 (Leica Geo-
stysems, 
2012)) 

Laserscanner • Stor mängd data 
på kort tid 

• Möjlighet till 
oplanerade mät-
ningar 

• Dokumentation 
av byggnadens 
nuvarande skick 

• Möjlighet att 
skapa sektioner 
ur punktmolnet 

• Tidskrävande och 
omständlig efterbe-
handling av data 

• Vibrationskänslig 

 

• 6mm 
för 
varje 
enskild 
punkt 

• 2mm 
ytpre-
cision 

(Leica 
ScanStation 
C10(Leica 
Geosystems, 
2012b)) 

Fotogramme-
tri 

• Portabel mätut-
rusning 

• Billig mätutrus-
ning 

• Kan användas 
från ostabila 
plattformar 

 

• Tidskrävande och 
omständlig efterbe-
handling av data 

• Dåliga möjligheter 
att skapa modell av 
både in- och utsi-
dan av byggnad 

 

• 6mm 

(Cronhjort et 
al., 2010) 

Tabell 5.1: Jämnförelse mellan inmätningsmetoder 
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6 Arbetsflödesmodell 

I detta kapitel redovisas det förslag till arbetsgång som tagits fram utifrån de fakta och 
erfarenheter som framkommit under arbetet med denna studie. Tanken är att flödes-
schemat nedan ska fungera som ett hjälpmedel vid framtida projekteringar där man 
önskar använda sig av 3D-modeller.  

 Figur 6.1: Arbetsflödesmodell 

6.1 Kommentarer 

Här nedan beskrivs vilka åtgärder man bör vidta och vad som är värt att tänka på vid 
varje steg i modellen. 

6.1.1 Syfte 

 
På vilka sätt ska modellen användas i projektet? 

• Samordning 
• Produktionsplanering och simulering 
• Information- och försäljningsmaterial 
• Energianalyser 
• Mängdavtagning 
• Förvaltning 
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• Prefabricerade delar 

Ett väl formulerat syfte är till stor hjälp genom hela inmätnings- och modelleringspro-
cessen. Det är syftet som avgör vilken noggrannhet och detaljnivå modellen bör ha och 
är därigenom även en starkt bidragande faktor för vilken inmätningsmetod som är bäst 
lämpad. 

6.1.2 Undersök befintliga underlag 

  
Undersök och bedöm de befintliga underlagens kvalitet med hänseende på det fast-
ställda syftets krav på noggrannhet och detaljnivå. Finns det redan underlag nog för 
att framställa en modell eller krävs någon form av inmätning?  

6.1.3 Förfrågningslunderlag 

 
Om det beslutas att inmätning ska ske blir nästa steg att bestämma vad som ska mä-
tas in. I den processen är det viktigt att så många som möjligt av de som ska använda 
modellen under projekteringen är delaktiga. Det bästa är om så många som möjligt 
själva kan besöka projektområdet och fundera över vilka områden och detaljer som är 
av intresse för dem.  

Ett område som bör ges extra eftertanke är taket. Det är nämligen i många fall väldigt 
tidskrävande och logistiskt komplicerat att mäta in tak med hög noggrannhet.  

Samtliga aktörers åsikter om vad som behöver mätas in och vilka områden som är ex-
tra intressanta bör sedan sammanfattas till ett förfrågningsunderlag som kan användas 
då mätkonsult ska upphandlas. Detta förfrågningsunderlag bör innehålla: 

• bilder av de delar som ska mätas in, både på byggnadens in- och utsida.  
• Planritningar 
• Områden som är av extra intresse och som bör mätas in extra noga bör beskri-

vas i detalj. Exempel på sådana områden kan vara viktiga bäranade delar, föns-
ter och dörrar, stuckaturer och installationer.  

• Information om plattor i undertak ska tas bort så att höjden till bjälklaget kan 
mätas in eller om utrymmet mellan undertak och bjälklag ska scannas in. 

• Vilka slutprodukter som önskas efter inmätningen och i vilka format 
o Punktmoln, finns en mängd olika format undersök vilka format som 

stöds av de verktyg som är tänkta att använda i projekteringen. Om 
punktmolnet är mycket stort så begär att få det levererat även som 
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mindre delar. Förslagsvis i delar om ca 3GB. Tänk också noga över om 
punktmolnen ska färgsättas eller inte, då detta innebär en stor extra 
kostnad. De är dessutom tyngre datamässigt än vanliga punktmoln. 

o 3D-modell, hör efter med aktörerna i projekteringen vilka format de be-
höver, .dwg, .rvt. Plan-och sektionsritningar i dwg- och/eller PDF-
format 

o Panoramabilder 
o Truviews  

• I vilka koordinat- och höjdangivningssystem punktmoln, ritningar och modeller 
ska levereras. Världskoordinater eller lokala koordinarer eller båda två? Tillse 
även att ritningar/modeller levereras i samma koordinater som punktmolnet så 
att dessa lätt kan jämföras. 

• Måttnoggrannheter och toleranser1. Det är möjligt att specificera en mått-
noggrannhet och tolerans för punktmolnet och en annan för modellen. Då mått-
noggrannhet för punktmolnet specificeras är det alltid i förhållande till verklig-
heten. Då måttnoggrannhet specificeras på modellen kan detta antingen var i 
förhållande till verkligheten eller i förhållande till punktmolnet. Var noga med 
vilket som avses. Vanligtvis räcker det att specificera måttnoggrannhet och to-
lerans på slutprodukten men om det önskas en högre noggrannhet och detalj-
nivå i punktmolnet än i modellen kan även måttnoggrannhet och tolerans för 
punktmolnet specificeras. Vid val av tolerans bör betänkas att det är framför 
allt är vid scanning av fasader som detaljnivån har en stark inverkan på priset. 

• Om 3D-modell ska beställas bör följande frågor redas ut. 
o Vad ska modelleras, bärande delar, installationer, inredning? 
o Hur ska littrering av objekt ske? 
o Ska vinklar närliggande 90° förenklas till räta vinklar? 
o Hur ska nerböjda bjälklag och bjälklag med olika tjocklek hanteras? 
o Hur sneda/koniska väggar hanteras? 
o Ska fönster och dörrar modelleras så att de stämmer med verkligheten el-

ler kan generiska familjer användas? 
• Text som klargör att beställaren/NCC ska ha fri nyttjanderätt till levererat 

material  

Dessutom bör en beskrivning av syftet med inmätningen finnas med. Detta för att 
öppna upp för att mätkonsulterna ska kunna komma med förslag och åsikter om hur 
inmätningen kan genomföras på bästa sätt. Mätkonsulterna sitter ofta på mycket 
kompentens och erfarenheter, så ju bättre insatta de är i projektet desto mer givande 
kan diskussionerna med dem bli. Måttnoggrannhet och tolerans är områden som med 
fördel kan bestämmas genom dialog med mätkonsulterna  

Här nedan följer en lista på mätkonsulter och konsulter som genomför modellering. 
(Dessa är endast namn som kommit upp under arbetet med denna studie och inte re-
sultatet av någon omfattande marknadsundersökning): 

                                            

1 Med måttnoggrannhet menas den största avvikelsen som får förekomma mellan verklig-
het/förlaga/underlag och beställd slutprodukt. Med tolerans menas att föremål mindre än angiven nivå 
inte behöver vara synliga/modellerade i slutprodukten. 
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• Inmätningskonsulter (har i många fall möjligheten att själva modellera eller har 
partners som modellerar) 

o Mättjänst, ramavtal med NCC 
o Clinton, ramavtal med NCC 
o SimpleWorks 
o Tyréns 
o Bjerking 

• Modelleringskonsulter: 
o Cad-Q 
o Astacus, genomför modellering i Indien 

Även fast det ännu inte fastslagits vem som ska genomföra modelleringen kan det vara 
en bra idé att ta in anbud för det och avgöra i ett senare skede. Be därför om att få 
anbudet uppdelat i pris för inmätning och modellering. 

6.1.4 Platsbesök med potentiella mätkonsulter 

  
Meningen med platsbesöket är att mätkonsulten ska kunna skapa sig en bättre bild av 
mätobjektet samt att säkerställa att de förstått vad som ska mätas in och med vilka 
områden som är av extra vikt. Vid platsbesöket kan det också vara en god idé att höra 
med mätkonsulterna om inmätningen skulle kunna underlättas om de även fick tillgång 
till platser som hör till kringliggande fastigheter. Detta så att tillgång till dessa platser 
kan undersökas i god tid. 

6.1.5 Utvärdera anbuden och anlita mätkonsult 

  
Skiljer det mycket mellan anbuden bör det kontrolleras om omfattningen av arbetet 
verkligen förmedlats på ett riktigt sätt. I detta steg bör också det slutgiltiga beslutet 
tas om vem som ska framställa modellen. Finns det någon inom projektet med kompe-
tensen att skapa en modell utifrån punktmoln eller ska plan och sektionsritningar be-
ställas och modell skapas utifrån dem eller är bästa lösningen att beställa en färdig 3D-
modell? 
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6.1.6 Förbered objektet för inmätning 

  
Rensa upp kring byggnaden så att inte bråte eller sly är i vägen då fasader och tak ska 
mätas in. Om byggnaden är i bruk så tillse att hyresgästerna/brukarna blir informe-
rade om vad som kommer ske, beskriv gärna kortfattat hur mätningarna kommer gå 
till och tryck extra på att eventuella måltavlor endast får röras av mätkonsulten. Sä-
kerställ också att mätkonsulterna får tillgång till alla de utrymmen som ska mätas in 
och om mätningar ska ske på tider då byggnaden vanligtvis är larmad så informera 
även säkerhetsfirman om mätningarna. 

Är byggnaden inte i bruk så riv så mycket som möjligt innan inmätningen och städa 
upp bråte så gott det går. Ju större öppna ytor desto färre uppställningar krävs. 

Kontrollera också med mätkonsulten om ögonfarlig laser kommer användas och hur 
denne planerar säkerställa att säkerhetsavstånd hålls. 

6.1.7 Inmätning och efterbehandling 

  
Utförs av konsult enligt överenskommelse. Var beredd på att det kan uppkomma en 
del frågor under modelleringensgång, så klar gör vem som är bäst lämpad att svara på 
dessa. 

6.1.8 Leverans 

  
Säkerställ att det som efterfrågades i förfrågningsunderlaget levererats. Be även mät-
konsulten redovisa vilken måttnoggrannhet levererade punktmoln/modeller/ritningar 
har och hur de kommit fram till den noggrannheten. 
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7 Diskussion och slutsats 

I detta kapitel presenterar författaren de slutsatser som detta arbete utmynnat i. Samti-
digt diskuteras resultaten och förslag på vidare studier på området ges.  

7.1 Diskussion och slutsats 

Detta arbete genomfördes med frågeställningen ”Hur kan en byggnadsinformationsmo-
dell tas fram och på bästa sätt användas inom ett ROT-projekt?”. Det har dock visat 
sig under arbetets gång att det inte finns något ”bästa sätt”, något optimalt arbetsätt. 
Eller åtminstone har inte författaren lyckats identifiera något sådant. Det författaren 
har kunnat klarlägga är att det finns användningsområden för en BIM inom ROT-
projekt och att det är projektets omfattning och mål som avgör vilka av dessa som pas-
sar för just ett specifikt projekt.  

När det gäller hur modellen ska tas fram finns två huvudalternativ, mäta eller skapa 
modellen utifrån befintliga handlingar. Vilket som är lämpligast bestäms dels utifrån 
vad modellen ska användas till och dels utifrån kvalitén på de befintliga handlingarna. 
Under alternativet inmätning är det främst två metoder som är aktuella att diskutera, 
inmätning med totalstation och laserscanning. Författaren vill dock påstå att dessa två 
är mycket svåra att jämföra. Laserscanning leverarar helt enkelt en mycket större 
mängd data. Så även fast inmätning med totalstation många gånger kan vara billigare, 
exempelvis om det är enkla relationshandlingar i form av plan- och sektionsritningar 
som efterfrågas och byggnadens geometri är förhållandevis simpel, så väger punktmol-
nets mervärden i form av en fullständig dokumentation av byggnaden och möjligheten 
att kunna genomföra oplanerade mätningar i senare skeden ändå upp den högre kost-
naden. Dessutom visar erfarenheter från intervjustudien på vikten av att ha korrekta 
och detaljerade underlag. 

En intressant frågeställning, som författaren gärna fördjupat sig mer i, är frågan om 
var modelleringen ska ske. Författaren ser många fördelar med att låta någon inom 
projektet genomföra modelleringen, förslagsvis arkitekten. Främst p.g.a. att denna per-
son då själv är väl insatt i omfattningen av projektet och syftet med modellen. Därige-
nom undviker man de kommunikationsproblem som kan uppstå då någon extern kon-
sult ska ta fram modellen. En annan fördel är att denna person kommer vara tillgänglig 
under hela tiden projektet pågår och kommer därför alltid finnas nära till hands om 
frågor angående modellen skull dyka upp. Detta arbetssätt följer därför också den ut-
vecklingen som sker inom virtuellt byggande idag mot arbete i så kallade ”Big Rooms”, 
där alla aktörer inom projekteringen ska arbeta samlade på en och samma plats. En 
annan fördel med att genomföra modelleringen inom projektet är att det tydligt fram-
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går var ansvaret för modellens riktighet ligger. En fråga som annars kan bli problema-
tisk att reda ut då justeringar måste göras i en beställd modell. Den kompetens som 
CAD-specialisterna besitter skall dock inte underskattas och det är möjligt att de för-
delar som finns med att sköta modelleringen inom projektet inte kan väga upp den 
eventuellt högre kostnaden det arbetssättet innebär. Det är också möjligt att de flesta 
av de problemen som kan uppstå när modellen tas fram externt kan lösas bara genom 
att förbättra rutinerna kring hur 3D-modeller ska beställas. Författaren vågar därför 
inte ge några klara rekommendationer i frågan om var modelleringen bör ske, utan re-
kommenderar att noggrannare studier genomförs. Men om författaren blickar framåt 
så tror han att allt eftersom programvarorna för att hantera punktmoln utvecklas och 
branschen blir mer bekant med laserscanningsteknik så kommer mer och mer av mo-
delleringen flyttas från CAD-specialister till arkitekter och konstruktörer.  

Detta arbete har också kunnat redovisa en överblick av prisläget för inmätning med 
laserscanner och modellering. Den främsta slutsatsen är här att priset varierar kraftigt 
med byggnadens geometriska komplexitet och önskad detaljnivå. Men som riktvärden 
kan ändå nämnas 10kr/kvm för scanning och 10kr/kvm för modellering. 

Denna studie genomfördes med en väldigt öppen frågeställning och med målet att 
skapa en vid bild av hur BIM kan användas inom ROT-projekt. En intressant fortsätt-
ning på detta arbete vore en studie mer inriktad på renovering av miljonprogrammets 
byggnader, gärna kopplad till NCC:s koncept ”Hållbar renovering”. Stora delar av mil-
jonprogrammets bostadsbestånd är idag i stort behov av renovering och kommer tro-
ligtvis stå för en stor del av de framtida ROT-projekten. En studie speciellt inriktad på 
dessa byggnader och deras förutsättningar är därför extra motiverad. Exempel på frå-
gor att titta på skulle kunna vara: kan 4D-modellering vara till hjälp för att minimera 
påverkan på hyresgästerna och finns det verktyg för att effektivare hantera hyresgäst-
anpassningar? 

Ett annat område som skulle vara av intresse för vidare studier är fotogrammetri. För-
fattaren valde att inte fördjupa sig i tekniken då det ansågs som allt för mycket av ett 
sidospår med hänseende till frågeställningen. Tekniken kanske inte är så lämpad för att 
skapa en kombinerad in och utvändig modell av en byggnad men det finns troligvis en 
mängd andra användningsområden för tekniken inom byggbranschen. Exempel på 
detta skulle kunna vara dokumentation av detaljer och dokumentation av olika skeden 
under byggtiden. 
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A  

A.1 Intervjufrågor 

Mätkonsulter 

• Vilka metoder använder ni er vanligvis av när ni mäter in i syfte att upprätta 
relationshandlingar 

• Prisjämförelse totalstation/Laserscanning 
o Pris för olika upplösningar 
o Pris med och utan foto 
o Pris för olika leveransformer av data: punktmoln, ritningar, modeller  

• Vad tror du om framtiden för laserscanning? Kommer det användas mer till 
uppgifter som traditionellt sätt utförts med totalstation? 

• Vem avgör vilken metod ni använder vid upprättandet av relationshandlingar, 
ni eller kund? 

o Om ni väljer vilka faktorer styr ert val? 
• Hur kvalitetssäkras mätningarna? 
• Krävs det totalstation för att georeferera punktmoln eller räcker det med gps? 
• Begränsningar med laserscanning? 

o Temperatur/väder 
o Säkerhetsavstånd/laserklass 

• Vad för information vill ni ha från beställaren? Befintliga ritningar, foton, möj-
lighet att besöka platsen innan? 

• Vilka möjligheter finns det att komplettera befintliga punktmoln med nya scan-
ningar? 

• Är det möjligt att vid leverans av modell eller dwg få dessa i samma koordinater 
som punktmolnet?  

Personer med erfarenhet av ROT  

• Vanliga åtgärder vid Renovering och ombyggnad 
o Hur vanligt är det med Prefab 
o Fasadelement? 

• Hur vanligt är det att inmätning görs, hur långt brukar de befintliga handling-
arna räcka? 

• Kan man säga något om olika årtal, t.ex kan man lita på ritningar från 80-talet 
och framåt? 

• Vilka potentiella vinster tror du finns med att använda BIM inom ROT-projekt 
o Kollisionskontroll 
o Visualisering 

Bilaga 
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o Tidsplanering 4D 
o Mängdtagning/Kalkyl 5D 
o Energianalyser 

• Hur bekostar man renoveringar, hyreshöjning, energibesparingar? 

Personer som arbetat med BIM inom ROT-projekt 

• Hur har modellen använts i projektet 
o Kollisionskontroll 
o Visualisering 
o Tidsplanering 4D 
o Mängdtagning/Kalkyl 5D 
o Energianalyser 

• Vilka är de största vinsterna med modellen i din mening 
• Hur har modellen tagits fram? äldre handlingar/laserscanning/totalstation? 

o Vem har gjort modellen Arkitekt, mätkonsult, rittjänst i utlandet 
o Har det funnits några brister i modell/underlagg från inmätningen. För 

få mätpunkter uppställningar? 
o Hur såg kravspecifikationen ut för mätning och modulering, skulle den se 

annorlunda ut om samma mätning skulle beställas idag? 
• Har det behövts göras några kompletterande mätningar i efterhand? 
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