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Sammanfattning 
Begreppet BIM (Byggnadsinformationsmodellering) har kommit långt inom husbyggnadssektorn och 

installationsbranschen medan anläggningsbranschen har legat efter i utvecklingen. Idag är 

anläggningsbranschen i stort behov av effektivisering och erfarenhet inom området BIM. Bristfällig 

kompetens och dålig information utgör några risker som behöver lösas för att få fart på utvecklingen. 

Detta examensarbete är utfört åt Trafikverket i Stockholm och genomfördes som en intervjustudie 

med totalt 12 olika ansvariga från både interna och externa företag. Varje person som intervjuades 

hade en koppling till de anläggningsprojekt vi fått som uppgift att kartlägga. Syftet med 

examensarbetet är att kartlägga vilka BIM-relaterade arbetsmetoder som redan används inom 

Trafikverket och hur de tillämpas med avseende på risker och projektering. De risker som kommer 

att undersökas är vid projektets utförande- och projekteringsskede samt en liten överblick på 

förvaltning och standardisering. Resultatet ska användas som underlag i framtagandet av ett 

gemensamt arbetssätt för BIM på Trafikverket. 

Resultatet visar att det saknas en tydlig definition av BIM. Studien visar att de främsta 

användningsområdena där BIM kan användas i anläggningsprojekt är 

anläggningsinformationsmodell, maskinstyrning, kalkylering, tidsplanering, visualisering och 

samgranskning. Slutligen ska byggnadsinformationsmodellen kunna användas som relationshandling 

för förvaltning. Ett flertal risker har tagits upp inom användningsområdena som tex hinder vid 

implementering av BIM. 

Användningen av BIM kommer att växa i framtiden och med ny teknik fås nya möjligheter och 

affärsmöjligheter som kan generera en stor mängd nya affärer i branschen. BIM kommer att skapa en 

gemensam plattform som kontinuerligt uppdateras och på så sätt skapar många nyttor för 

Trafikverket. Projekteringen blir effektivare och håller högre kvalité samt bidra till en bättre 

produktionsprocess.  
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Abstract 
The concept of BIM (Building information modelling) has come a long way in house construction and 

building services industry while the infrastructure sector has remained behind in development. The 

infrastructure industry is in great need of efficiency and experience in the field of BIM. Lack of skills 

and poor information pose some risks that need to be solved in order to boost the development. 

This thesis is done in the Swedish Transport Administration in Stockholm and was conducted by an 

interview with a total of 11 liable people from both internal and external companies. Each person 

who were interviewed had a connection to the infrastructure projects that we have been tasked to 

identify. The purpose of the thesis is to identify what BIM-related working methods already in use 

within the Swedish Transport Administration and how they are applied with respect to risks and 

planning. The risks that are investigated are in the project design, planning and construction stage. 

We also provide a small overview on management and standardization. The results will be used as a 

basis in the development of a common approach for BIM in the Swedish Transport Administration. 

The results show that there is no clear definition of BIM. The study shows that the main areas of BIM 

can be used in the infrastructure project machine control, accounting, scheduling, visualization and 

review. Finally, the building information model can be used as a relational document for 

management. Several risks have been addressed within the fields of application and obstacles in the 

implementation of BIM. 

The use of BIM will grow in the future and with new technology available, new opportunities and 

business opportunities occur that generates a large amount of new business in the industry. BIM will 

create a common platform that is continually updated and thereby create many benefits for the 

Swedish Transport Administration. The designs are more efficient and have higher quality and 

contribute to an improved production process. 

  



 

 

IV 
 

  



 

 

V 
 

Förord 
Detta examensarbete har bedrivits på heltid under hösten 2012 samt början av våren 2013 och utgör 

den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design vid KTH. 

Vi vill tacka medarbetarna på Ramböll Sverige AB, Tyréns AB och Vectura Consulting AB som har 

bidragit genom intervjuer och ett extra tack till medarbetarna på Trafikverket vars åsikter och 

erfarenheter utgör kärnan i detta examensarbete. 

Vi vill särskilt tacka Anders Ekholm vid Lunds tekniska högskola och för ovärderlig hjälp med 

standardiseringsfrågor och litteraturrekommendationer. 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare Hillevi Nordqvist, Ingémar Lewen och Anders 

Wengelin för konstruktiva synpunkter under arbetets gång. Ert engagemang och hjälp har varit 

ovärderlig. 

Till sist vill vi tacka våra fantastiska familjer och vänner vars stöd och uppmuntran vi alltid kan lita på. 

Altaf Yasin Tarid       Ali Mehrvash 

Stockholm 2013 
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Förkortningslista 
 

3D Tredimensionell modell utan datainformation 

AB Allmänna bestämmelser, ett standardavtal inom bland annat 
byggbranschen. 

ABK Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 

Anläggning Byggnadsverk som inte är byggnad t ex, broar, hamnar, VA, vägar etc. 

Anläggningsmodell Sammansatt geometrimodell som beskriver projekterad anläggning. 

Attribut Beteckning för egenskaper hos data i program 

BIM Byggnadsinformationsmodell 

BIM 4D Visualisering av tidplan 

BIM 5D Mängdavtagning och kostnadsestimering 

CAD Computer Aided Design (Datorstödd konstruktion) 

IFC Industry Foundation Classes 

Objekt Objekt är inom BIM den information som beskriver eller definierar en 
byggkomponent eller byggnadsdel 

Virtual Reality Visualisering och animering av modell 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nna_best%C3%A4mmelser
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
BIM är en arbetsmetod för att skapa och använda digitala objektsorienterade modeller för 

konstruktion, produktion, drift av projekt och framtida förvaltning. 

BIM har använts främst inom husbyggnadsprojekt, däremot har metoderna använts länge inom 

infrastruktur, dock inte särskilt strukturerat och inte i alla projekt. Den bristande erfarenheten av BIM 

är stor i anläggningsbranschen. Undersökningar har visat stora effektivitetsförbättringar för 

husprojekt då BIM använts istället för 2D-CAD. Dock är förbättringspotentialen inte lika utredd i 

anläggningsbranschen, men liknande nyttor som upptäckts inom husprojekt förväntas även inom 

anläggningsprojekt.1 

"På lite längre sikt kommer BIM att underlätta betydligt på bygget. Det är t.ex. mycket bättre att ha 

upptäckt redan under projekteringen att det behöver sprängas 50 cm berg extra i långa bergtunnlar. 

Sådana fel skulle kanske ha inneburit att byggets tidplan står stilla eller förskjuts flera veckor eller 

ännu längre”. – Hans Strängby, BIM-specialist - Ramböll 

Trafikverket har valt att arbeta med att införa BIM för att kunna öka produktiviteten vid projektering 

och byggande. I Trafikverkets arbete med BIM ingår framtagandet av bland annat strategier, 

projekteringsmetodik, arbetssätt och rutiner, kvalitetsgranskning samt att informera om BIM. Detta 

för att driva utvecklingen av BIM i anläggningsprojekt. 

Den stora produktivitetsökningen av BIM kan generera och ställa krav på förändrade processer och 

ett nytt sätt att kommunicera. Trafikverket måste utreda vad som krävs för att 

anläggningsinformationsmodeller ska kunna användas som huvudsaklig källa till information om 

anläggningen från tidig planering fram till och med förvaltning. Denna metod har blivit vanligare som 

kommunikationsverktyg mellan beställare och utförare. Anläggningsinformationsmodellerna utgör 

grunden för anbudsförfrågan och för kontrakt mellan beställare och utförare. Denna utveckling har 

lett till att flera aktörer har kommit in i marknaden med nya mjukvaror vilket har lett till 

komplikationer/risker mellan olika parter.   

Många projekt använder sig redan av metoder och verktyg som faller inom begreppet BIM.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga vilka BIM-relaterade arbetsmetoder som redan används 

inom Trafikverket och hur de tillämpas inom pågående projekt med avseende på risker och 

projektering. De risker som kommer att undersökas är vid projektets utförande- och 

projekteringsskede samt en liten överblick på förvaltning och standardisering. 

Resultatet ska användas som underlag i framtagandet av ett gemensamt arbetssätt för BIM på 

Trafikverket 

                                                             
1 (Jongeling, 2008) 
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1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet begränsas till en fallstudie av ett antal projekt som Trafikverket valt ut. De projekt 

som undersöktes är Västlänken, Röforsprojektet, E4 Förbifart Stockholm och Mälarbanan. Dessa 

projektet ger en bild av Trafikverkets arbetsmetoder vid införandet av BIM. Arbetet är av olika 

omfattningar som valts för att ge den bredaste möjliga bilden av BIM inom anläggningsprojekt. 

1.4 Målgrupp 
Denna rapport vänder sig till två målgrupper. Den ena gruppen är riktad till Kungliga tekniska 

högskolans studenter som främst utbildar sig i Byggteknik och design. Även vår handledare från KTH 

tillhör denna grupp. 

Den andra gruppen är företag som arbetar med anläggningsprojekt inom BIM, främst Trafikverket för 

att de är vår beställare.  

2 Nulägesbeskrivning 
Trafikverket bildades den 1 april 2010 och omfattar verksamheten i dåvarande Banverket, Vägverket, 

Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen. Även en del av tidigare SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) finns 

idag hos Trafikverket. Den nya myndighetens huvudansvar är en långsiktig planering av 

transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 

järnvägar.  

Trafikverket ansvarar för kunskapsprov, körprov för körkort, taxiförarlegitimation, kunskapsprov för 

yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Myndigheten arbetar även för en 

grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat 

upphandling av trafik. 

I myndigheten ingår dessutom resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, ICT, Järnvägsskolan, 

Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges Vägmuseum och SweRoad.2 

                                                             
2 (Trafikverket, Korta fakta om Trafikverket, 2012) 
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Figur 1. Den 1 april 2010 tog Trafikverket över de verksamheterna vid tidigare myndigheter inom transport 

Idag har Trafikverket inga standardiserade arbetssätt för BIM, men olika nivåer av BIM har använts 

och används i många investeringsprojekt. I flera fall är det på initiativ av beställaren (Trafikverket) 

och i andra fall är det på initiativ av leverantören (projektören eller entreprenören). 

Trafikverket ser att det finns stora nyttor med att arbeta BIM-baserat och är sedan flera år 

medlemmar i branschforumen OpenBIM och BuildingSmart. I syfte att förbättra den interna 

erfarenhetsåterföringen och skynda på framtagandet av gemensamma arbetssätt har Trafikverket 

dragit igång ett införandeprojekt för BIM. Strategin går ut på att: 

 Uppmuntra användande av BIM i fler projekt 

 Följa projekt på Trafikverket som tillämpar BIM för att: 

o Samla in erfarenheter 

o Kartlägga arbetssätt 

 Driva interna utvecklingsprojekt rörande teknikfrågor när behov uppstår i 

anläggningsprojekten. 

 Delta i branschgemensamma utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt. 

BIM-införandet på Trafikverket ska ske ur ett beställarperspektiv och en viktig del i införandet är att 

klargöra vad branschen ska ansvara för och vad som är Trafikverkets ansvar. Införandeprojektet 

befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, men enskilda projekt har kommit långt i sitt BIM-arbete. 

Jämfört med andra länder ligger Sverige långt fram inom enskilda projekt, men kanske lite längre bak 

när det handlar om att ha dragit igång ett samlat införande. 

Trafikverket 

Banverket 

Vägverket 

Rikstrafiken 

Rederi-
nämnden 

Sjöfartsverket 

Transportstyrel
sen 

SIKA 
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3 Faktainsamling och genomförande 

3.1 Faktainsamling 
För att kunna svara på våra frågeställningar kommer vi att använda oss av intervjustudier och 

litteraturstudier. 

Olika anläggningsprojekt har valdes ut av trafikverket. Intervjuer med ansvariga (som i regel har haft 

anknytning till projektering) i projekten har genomförts med hjälp av ett semi-strukturerat 

frågeformulär. Intervjuerna spelades in och sammanfattas.   

3.1.1 Litteraturstudier 

Den litteratur som använts är forskningspublikationer inom området, gamla examensarbeten inom 

BIM och litteraturstudier med koppling till examensarbetet samt digitala hjälpmedel. De sökord som 

använts är: BIM, byggnadsinformationsmodell, Building Information Modell, datorstödd projektering, 

anläggningsmodell, 3D-projektering och 4D-modellering, projekteringsrisker och risker inom BIM. 

3.1.2 Intervjustudier 

Intervjuer gjordes för att utreda hur processen ser ut idag. Vi samlade in erfarenheter, identifierade 

problemområden för att få en bild av en önskvärd förnyelse av processen. Intervjufrågorna ställdes 

till olika delaktiga personer såsom projektledare, BIM-samordnare, entreprenörer i de tilldelade 

projekten med erfarenhet av BIM på Trafikverket samt externa projektörer i projektet som har 

deltagit i projekteringen. 

Vi har utgått från en intervjumall som vi skapat med hjälp av Trafikverkets representanter (se 

bilagor). 

Namn Roll Företag 

Anders Ekholm Dr, Arkitekt SAR/MSA 
Professor i 
projekteringsmetodik 

Lunds Tekniska Högskola 

Dorota Jensen Specialist datasamordning 
Projektledare, enhet 
investering 

Trafikverket 

Göran Blomberg Datasamordnare Trafikverket 

Johan Asplund Teknikspecialist 
BIM samordnare 

Trafikverket 

Jonas Viktorin Projektledare Trafikverket 

Mattias Bergström BIM samordnare Trafikverket 

Mikael Malmkvist Projektledare, enhet underhåll Trafikverket 

Niklas Lindberg Data/BIM samordnare Trafikverket 

Pål Hansson Utvecklings- och stabschef Tyréns 

John Malmberg BIM samordnare Vectura 

Hans Strängby BIM/CAD/3D samordnare 
Specialist BIM, CAD, GIS 

Ramböll 

Shahrokh Kamyab Arkitekt, MSA 
BIM/CAD samordnare 
Revit Certified Professional 

Ramböll 
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4 Byggnadsinformationsmodellering 

4.1 Väg- och järnvägsprocessen 
Väg- och järnvägsprocessen definierar hur uppförandet av en väg och järnväg går till. Det finns 

karakteristiska drag som återkommer i alla projekt trots att varje projekt är unikt. Dessa generella 

drag omfattar:3 

 Idéskedet  

 Förstudie  

 Väg- och järnvägsutredning  

 Arbets- och järnvägsplan 

 Bygghandling 

 Anbud och upphandling 

 Byggskede 

 Förvaltningsskede 

4.1.1 Idéskedet 

I idéskedet identifieras och analyseras brister och lösningar för att hitta möjliga lösningar. Idéer som 

inte bedöms genomförbara sorteras bort.  

4.1.2 Förstudie  

Under förstudien studeras projektet noggrant för att få bild av de faktiska behoven och 

målsättningarna inför projektets genomförande. Alternativen detaljgranskas och viktiga beslut fattas 

kring fortsatt projektering så att ursprungliga målsättningarna uppfylls. 4 

4.1.3 Väg- och järnvägsutredning 

Här analyserar och utvärderar Trafikverket med hjälp av upphandlade konsulter de återstående 

lösningarna som valts för att ta fram underlag för val av alternativ. Till denna utredning hör en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som godkänns av länsstyrelsen.  

4.1.4 Arbets- och järnvägsplan 

I planarbetet färdigställer Trafikverket med hjälp av upphandlade konsulter utformning och slutgiltig 

sträckning, samt vilken mark och vilka fastigheter som kan beröras. Länsstyrelsen godkänner den 

miljökonsekvensbeskrivning som ingår i arbetet. När planen är fastställd uppkommer en 

överklagandetid innan planen vinner laga kraft.  

4.1.5 Bygghandling  

Här tar Trafikverket med hjälp av upphandlade konsulter fram den slutgiltiga bygghandlingen och 

projektets slutgiltiga tekniska utformning. Denna måste överensstämma med arbets- och 

järnvägsplanen där endast betydelselösa avvikelser tillåts. Om större avvikelser eller förändringar 

görs i projektet kan det bli nödvändigt att ändra planen. För miljöledningsarbetet upprättar 

                                                             
3
 (Granroth, 2011) 

4 (Granroth, 2011) 
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Trafikverket med hjälp av upphandlade konsulter en miljöledningsplan som sedan styr 

verksamheten. 5 

4.1.6 Anbud och upphandling  

Under det här stadiet blir projektet redo för anbud och upphandling av entreprenör. I anbuds och 

upphandlingsskedet lämnas juridiska handlingar tillsammans med övrig dokumentation till 

entreprenören, för att planera förberedelserna inför byggarbetet. 6 

4.1.7 Byggskede 

Genom att utgå ifrån de juridiska handlingarna tillsammans med bygghandlingen initieras den fysiska 

produktionen av en byggnad. 

4.1.8 Förvaltningsskede 

Förvaltningen löper under anläggningens hela livslängd och utförs av underhållspersonalen som 

sköter drift och underhållsarbete7. 

 

 

Figur 2. Väg- och järnvägsprocessen med delprocesser 

4.2 Vad är BIM 
Det finns ingen bestämd definition på BIM idag i Sverige av något statlig myndighet utan den varierar 

beroende på verksamhet och arbetssätt, men enligt mjukvaruutvecklaren Autodesk så är BIM: 

”Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en intelligent modellbaserad process som ger insikt för 

att skapa och hantera bygg- och infrastrukturprojekt snabbare, mer ekonomiskt och med mindre 

miljöpåverkan.” – Autodesk8 

Inom Trafikverket används flera definitioner. BIM-projektet har beslutat sig för att använda BH90:s 

definition. 

 

                                                             
5 (Trafikverket, Så blir väg och järnväg till, 2012) 
6
 (Granroth, 2011) 

7
 (Granroth, 2011) 

8 (Autodesk, 2012) 

Idéskedet  Förstudie  
Väg- och 

järnvägsutredning  
Arbets- och 

järnvägsplan 

Bygghandling Anbud och upphandling Byggskede Förvaltningsskede 
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”Den virtuella framställningen av en anläggnings fysiska och funktionella egenskaper från idéstadiet 

och framåt.”9 – En av Trafikverkets definitioner 

”BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är processen att generera, nyttja och förvalta information 

om ett byggnadsverk under dess livscykel.”10 – Bygghandlingar 90 del 7 

En BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten.  All information samlas och organiseras i 

modellen genom anläggningens livscykel där modellen kan innehålla information om både den 

fysiska och den logiska sammansättningen av själva byggnaden.  

Ett vanligt missförstånd är att BIM anses vara en programvara. Men det finns faktiskt inga renodlade 

BIM-program, istället använder man sig av olika objektsbaserade datorapplikationer som kan utbyta 

information, vilket skapar en BIM-baserad arbetsmetodik.11 

I en BIM-modell kan man analysera och simulera anläggningar redan i ett tidigt skede, baserat på den 

information som modellen innehåller som i sin tur ger en avsevärd reduktion av tid, kostnader och 

material.12 BIM kan även användas för till exempel samgranskning, analys av alternativa lösningar, 

livscykelanalys, tidsplanering, maskinstyrning och kostnadsberäkningar. 

 

Figur 3. visar hur BIM kan användas under en byggnads livscykel13 

 

                                                             
9 (Lindström, 2012) 
10 (Bengtsson, 2012) 
11

 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
12

 (Granroth, 2011) 
13 (buildingSMART) 
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4.3 BIM inom infrastruktur 
”Virtual design and construction”, “Anläggningsinformationsmodellering” mm. är meningar som 

används inom bygg- och anläggningsindustrin som beskriver hur företag utvecklar modellbaserad 

teknik och processer till anläggningsprojekt.14 

Konceptet BIM – Byggnadsinformationsmodellering associeras vanligen med hus. Arbetsformen och 

dess effekter kan också tillämpas i anläggningsprojekt. Ibland benämns detta som 

anläggningsinformationsmodellering - AIM. I husbyggnadsprojekt speciellt inom 

installationsbranschen har man kommit ganska långt när det gäller 3D-projektering där BIM nu för 

tiden är ett välkänt begrepp. På anläggningssidan kvarstår istället mycket att göra innan man blir en 

del av BIM-världen. 

Att lämna 2D-projektering till förmån för 3D-projektering är ett viktigt steg i utvecklingen där även 

objektets z-koordinat redovisas i anläggningsmodellen vid 3D-projektering, förutom x och y som 

redan förekommer vid 2D-projektering. En av Trafikverkets flera definitioner av en 

anläggningsmodell är:  

”modell som i 3D beskriver projekterad konstruktion eller anläggning. Ofta redovisad tillsammans 

med omgivande markmodell”.15 

Det ska framgå av en 3D-anläggningsmodell så utförligt som möjligt alla grundliga 

överbyggnadslager, ytor och objekt.16 

Det finns många lösningar på problemen inom anläggningsbranschen och ett av dem är bl.a. effektiv 

informationshantering. Anläggningsbranschen är en mycket informationsintensiv bransch där 

information skapas i olika skeden av olika aktörer med hjälp av olika IT-verktyg. Projekten är unika för 

varje gång och blandningen av projektdeltagare varierar från projekt till projekt. Detta har till följd att 

information som skapas oftast inte regenereras fullt ut utan rekonstrueras i varje skede och för varje 

projekt, vilket medför dubbelarbete och förlorad information. 

Visionen med BIM är att samla informationen i centrala databaser med tillgång till korrekt 

information för samtliga aktörer. På så sätt effektiviseras informationsflödet i processerna för 

anläggningens hela livscykel. Anläggningen utformas i dator och modellen byggs upp av virtuella 

objekt som har definierade egenskaper, precis som de verkliga fysiska objekten. 

Objekten kan exempelvis bestås av: 

 Terrängmodeller  

 Vägkroppar  

 Broar  

 Byggnader  

 Fastighetsgränser  

 Ledningar och brunnar  

                                                             
14

 (A. Jones & M. Bernstein, 2012) 
15

 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
16 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
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 Växtlighet 

Genom att ackumulera objekten och dess egenskaper i en digital modell kan man sedan återanvända 

informationen och generera många olika informationsvyer.  

4.4 Nyttor med BIM 
BIM är ett modernt arbetssätt som snabbt håller på att förändra synen på byggprocessen inom 

anläggningsbranschen. Att använda BIM innebär att information om byggarbetet samlas in och 

därmed kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål.17 

Nyttorna på kort sikt är att flera kollisioner upptäcks än vid traditionell projektering utan BIM och 3D. 

Det är mycket bättre att upptäcka dessa fel i den virtuella miljön än ute på bygget och det bidrar till 

att man minskar behovet av ändrings- och tilläggsarbete. Många av systemen gör att man på bättre 

sätt kan ta ställning och dela information i projekteringsgrupperna och diskutera kring den. På så sätt 

underlättas projekteringsarbetet.18 BIM kan på kort sikt bidra till att driva utvecklingen framåt och 

öka förståelsen samt samordningen som är en annan aspekt där man kan minska datamängden 

mellan beställare, entreprenörer och projektörer. 

På längre sikt kommer arbetssättet att förändras där man övergår från att använda ritningar etc. till 

att klassa modeller och modellfiler som juridiska dokumenten samt skriva kontrakt med BIM. 19 

”Om man tar hänsyn till totalentreprenaden så kan vi på lång sikt vinna på att få igång de att 

projektera så snabbt som möjligt utan förlust av information.”  – Johan Asplund, Trafikverket 

4.4.1 BIM-nyttor för varje disciplin  

Byggprocessens olika discipliner har varierande nyttor av BIM med vi kommer att avgränsa oss till 

disciplinerna som förekommer inom Trafikverkets projekt. 

4.4.1.1 Beställare 

BIM för infrastruktur ger möjlighet för beställaren att vara involverad genom hela projektet och följa 

arbetet momentant. Genom att visualisera tänkta lösningar som kan inkludera delar av byggnadens 

hållbarhet, konstruktion mm, får beställaren en helhetsbild av projektet som förstärker förtroendet i 

fråga om förståelse av systemet. Detta möjliggör tidiga beslut som kan fattas med mycket större 

säkerhet än vad som vanligtvis är fallet. Tidiga ekonomiska kalkyler blir mer korrekta då framtida 

ändringar kan undvikas och senare skeden av projektet kan gå smidigare, med mindre eventuella 

konstruktionsändringar.  

Samordningsmodellerna ger möjlighet att hitta konflikter tidigt i processen vilket resulterar i ökad 

koordination i projekten. Detta ger färre problem ute på arbetsplatsen samtidigt som tidplanen kan 

kortas ner jämfört med dagens sätt att arbeta.20 

Den viktigaste fördelen med BIM för beställaren kommer att bli en avsevärd förbättring av 

säkerheten i resultaten.21 

                                                             
17 (Granroth, 2011) 
18

 (Ekholm, 2012) 
19

 (Malmberg, 2012) 
20 (Vianova, BIM för beställaren, 2012) 



 

 

10 
 

4.4.1.2 Projekt- och projekteringsledning 

BIM är ett styrverktyg för projektledningen som ger en bra inblick i projektet och underlättar 

kommunikationen mellan byggherrens representant och övriga parter.22 

Jämfört med 2D-ritning är det också relativt lätt att samordna utformningens bidrag från olika 

discipliner genom att innesluta dem i en gemensam BIM-referensmodell. Bland annat innebär detta 

att mycket mindre multidisciplinär granskning av konstruktionen och färre integrationscykler krävs 

för att slutföra utformningen av anläggningen, vilket leder till en mycket mer effektiv övergripande 

utformningsprocess. 23 

4.4.1.3 Projektörer 

Projektörer har många fördelar av att jobba med BIM, men även stora utmaningar. BIM-processen 

kräver förändrad arbetsmetodik med stort fokus på samarbete med övriga aktörer genom hela 

projektet, särskilt entreprenörer och beställare. Fördelarna med den satsningen som görs är en 

avsevärt bättre kontroll över projektet som helhet. Ökad lönsamhet och högre kvalité ger ett 

optimalt resultat i slutändan. 

Den viktigaste anledningen till varför projektörer ska jobba med BIM är samordning i projekten. 

Genom att alla discipliner jobbar i samma modell upptäcks konflikter och andra byggfel långt innan 

byggstarten där alternativa lösningar kan färdigställas som förslag eller väljas direkt.  

Andra fördelar är möjligheten att leverera kvalitetssäkrade digitala modeller som entreprenören kan 

använda direkt för exempelvis maskinstyrning. Detta förstärker bilden av projektörens tekniska 

kompetens och öppnar nya möjligheter i kommande projekt.24 

4.4.1.4 Entreprenörer 

Nyttan med BIM för entreprenörer är förmågan att visualisera anläggningen i detalj och simulera 

dess konstruktion. Det som ger potentiellt högre värde är möjligheten att generera fullständiga och 

definitiva uppgifter/information om omfattningen av arbetet i hela projektet eller av enskilda 

arbetsmoment. Detta har två särskilt viktiga följder:  

 Det första är att det skapar möjlighet att lämna anbud mer korrekt och mer 

konkurrenskraftigt. Detta görs genom att kontrollera tänkbara risker i priserna med hjälp av 

modellen.  

 Det andra området är att BIM-modellen gynnar entreprenörer i planering, kostnadskontroll 

och andra projektledningsaktiviteter.  

Nyckeln är att de slutgiltiga tillämpningsområdena som en BIM-modell möjliggör är kostnads- 

och tidsplan från början av projektet, mycket mer exakt och systematisk bedömning av 

framsteg under arbetet. Resultatet är att prognoser för slutdatum och slutliga kostnader för 

ett anläggningsprojekt kommer att bli mer exakta och tillförlitliga. En mindre, men ändå 

betydande fördel av BIM-baserad projektledning är att det möjliggör bättre 

                                                                                                                                                                                              
21 (Crotty, 2012) 
22

 (Granroth, 2011) 
23

 (Crotty, 2012) 
24 (Vianova, BIM för projektörer, 2012) 



 

 

11 
 

arbetsprestations- och produktivitetsdata som fångas för återanvändning på efterföljande 

projekt.25 

 

4.4.1.7 Förvaltning 

Den huvudsakliga fördelen med BIM till förvaltaren är att en BIM-modell kan återanvändas mycket 

effektivt för att stödja intelligent drift och underhåll av anläggningen och testa olika alternativ för 

ombyggnad eller tillbyggnad under anläggningens livstid. Det resulterar i ett kraftfullt 

kapitalförvaltningsverktyg som gör det möjligt för ägaren att verkligen maximera avkastningen på sin 

investering i anläggningen.26 

  

                                                             
25

 (Crotty, 2012) 
26 (Crotty, 2012) 
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Disciplin Nytta 

Beställare - Tidigt involverad  

- Förståelse för tänkta lösningar och ändringars effekt på helhet  

- Följa arbetsgången momentant  

- Beslutsunderlag  

- Trovärdiga ekonomiska kalkyler  

- Möjliggör forcerad byggprocess (fast-track)  

- Mindre fel i byggandeprocessen  

- Ökad kvalitet genom hela byggprocessen  

- Säkrare avkastning  

- Ökad kontroll över flera discipliner 
- Färre fel och konflikter som upptäcks på plats 
- Färre korrigeringar och därmed lägre garantikostnader 
- Möjlighet för icke-teknikkunniga att förstå slutprodukten 
- Alltid tillgång till uppdaterad anläggningsinformation 

Projektledning - Hjälpmedel för kommunikation  

- Styrverktyg för resurser, 4D och 5D  

- Ger insyn och förståelse för varje disciplins arbete  

- Samgransknings-, samordnings- och koordineringsmöjligheter  

- LCC-beräkningar  

Projektörer - Bättre arbetsflöde och ökad kontroll mellan olika discipliner 
- Ökad kvalité i projekteringen 
- Bättre lönsamhet 

- Bättre kvalité på det egna arbetet 
Entreprenörer - Simuleringar  

- Tidsplanering och kontroll  

- Kostnadsplanering och kontroll  

- Inköpsplanering  

- Logistik  

- Industrialiserat byggande  

- Bättre samordning och färre fel i produktion 

- Minskad tidsåtgång 

- Minskade kostnader 

- Ökad produktivitet genom effektivare utnyttjande av maskinparken (25 - 30 %) 

- Ökad kvalitet och återkoppling med kvalitetssäkring för beställaren 

- Större frihet för maskinisten 

- Alltid full tillgång till originaldata via BIM-modellen 
- Möjlighet att visualisera vad som kommer att byggas i en simulerad miljö 
- Informationen från en modell kan direkt överföras till utsättning och maskinstyrning 
- Möjlighet att förutse olika scenarion 

- Entreprenören blir en naturlig del av hela livscykeln 

Förvaltning - Tidigt involverad  

- Förståelse för tänkta lösningar och ändringars effekt på helhet  

- Återanvända skapad information  

- Drift- och underhållsinformation  

- Lägre driftkostnader  

Tabell 1 Nytta med BIM för varje disciplin
27

 
28

 
29

 
30

 

                                                             
27 (Hoolmé, 2007) 
28

 (Vianova, BIM för beställaren, 2012) 
29

 (Vianova, BIM för entreprenörer, 2012) 
30 (Vianova, BIM för projektörer, 2012) 
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5 BIM-projektering 
Projektering innebär en utformning av ett byggobjekt som ska uppfylla byggherrens krav och 

önskemål. Resultatet som skapas i form av ritningar och beskrivningar ska kunna användas som 

underlag och bygghandling, för den som ska uppföra en anläggning eller byggnad. Projekteringen 

innebär att flera olika teknikslag måste samarbeta och informera om hur de tänker utforma lösningar 

för sin specifika del. Ett väl fungerande system för kommunikation mellan de olika projektörerna 

krävs för att informationshanteringen ska bli lyckad. Datorstödd projektering och utvecklingen av den 

är en viktig del i strävan efter ett ännu bättre informationsflöde. 

Projekteringen utförs ofta av konsulter, som är experter och utför olika slags uppdrag mot ersättning. 

I annat fall kan beställaren projektera i egen regi. Uppdragen kan bestå av exempelvis utredningar 

och projektering, men även kalkylering, projektledning och planering. En projekteringsledare kan 

behövas i stora projekt för att planera och samordna projekteringsarbetet.31 

Den datorstödda projekteringen har utvecklats de senaste åren och 2D-programmen har till stor del 

ersatts av 3D- och objektorienterade program.32 

Objektsorienterade program ritar i 3D och modellen byggs upp av olika byggstenar. Inga enskilda 

linjer går att rita, utan modellen utgörs av intelligenta objekt som hämtas ur en databas. Programmet 

håller ordning på objekten och information om deras egenskaper går att hämta ur databaser. 

Det blir en högre kvalité och hela byggprocessen effektiviseras med objektbaserade program.33 

Det är fortfarande ett nytt sätt att projektera på, vilket innebär att det finns problem som behöver 

lösas för att alla positiva effekter ska komma fram och det kommer att tas upp i kapitel 9. 

Under tidiga skeden finns en stor fördel med 3D-projektering, genom att mängdförteckningen kan 

hållas uppdaterad med enkla knapptryck. För beställaren innebär det att kostnaden för 

entreprenaden kan hållas nere eftersom upphandlingen blir säkrare i tidiga skeden. Det är enkelt att 

se förändringar i en modell och modellen kan skickas till beställare och konstruktörer som sedan kan 

vrida och vända på den för att se den ur olika synvinklar. En annan möjlighet är att samläsa modeller 

från olika tekniskslag för att på så sätt kunna kontrollera var det finns konflikter mellan dessa 

teknikslag och lösa dem innan genomförandet startar. Detta kan minska kostnaderna för bygget, i 

stället för att upptäcka kollisioner på plats, vilket medför ändringar som måste göras på 

byggarbetsplatsen. 

Det kan vara svårt för oerfarna att läsa 2D-ritningar och se sambanden mellan skisser och färdiga 

konstruktioner. Där kan 3D vara nyttigt för att förenkla visualiseringen av den färdiga anläggningen.34 

                                                             
31 (Nordstrand, 2006) 
32

 (Carlsson, 2011) 
33

 (Ullgren) 
34 (Carlsson, 2011) 
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5.1 Skillnaden mellan BIM och vanlig projektering 

5.1.1 Tid 

Det är dyrare att arbeta med BIM om man tänker sig i detaljnivå. Det kostar att utbilda personal och 

köpa verktyg. I längden så sparas det mycket tid. Senare i byggskedet blir det väldigt 

kostnadseffektivt om det skulle ske ändringar i ritningen.35 

”På kort sikt tar det längre tid. Man vinner dock både tid och kvalitet på lång sikt.” – Hans Strängby, 

BIM-specialist - Ramböll 

5.1.2 Resultat 

Resultatet blir bättre eftersom man har helhetssyn när man sitter och projekterar t.ex. vägar där man 

ser vad som kan vara hinder och förebygga det rätt tidigt vilket ger bättre kvalité i slutändan. 

 

Modellen går att visualisera med andra järnvägs- och vägmodeller och samgranska på ett bättre sätt. 

I arbetet med Västlänken så får man bättre visuella bilder i underlaget. Man kan ta den projekterade 

modellen och göra en dynamisk beräkning utifrån den projekterade modellen och vad projektet har 

för brister som inte uppfyller kraven, som t.ex. bärighet.  

 

Man sätter en nivå och krav för modellen i projekteringen, dvs. att den ska vara i 3D, hur arbetet 

kommer att ske, hur man använder modellerna (i en modellsamordning), för att driva effektiva 

möten och arbetssätt, dock har arbetet på Västlänken inte satt ner att de ska ha ett starkt stöd 

mellan BIM-modellen och detaljplaneringen eller kostnadskalkylen med arbetet av Västlänken. 36 

 

 

  

                                                             
35

 (Asplund, 2012) 
36 (Lindberg, BIM-projektering och risker, 2012) 
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Figur 4. Skillnaden mellan traditionell projektering och BIM projektering 
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5.2 Anläggningsinformationsmodell 
En anläggningsmodell ska visa anläggningen i sin helhet. Avvikelser från komplett anläggningsmodell 

ska godkännas av beställaren. Anläggningsmodell ska omfatta samtliga involverade teknikområden 

och vara så uppbyggd att objekten och dess egenskaper ackumuleras i en digital modell för att sedan 

kunna återanvändas och generera många olika informationsvyer. 

 

Figur 5. Exempel på informationsvyer som kan genereras från en anläggningsmodell37 

En anläggningsmodell i projektet Västlänken definieras som: 

"En anläggningsmodell bör vara av samma karaktär oavsett projekteringsverktyg. Innehållet i 

projekteringsverktygets databas får avvika från beställarens riktlinjer endast efter beställarens 

godkännande. Detta ställer krav på hur en projektör upprättar sin anläggningsmodell, både vad det 

gäller kodning, kvalité och innehåll". – Niklas Lindberg - Västlänken38 

Och den består av: 

 Ytobjekt som redovisar projekterade överytor samt vid behov underliggande lager som 

exempelvis terrass, schaktbotten, bärlager och andra skikt i överbyggnaden 

 Punktobjekt i form av brunnar, armaturer, signalstolpar, skyltar med mera 

                                                             
37

 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
38 (Lindberg, TRVK Anläggningsmodell: Trafikverkets tekniska krav Anläggningsmodell, 2012) 
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 Linjeobjekt i form av väggeometrier, murar, staket, ledningar, kablar, kabelrännor och så 

vidare 

 Slutna linjeobjekt som beskriver underindelning av ytan, till exempel markanvändning  

 Volymobjekt som beskriver byggda delar (broar, murar, byggnader med mera) 

Entreprenörerna bygger egna, nya modeller utifrån information från ritningar. Det är ett 

tidskrävande jobb och i den manuella hanteringen är det lätt att det blir fel. Entreprenörerna 

efterfrågar allt oftare underlag till maskinstyrningsmodeller, men tidigare har det inte funnits några 

krav på att projektörerna ska leverera digitalt material som fungerar som underlagsmaterial för 

maskinstyrning. Om projektörerna börjar upprätta och leverera 3D-projekterade 

anläggningsmodeller, som kan användas av entreprenörerna vid maskinstyrning kan 

anläggningsbranschen effektiviseras. 

För att flödet mellan projektör och entreprenör ska fungera, krävs ett annat tankesätt hos 

projektörerna. Rätt metod och rätt kodning är en förutsättning under projekteringen när en modell 

byggs upp. Entreprenörerna vill ha en kvalitetssäkrad handling och då krävs kontroller av projektören 

så som teknisk granskning, filformat och kvalité på exporten. Det pågår utvecklingsprojekt för hur en 

3D-projekterad anläggningsmodell ska framställas och kvalitetssäkras.39 

Anläggningsmodellen hålls aktuell och uppdaterad inom olika mötesformer; CAD-möten, 

projekteringsmöten och separata möten inom vissa teknikområden. Man går t.ex. igenom vypunkter 

där kollisioner eller andra problem/felaktigheter upptäckts i tidigare möten/kollisionskontroller. 

Man kan "flyga" igenom hela eller delar av anläggningsmodellen för att se hur projekteringen har 

framskridit, samtidigt som man kan tänka och släcka olika modeller vid behov. 

När man gemensamt "flyger" igenom modellen och många ögon tittar samtidigt upptäcks ofta flera 

problem/felaktigheter, och diskussion uppkommer hur man ska lösa problemen. Då kan man spara 

nya vypunkter med anteckningar/notes direkt i vypunkterna. På nästa möte går man sedan igenom 

och ser om det är åtgärdat.40 

5.2.1 Anläggningsmodeller och maskinstyrning 

Ett exempel på effektiv informationshantering inom anläggning är användningen av maskinstyrning i 

produktionen, där information hämtas direkt ur den digitala anläggningsmodellen. 

Sedan mitten av 80-talet har man handskats med inmätningsdata med x-, y- och z-koordinater som 

var underlag för inventeringsplaner och terrängmodeller för att skapa nivåkurvor eller göra 

volymberäkningar samt enklare visualiseringar. Pappersritningar har varit den vanligaste handling 

som tagits fram och levererats till byggplatserna de senaste årtiondena vilket inneburit mycket 

manuell konvertering och beräkning av utsättningsdata och tidskrävande fluktutsättning. 

I mindre och större anläggningsprojekt kommer maskinstyrning att bli allt vanligare där 

anläggningsmodellen utgör en förutsättning för möjligheten till maskinstyrning. Med modern teknik, 

                                                             
39

 (Nilsson D. , 2011) 
40 (Strängby, 2012) 
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som laser, totalstationer, nätverks-RTK, mobil telefoni och GNSS-system har man nu möjlighet att 

positionera anläggningsmaskiner med dess maskinstyrningsutrustning. 

 

 

Figur 6. Exempel på maskinstyrning41 

GNSS är en förkortning av Global Navigation Satellite Systems och används som ett samlingsbegrepp 

för de satellitnavigationssystem som nu finns att tillgå: GPS (amerikanskt), GLONASS (ryskt) samt 

kommande Galilei (europeiskt). Med GNSS och en 3D-projekterad anläggningsmodell som exporteras 

till schaktmaskinens maskinstyrningsdator kan maskinföraren se på en monitor med 

centimeternoggrannhet var och på vilken nivå maskinen befinner sig i förhållande till 

anläggningsmodellen med hjälp av sensorer på schaktmaskinens skopa eller schaktblad. 

Det innebär att en schaktning av terrassbotten eller fyllning av ett förstärkningslager går att 

genomföra, utan att föraren behöver stiga ur maskinen för att kontrollera nivåer i förhållande till de 

flukter som är utsatta. Anläggningsmodeller för maskinstyrning är något som efterfrågas oftare och 

kommer att ställas som krav inom några år vid leverans av bygghandlingar i alla anläggningsprojekt.42 

                                                             
41

 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
42 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
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Figur 7. Terrängmodeller för maskinstyrning43 

5.2.2 Digitala städer 

För att beställare, exploatörer och projektörer ska få en gemensam bild av ett virtuellt projekt, 

samlas befintlig lägesbunden data med planerade projekt i en anläggningsinformationsmodell. Det 

görs genom att kombinera traditionell GIS-information med visualiseringsmodeller som resulterar i 

många fördelar såsom: 

 Beställaren får en samlad bild av flera alternativlösningar i den tidiga designprocessen. 

 Projektörerna får en uppfattning om i vilket sammanhang deras arbete ingår 

 Produktionspersonalen kan använda visuell planering 

 Den förvaltande organisationen har möjlighet att använda den digitala tätortsmodellen för 

att verifiera relationsdata vid överlämning av projekt.44 

                                                             
43

 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
44 (Tyréns, Digitala tätortsmodeller) 
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Figur 8. Exempel på data som kan presenteras med hjälp av tätortsmodell.45 

5.2.3 Geologiska modeller 

Med hjälp av BIM-relaterade verktyg går det att ta fram en geologisk modell genom att kombinera 

geologisk information, framställd som en geografisk 3D-modell. Geomodellen är ett flexibelt 

tolkningsverktyg kring vilket inblandade aktörer kan samlas. En visuell geologisk modell kan 

innehålla46: 

 Bergtyper 

 Jordarter 

 Vattenflöden 

 Sprickzoner 

 Markföroreningar 

 Grundvattenavsänkning 

 Laboratorieresultat 

 Grundvattennivåer 

 Geofysiska resultat 

 Konstruktioner 

                                                             
45

 (Tyréns, Digitala tätortsmodeller) 
46 (Tyréns, BIM - geologiska modeller) 

Terrängmodeller GIS-Data 

Geologisk data 
Detaljerade georefererade 

flygfoto.  
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Figur 9. Exempel på information i en geologisk BIM-modell47 

5.2.4  4D och 5D 

I BIM-sammanhang beskrivs tiden som den fjärde dimensionen och ekonomin som den femte. 48 

Tid- och produktionsplanering 

sker idag ofta separerat från 

projekteringen, men vid arbete 

med BIM kan information direkt 

från modellen ge helt nya 

möjligheter till anpassning, 

integrering och effektivisering. 

Produktionsplaneringen är en av 

de viktigaste parametrarna för 

leverans av framgångsrika 

byggprojekt i rätt tid och med 

rätt kvalitet. I BIM-sammanhang 

beskrivs tiden som den fjärde 

dimensionen. Modellbaserad 

planering innebär att planering 

och byggbarhet redovisas i en 4D-

simulering. Stor potential finns i 

att koppla ihop tidsplanering med ekonomi - 5D.  

                                                             
47

 (Tyréns, BIM - geologiska modeller) 
48 (Tyréns, 5D - Modellbaserad kalkyl) 

Hydrauliska gränser, 
avsänkningsområde och 
medelgrundvattennivå 

Förkastningszoner & 
bergöveryta 

Fyllningsnivå i planerad 
tunnelsträckning 

Figur 10. Idag finns det projektverktygen som ger fantastiska 
möjligheter till 4D projektering 
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Planeringsunderlaget hämtas från tidplanen som i sin tur hämtar sitt underlag från 

informationsmodellen. Tidplanens detaljeringsgrad anpassas med automatik i varje projektsteg och 

utgör därmed indata i projektets produktionsplanering. 

Underlag till 5D-projektering hämtas från tidplanen som hämtar sitt underlag från 

informationsmodellen.49 

Med det underlaget skapar man en modellbaserad kalkylering vilket innebär att mängderna hämtas 

från projektets informationsmodell. Kalkylen kan då enkelt byggas upp och förändringar 

kostnadsberäknas löpande. 

Kalkylering sker idag ofta separerat från projekteringen. I BIM-sammanhang ses ekonomin som den 

femte dimensionen. Kostnadsstyrning och kalkylering är två av de viktigaste parametrarna i ett 

framgångsrikt projekt. Stora effektiviseringar uppnås genom att återanvända information från 

projektets övriga aktörer. 

Modellbaserad kalkylering innebär att mängderna hämtas från projektets informationsmodell. 

Kalkylen kan då enkelt byggas upp och förändringar kostnadsberäknas löpande. Kalkylernas 

detaljeringsgrad anpassas med automatik i varje projektsteg och utgör indata i projektets 

kostnadsstyrning.  

Stor potential finns i att koppla ihop projektets kalkyl med tidplanen för att optimera tid och 

resurser.50 

5.2.5 Visualisering av anläggningsmodeller 

En av de processer som kopplas till en anläggningsmodell och därmed sparar en del kostnader är 

visualisering, på grund av det effektiviserade informationsflödet. 

Visualisering är betydelsefullt under de tidiga stadierna då det gäller att informera på ett sätt så att 

alla deltagare i projektet oavsett bakgrund och förkunskaper kan förstå och på ett jämförligt sätt 

tolka informationen. 

Visualisering kan också användas för att: 

 Studera alternativa lösningar genom att använda anläggningsmodellen för simulering, t.ex. 

genom bilsimulator där man provkör en ny väg innan den är byggd för att simulera och 

visualisera trafikflöden. 

 Visualisera mot tredje man. Det är viktigt med deltagarna i projektet men nästan ännu 

viktigare i kontakter med allmänheten och andra aktörer. 

Det finns varierande metoder för att visualisera och presentera anläggningsmodellen. Med hjälp av 

informationsmängden genereras en virtuell verklighet där uppdateringar sker med de förändringar 

och tillägg som görs i modellen. 

                                                             
49

 (Tyréns, 4D - Visuell produktionsberedning) 
50 (Tyréns, 5D - Modellbaserad kalkyl) 



 

 

23 
 

 

Figur 11. Exempel på hur anläggningsmodeller kan visualisera51 

 

Figur 12. Exempel på visualiseringsmetoder
52

 

5.2.6 Förvaltningsmodeller och BIM 

En BIM för förvaltning är en digital modell som innehåller objekt som i sin tur består av länkar till 

informationsmängder som är intressanta i ett drift- och underhållperspektiv t.ex. driftinstruktioner, 

arbetsinstruktioner, driftstatus m.m. 

                                                             
51

 (Tyréns, BIM Visualisering, 2012) 
52 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 

Fotomontage 

En bild av en datormodell klipps ihop med ett foto och skapar en illusion av en ny verklighet. En 
enkel, snabb och billig metod för analyser och presentationer. Bilden är fixerad och man kan inte 
ändra betraktningspunkt utan att generera en ny bild. 

Animeringar 

En animering innebär att man visualiserar utvalda objekt med vald blickpunkt och tittriktning 
längs en förutbestämd bana. Eftersom animering innebär att alla parametrar är förutbestämda, 
finns det inga begränsningar på modellens detaljeringsnivå mer än tillgången till 
beräkningskapacitet. Metoden ger full kontroll över hur modellen presenteras. 

Videomontage 

Videomontage är en form av animering där man på samma sätt som i ett fotomontage 
kombinerar virtuella objekt med verklig miljö. Modellen passas in mot ett antal inmätta punkter i 
en filmad sekvens. En vanlig videokamera kan användas vid filmningen. Något underlag i form av 
terrängdata behöver inte finnas tillgängligt. Metoden används oftast i tidiga skeden när man på 
samma sätt som vid fotomontage vill visualisera föreslagna åtgärder. 

VR-modeller  

Omvandlar man modellen till en VR-modell (där VR står för Virtual Reality) skapar man en ökad 
interaktivitet och möjliggör simuleringar i form av åkningar och betraktelser i realtid som kan 
styras av användaren. Kräver liksom animeringen en stor och komplett modell över det aktuella 
projektet och dess omgivningar. 



 

 

24 
 

Vid nybyggnation eller reparation av befintlig anläggning kan en förvaltningsmodell tas fram direkt 

från projektmodellen och för befintliga byggnader med hjälp av underlag från traditionella 2D-

ritningar som uppdateras inom loppet av anläggningens livslängd. 

 

5.3 Arbetssätt - En studie av röforsprojektet53 
Vid 3D-projektering ställs strikta krav på kodning av byggdelar och namnsättning av lager. 

Samgranskning och successivt godkännande ska kunna genomföras med 3D-samgranskningsmodeller 

som huvudsaklig grund men där komplettering med ritningar och annat material kan ske i mån av 

behov.  

Med stöd av ”leveransspecifikation för BIM” ska vissa modeller kunna kvalitetssäkras som ”gällande 

modell” i förfrågningsunderlag och rangordnas på samma nivå som ritning. Det gäller i första hand:  

 Markmodeller (markyta)  

 Bergmodeller (bergyta och bergprognos)  

 Vägmodeller  

 Bergtunnelmodeller  

Sektionsritningar för väg- och geoteknik (undersökningsresultat) redovisas inte i FU. För 

anbudsarbete ska 3D-modeller och bakomliggande databaser ge bättre (än vanligt) och tillräcklig 

information om vägutformning och geotekniska grundförutsättningar.  

Mängdförteckningar ska, för de teknikområden som har 3D-modeller, tas fram med hjälp av dessa 

modeller.  

Väg- och bergtunnelmodeller ska kunna utgöra digitalt underlag för utsättning/maskinstyrning 

(gällande modell).  

Projektets externa intressenter ska redan under projekteringsskedet ges en tydlig och gemensam bild 

av hur projektet ska genomföras med hjälp av 3D-modeller på Trafikverkets webb.   

Relationsdata (byggt utförande) ska framställas med samma struktur och enligt samma principer som 

projekterad data. 

Projektets ledning förstår att arbetssättet initialt kommer att kräva mer tid och resurser än i en 2D-

projektering och att många frågor vad gäller BIM är nya för de flesta projektörer, projekteringsledare, 

specialister med flera, och hänvisar konsekvent till BIM-samordnare vid oklarheter.  

Entreprenörer informeras tidigt, genom riktad information såväl i Sverige som utomlands, om 

projektets BIM-strategi.  

Entreprenörers synpunkter och krav på 3D-modeller för utsättning/maskinstyrning inhämtas dels 

individuellt, dels genom information/diskussion i OpenBIM:s anläggningsgrupp.  

                                                             
53 (Malmkvist, 2012) 
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Kodprinciperna för BIM och projektets tillägg till BSAB:s byggdelstabell görs tillgängligt via en 

webblösning. Här publiceras även information om hur man använder koderna i olika 3D-verktyg. 

Hantering av modellers juridiska status (och krav på gällande modell) löses inom ramen av det 

branschgemensamma SBUF/OpenBIM-projektet och i samråd med projektets jurister.  

BIM-samordnare validerar kalkylstrukturen tillsammans med projektets kalkylatorer och byggledare i 

BIM-labbet och tar fram instruktioner för hur modellbaserat underlag ska hanteras. 

Data för att tillgodose system för maskinstyrning levereras i ett öppet generellt format (LandXML).  

5.4 Underlag till projekteringen 
Vid nyprojektering av helt nya byggnader/anläggningar kommer underlag från bl.a. Arkitekten, 

Lantmäteriet/Metria, Kommunen, Beställaren med flera.54 

De projekt där vi genomförde intervjuer hade olika arbetsmetoder för att hantera underlaget. Man 

brukar utgå ifrån två underlag, utredningsmaterial och underlag från ledningssamordnare. 

Västlänkens sätt att angripa trafikfrågan är att dela upp projektet i två grupper, låt oss säga en blå 

och en röd grupp. Den blåa gruppen har som uppgift att ta fram anläggningskrav och förutsättningar. 

De är uppdelade i olika teknikområden inom geoteknik, hydrogeologi, bergteknik, risk och säkerhet 

och ett antal till. De kravställer anläggningen, och tar fram funktionella krav och utrymningslösningar 

vid t.ex. brand och andra lösningar vid olika olyckshändelser.  

Det röda gruppen är mer inne i de traditionella uppdragen och är geografiskt uppdelade. Gruppens 

uppgift är att projektera utformningen. Denna information skickas till den blåa gruppen som tycker 

till i de olika teknikområdena. 55 

Arbetsplanen är projekterad på ett ”traditionellt” vis där man har tagit geometrierna och byggt nya 

vägkroppar på det. Eftersom man gör ett skifte till 3D-modellering så kommer arbetsplanen att tas 

över i den mån man tycker är ekonomiskt försvarbart vilket leder till att det mesta kommer att vara i 

3D.56 

5.5 Trafikverkets rutiner 
Trafikverket har som mål att införa BIM i sina projekt. 

BIM kan innefatta många olika saker, men tolkas av många som en digital modell med någon form av 

information knuten till sig. Vilken information man knyter till modellen, vilken programvara som 

används mm är inte förutbestämt utan anpassas efter bransch och behov. Inom anläggningssidan 

finns hittills endast begränsad erfarenhet av BIM. 

Genom att införa 3D-modellering och BIM i sina projekt önskar Trafikverket uppnå följande: 

 Genom att använda en modell med samma information knuten till sig genom alla skeden 

minimeras risken för att information försvinner när man övergår till ett nytt skede. 

                                                             
54

 (Strängby, 2012) 
55

 (Lindberg, BIM-projektering och risker, 2012) 
56 (Blomberg, 2012) 
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 Kortare byggtid med bättre resultat till lägre kostnad. 

 Man får en förvaltningsmodell där all information om anläggningens uppbyggnad och skador 

finns dokumenterad.57 

5.6 Krav på projektörer 
Det har skett ett paradigmskifte i sättet att projektera där man har gått från 2D-projektering till 3D-

projektering. Som resultat har detta gjort att BIM-projekteringen ställt nya krav på projektörerna 

genom att kräva bättre kunskap och mer kompetens om vikten att använda sig av rätt verktyg. 

Projektörerna måste kunna hantera informationen på ett annat sätt och ha kompetens om vikten 

inom de val som görs, allt från att projektera från start till slut. De måste veta vad som ska ingå i 

egenskaperna, de måste förstå skillnaden mellan en 3D-modell kontra en traditionell 2D-ritning.  

Projektören måste planera arbetet på ett annat sätt. Informationsstrukturen måste läggas på ett 

annat sätt, varje objekt måste klassificeras och ha egenskaper som sedan ska kunna byggas vidare. 

Detta måste göras innan modellen byggs.58 

Tidigare kunde man vara duktig tekniskt genom att göra ritningar på CAD eller för hand. Men aldrig 

hade man behövt vara kunnig inom andra projekteringsverktyg. Idag så är en projektör tvungen att 

ha kompetens inom båda områdena. Det är viktigt att vara datakunnig när man jobbar med BIM.59 

Det är också viktigt att projektörerna är intresserade av processen med att arbeta inom BIM. En 

projektör har tidigare jobbat ensam med ritningar och skickat in dem till ansvarig för granskning. 

Med BIM-projektering ställs det nya krav att du som projektör måste ha en struktur i modellen. 

Projektören måste vara mer öppen inom sitt arbete och få in så mycket information som möjligt i 

arbetet. 60 

5.7 Krav på beställare 
Generellt behöver hela Trafikverkets beställarorganisation utbildas inom begreppet BIM. Inom 

Röforsprojektet har man valt att lösa det genom att samtliga projektmedlemmar får en utbildning 

där begreppet BIM förtydligas och aktuell byggnadsinformationsmodell visas. 

Det krävs att beställarorganisationen förstår 3D och BIM och kan ställa rätt krav.  

Beställarorganisationen bör kräva ”rätt” BIM-nivå. Inte för hög nivå, och inte för låg nivå. 

Beställarorganisationen ska också kunna hantera BIM-program för att kunna titta på 

anläggningsmodellen och följa projekteringen.  

På så sätt kan beställarorganisationen granska projekteringen och komma med krav och synpunkter. 

Beställaren behöver stärka upp sin organisation för att kunna leda projektet. I Röforsprojektet har 

man kommit fram till att följande roller behöver tillsättas utöver dem som krävs i ett traditionellt 

projekt. De roller som behöver tillsättas är: 

                                                             
57 (Malmkvist, 2012) 
58

 (Hansson, 2012) 
59

 (Malmberg, 2012) 
60 (Hansson, 2012) 
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 BIM-samordnare, för att ta hand om modellen och vara behjälplig med att ta fram digitala 

ritningar odyl. 

 Utökad mätkompetens, detta för att säkerställa rörelser och sättningar i bron samt för att 

tillse att rätt koordinater kan tas fram ur och laddas upp till modellen. 

 Dokumentationsansvarig, för dokumentation av hur BIM påverkar bygg- och 

förvaltningsskedet. 

 Byggledare kan komma att handlas upp. 
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6 Förvaltning 
Det finns två huvudpunkter man bör tänka på vid överlämnande till förvaltning.  

 Att ha ett format som går att tro på och som kommer att fungera i framtiden (IFC). 

 Att strukturera informationen som på så sätt kan generera ut de uppgifterna och föra över 

dem till förvaltningen.61 

Vid överlämnande till förvaltning måste överenskommelse ske i vilket/vilka format förvaltaren vill ha 

leveransen. Normalt vill förvaltare ha de enskilda modellfilerna i DWG och/eller DGN och eventuellt 

också i ursprungsformat. T.ex. Revit, Tekla, NavisWorks (NWF, NWC, NWD), Bentley Navigator (i-

model) eller IFC-modeller.  

Förvaltaren ska kunna generera ut ritningar och tekniska uppgifter ur modellen som ska följa 

Trafikverkets regler. I dagsläget finns inte den möjligheten, men det kommer att ske ändringar av 

regelverket för hur man beskriver något visuellt eller med text. Trafikverket har som tradition att 

informationen skall vara strukturerad på ett speciellt sätt, att man alltid ska se saker på det sättet 

man sett den tidigare.  

Den stora utmaningen är att komma överens med förvaltaren. Förvaltaren måste tänka på vilken 

information man vill förvalta och underhålla. 62  

                                                             
61

 (Malmkvist, 2012) 
62 (Malmkvist, 2012) 
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7 Datasamordning 
Datasamordningen beror mycket på vilken storlek det är på projektet. Vid större projekt kan det vara 

en heltidstjänst. Vid mindre projekt kan det vara t.ex. 20 %. Vid utförande projekt som arbetar med 

BIM tillkommer följande uppgifter för datasamordnaren: 

 Ta fram en 3D/BIM-bilaga till IT-handledningen som beskriver alla 3D- och BIM-krav i 

projektet. 

 Ta fram och underhålla samordningsmodeller i 3D. 

 Redovisa samgranskningsmodell under projekteringsmöten, CAD-möten och andra 

samordningsmöten. 

 Ta fram vypunkter med noteringar på ställen där det är kollisioner och andra problem. 

 Eventuellt utbilda projektörer i BIM-programvaror. 

 Konvertering av filers format (t.ex. mellan Microstation och AutoCAD) 

 Koordinattransformation mellan olika koordinatsystem med hjälp av specialprogram. 

 Granska och följa upp att projektörer följer 3D- och BIM-krav. 

 Paketera och leverera frysta versioner av anläggningsmodellen vid vissa leveranser. 

 Delge frysta versioner av anläggningsmodellen med vypunkter och kommentarer. 

 Hjälpa till vid leverans av anläggningsmodell till beställaren mm.63 

BIM-samordnaren/modellsamordnaren ansvarar för att modellen är korrekt och hålls uppdaterad. 

Inom vissa projekt så brukar även projektörerna vara delaktiga i denna process. 

  

                                                             
63 (Strängby, 2012) 
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8 Mjukvara/Hårdvara 
Att jobba med datorstödd projektering innebär att man kan använda sig av olika mjukvaruprogram. 

För varje projekt som vi intervjuat har man använt sig av mjukvaruprogram som stödjer BIM-

projektering. Dessa mjukvaruprogram ställer krav på användarnas datorer. Eftersom varje modell tar 

mycket utrymme på hårddisken krävs det en snabb och kraftfull dator.64 

Mjukvaruprogrammen är stödjande för hur användarna ska arbeta med modellen i programmet. 

Varje konsult har sin egen metod att arbeta med mjukvaruprogrammen. De väljer de mjukvaror som 

är lämpliga för projekteringen. 

Flera användare kan jobba i en och samma modell samtidigt. Enligt en intervju med utförande så 

projekterar inte projektledaren mot modellen, utan de sitter i sin "CAD-värld" och har sina egna CAD-

verktyg och CAD-filer och refererar in andra teknikens områdets CAD filer. Deras leveransyta gör de 

en deletapp i projekteringen. Konsulterna som jobbar med samordning tar sedan hand om filerna. 65 

Som projektör har man inte den stora samordningsmodellen som ett projekteringsverktyg utan de 

har den som en "Viewer" som ska sammanfatta hela projektet.  

En av de stora riskerna med att arbeta med mjukvaruprogram är att flera personer kan göra 

ändringar i en och samma fil. För att motverka detta så går det att låsa delar av modellen för 

ändringar. Om projektet kräver att modellen ska vara låsta så får projektörerna exportera filen till ett 

neutralt format, dvs. en DWG-fil och låsa dem.66 

För varje ändring som sker går det att se vem som gjort ändringarna. Däremot är det svårt att se vem 

som har ändrat objekten i filen. Projektören har oftast som uppgift att skriva in i sin dagbok eller logg 

om ändringar som har gjorts. Varje ändring som görs går att backa, om något fel skulle hända.67 

Nedan följer en sammanställning av några av de verktyg som används för att bygga och hantera 

informationen i BIM. 

  

                                                             
64 (Kamyab, 2012) 
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 (Strängby, 2012) 
66

 (Asplund, 2012) 
67 (Malmkvist, 2012) 



 

 

31 
 

Nedan följer en sammanställning av några av de verktyg som används för att bygga och hantera 

informationen i BIM. 

Applikation Utvecklare Användningsområde Delbransch 
Novapoint Vianova Projektering/modellering Anläggning 
Power Rail track Bentley Projektering/modellering Anläggning 
Power InRoads Bentley Projektering/modellering Anläggning 
AutoCAD Civil 3D Autodesk Projektering/modellering Anläggning 
Geosecma Esri S-Group GIS-analyser Anläggning 
Revit Autodesk Projektering/modellering Byggnader/anläggningar 
Tekla Tekla Projektering/modellering Byggnader/anläggningar 
NavisWorks Autodesk Samverkan Byggnader/anläggningar 
FEM-Design Strusoft Statiska beräkningar Byggnader/anläggningar 
Robot Autodesk Statiska beräkningar Byggnader/anläggningar 
Bidcon Consultec Kalkylering Byggnader/anläggningar 
Tabell 2. Verktyg som används för att bygga och hantera informationen i BIM.68 

  

                                                             
68 (Tyréns, Ett kompendium om BIM, 2012) 
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9 Risker 
BIM-mjukvaror har blivit ett verktyg som reducerar produktionskostnader och påskyndar 

anläggningsprojekt. Med en bra planering mellan gruppmedlemmarna och granskning av innehållet 

kan misstag och fel undvikas, men med ofullständig information och brist på kompetens uppstår flera 

risker som resulterar i höga projekteringskostnader. I det här kapitlet kommer riskerna att anges då 

man arbetar traditionellt och med BIM. 

9.1 Riskerna med traditionellt arbete 
Den största risken vid traditionellt arbete är att arbetet inte blir lika effektivt och ger en ofullständig 

informationsmängd som ger högre kostnader69. Det är svårare att upptäcka kollisioner vid 

projektering förrän ute på bygget under produktionen. Detta bidrar till en lägre kvalitet på 

slutresultatet. Det går naturligtvis att åtgärda felen på plats men det finns en risk att akuta lösningar 

inte fungerar bra ihop med övriga objekt och därmed orsakar stora kostnader.70 

9.2 Riskerna med arbete utifrån en anläggningsinformationsmodell 
Riskerna med att jobba utifrån en anläggningsinformationsmodell är att projektörer satsar på en för 

hög BIM-nivå och lägger tid på att modellera en sak som egentligen inte behövs med skyhöga 

budgetar för att rita saker som på inga villkor har frågats efter. 71 

”Man ska inte leverera en Rolls Royce som inte behövs om det räcker bra med en Golf.” – Hans 

Strängby, Ramböll 

Om anläggningsinformationsmodell är uppdelad i flera modeller så är risker att en förändring i en 

modell kan påverka en annan modell som inte ändras automatiskt och informationen i modellen 

kolliderar med varandra dels p.g.a. otillräckligt samarbete mellan samordnare och dels kan det bero 

på överföring mellan olika mjukvaror.72 

När man kommer till produktion är det viktigt att ange vilka modellfiler eller vilka objekt i modellfiler 

som entreprenören kan bygga efter. Annars riskerar entreprenören att bygga efter en modellfil eller 

objekt inne i modellfilen.73 

9.3 Risker med ritningar  
Det största problemet med ritningar är att projekteringsledning och andra inblandade i projektet 

måste spendera en stor del av sin tid med att kontrollera gruppens arbete med avseende på brister, 

men även se till att all nödvändig dokumentation som har tagits fram stämmer överens med kraven 

som ställs av beställaren. Projekteringsgruppen måste också se till att varje vy eller beskrivning av ett 

givet objekt i ett visst dokument har slutförts och att inga ospecificerade geometriska eller 

funktionella luckor eller överlapp förekommer. Denna process tar längre tid än själva projekteringen 

och medför höga kostnader om många fel har upptäckts i anläggningsmodellen.74 

                                                             
69 (Lindberg, BIM-projektering och risker, 2012) 
70 (Strängby, 2012) 
71 (Strängby, 2012) 
72

 (Berström, 2012) 
73

 (Strängby, 2012) 
74 (Crotty, 2012) 
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Figur 13. Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg jämfört med 2D-CAD-verktyg75 

9.4 Risker med 3D-modeller 
Den informationen man får av ritningar som genereras av en modell har passerat många processer. 

Det börjar med att generera en ritning ur modellen och sedan konvertera ritningen till ett lämpligt 

format t.ex. DWG och därefter skapa PDF-fil som innehåller en ritning. Mellan delprocesserna 

tillkommer en uppdateringsfas som uppdaterar ändringarna men även kontrollerar att alla lager har 

följt med under konverteringen. Risken där är att det som förändras i modellen inte visas på 

ritningen som tas fram m.h.t. framtagande processen vilket innebär att man tappar information.76 

 

Figur 14. Informationsprocessen vid framtagning av en ritning77 

 

En annan risk är att personalen inte tar till sig den nya tekniken. Det brister alltså på utbildad 

personal som i sin tur leder till att projektet saknar kritiska resurser. Andra risker som kan 

                                                             
75

 (Jongeling, 2008) 
76

 (Asplund, 2012) 
77 (Asplund, 2012) 
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förekomma är t.ex. otillräcklig kunskap om verktygen, mindre medvetenhet kring handlingarna och 

konsekvenserna när verktygen används. 78 

9.5 Användandet av BIM vid avsaknad av ritningar  
Även om många branscher har börjat införa BIM i stor skala så är det svårt att inte använda sig av 

ritningar eftersom en viss information kommer att behövas för att utgå ifrån79. Om man väljer att 

inte använda ritningar finns det risk att det blir problematiskt vad gäller hantering av juridiska frågor 

t.ex. vid upphandling av projektör eller entreprenör. Det är också ett krav enligt lagstiftningen att 

järnvägsplaner och arbetsplaner ska redovisas genom ritningar vilket gör det svårare att införa BIM80. 

Om man väljer att inte använda ritningar finns det möjlighet att utnyttja surfplattor eller andra 

liknande verktyg där modellen kan presenteras och simuleras. Det kan då bli problematiskt att gå 

över till detta i den konservativa byggbranschen. Dessutom har surfplattor betydligt mindre skärmyta 

än en ritning i A1-format81. 

9.6 Användandet av BIM vid samgranskning 
Projektet samlar ihop information från olika teknikområden och kan få en visuell samgranskning. 

Risker är att det är svårt att definiera vilka teknikområden som skall samgranskas med varandra utan 

kollisioner t.ex. vilka områden är skyddade och hur nära får den andra anläggningen ligga82. 

Andra risker som uppstått är att programvaran kräver hög kompetens för förståelse.  Det kan 

åtgärdas genom konvertering av modellen till 3D-PDF för att minska hanteringsrisker83 . 

Vid granskning går det inte att bara granska modellen, därför att man t.ex. inte kan se en väglutning i 

en modell. Därför använder konsulterna ritningar för att redovisa dem specifika detaljer som inte 

redovisas av modellen.84 

9.7 Användandet av BIM vid direkt arbete i modellen 
Meningen med BIM är att alla ska kunna jobba i en och samma modell, därför har flera 

teknikområden börjat arbeta direkt i modellen vilket har resulterat i högt ställda krav på projektören 

där kontinuerliga kontroller av förändringar sker i modellen. Det är viktigt att förstå de risker som 

uppstår och hur det drabbar modellen. Risken är att en projektör skapar något som lämnas olåst och 

därefter kommer en annan projektör och ändrar något som skrivs över tidigare förändring vilket 

medför informationsförluster som tar tid att ändra tillbaka och därmed ökar 

projekteringskostnaderna.  Sådana fall kan undvikas med hjälp av strikt hantering genom användning 

av mjukvaror för projektsamarbete och informationshantering som säkerställer att rätt material 

kommer fram85.  

                                                             
78

 (Malmkvist, 2012) 
79 (Asplund, 2012) 
80 (Victorin, 2012) 
81 (Strängby, 2012) 
82 (Berström, 2012) 
83

 (Asplund, 2012) 
84

 (Jensen, 2012) 
85 (Asplund, 2012) 
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Ett annat problem som kan dyka upp vid kontroll av förändringar är att det kan bli svårt att göra ett 

förändrings-PM/ förändringslogg som klargör för entreprenören de förändringar som skett sedan 

senaste ändringen86. Dels för att det är tidskrävande om många arbetar med samma modell och har 

rätt att göra förändringar, och dels för att det blir svårt att specificera vem som gjort ändringarna om 

modellen är olåst. 

9.8 Förvaltning och risker 
När det gäller leverans av BIM-information till förvaltaren, så finns det risk att förvaltare inte har alla 

programvaror som behövs för att öppna alla filer i framtiden. Det kan finnas risk att utvecklingen i 

branschen går åt ett helt annat håll. 

Det kan tala för leverans av IFC-modeller. Dock finns det i dagsläget brister med IFC, men i framtiden 

kan dessa brister vara lösta. DWG-format känns i dagsläget som det säkraste leveransformatet, men 

det formatet har dock nackdelen att mycket BIM-information tappas från ursprungsformatet. 87 

Trafikverket äger inte inställningsfilerna och det gör så att de inte kan arbeta vidare med modellen. 

Om man lämnar ut modellen kanske de inte kommer åt informationen, de kanske inte har 

programvaran, man försöker öppna modellen i ett annat program och tar ut uppgifterna fast än de 

inte stämmer. 88  

                                                             
86

 (Berström, 2012) 
87

 (Strängby, 2012) 
88 (Malmkvist, 2012) 
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10 Implementering av BIM inom infrastruktur 
BIM har kommit långt inom husbyggnadssektorn speciellt installationsbranschen medan 

anläggningsbranschen har legat efter i utvecklingen. I detta kapitel kommer vi att upplysa om de 

faktorer som har försenat implanteringen av BIM inom anläggningsbranschen. 

10.1 Försening och hinder av BIM-implementering inom infrastruktur. 
De flesta infrastrukturprojekt är beställda och projektledda av den offentliga sektorn som ofta anses 

vara mindre kostnadseffektiv eftersom de inte behöver oroa sig för att gå i konkurs jämfört med den 

privata sektorn.89 

En anledning till att införandet går långsamt på Trafikverket är attityden bland personalen som ser 

införandet av BIM som ”en extra belastning”. Den andra anledningen är att det är tidskrävande att 

skapa 3D-modeller som sedan inte kan återanvändas i andra projekt under tillbyggnad eller drift och 

underhållsarbete, för att det finns risk att formatet ändras.90 

Det är också så att många inom den offentliga sektorn anser att infrastrukturprojekt kan bli 

projekterade och utförda utan några problem vid den nuvarande arbetsprocessen. I takt med att BIM 

kommer att förändra arbetssättet och metodiken finns det en risk att förändringen gör att en del inte 

vill ta initiativet att införa BIM.91  

En annan aspekt är att olika disciplinera har olika perspektiv på införandet av BIM där 

kommunikationen mellan deltagande parter såsom beställare, projektörer och entreprenörer kan bli 

problematisk med hänsyn till bedömning och tolkning av informationen i modellerna där de kan 

uppfatta detaljer på olika sätt beroende på vilket perspektiv man ser ifrån92. Det innebär att dålig 

kommunikation mellan disciplinerna är en bidragande orsak till långsam utveckling av BIM-verktyg 

för infrastruktur. 

Det finns också ett antal frågor som Trafikverket och branschen bör lösa gemensamt och snabbt. En 

av dessa är den juridiska hanteringen av BIM, till exempel vilken status en informationsmodell har 

enligt AB, Allmänna Bestämmelser för entreprenadavtal. AB säger inget tydligt om 

byggnadsinformationsmodeller och det måste lösas. 

En annan juridisk fråga är vad ABK, Allmänna Bestämmelser för Konsultavtal, anger om 

projektörernas skyldighet för byggnadsinformationsmodeller och deras vidare användning av 

entreprenörer för kalkyl, alternativa lösningar och maskinstyrning. När projektörerna levererar plan-, 

sektions-och profilritningar är det klart vad de ansvarar för. Om de levererar en 

byggnadsinformationsmodell måste ansvaret förtydligas.93 

                                                             
89 (Yabuki, 2010) 
90 (Yabuki, 2010) 
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 (Victorin, 2012) 
93 (Nilsson G. , 2011) 
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10.2 Standardisering som lösning och hinder  
För att undvika problem och risker som kan dyka upp under införandet av BIM behövs en 

standardisering av BIM. Trafikverket bör alltså avvakta med implementeringen av BIM tills 

standarden träder i kraft. 94 

Effekterna av BIM-standardisering gör att information kan överföras på ett säkert sätt mellan olika 

faser i processen och mellan olika informationssystem. Det innebär att man har standardisering som 

främjar datakommunikationen där man utnyttjar standardiserade format som kan läsas av det 

system som får informationen. Man måste dessutom använda sig av bestämda begrepp och 

överenskomet innehåll i informationsleveranserna dvs. komma överens om vilka objekt och vilka 

egenskaper det är standarden avser.95 

Fördelarna med standardisering är att informationen blir felfri men nackdelen med dagens 

arbetsmetoder vid ritningsbaserad informationshantering innebär att den mänskliga 

informationstolkningen vid varje överlämnande är en riskfaktor som kan bli felkällor. 

Standardisering innebär också att man binder upp sig för lång tid framåt för att använda sig av 

standarder och det är en process som fordrar samarbete i en hel bransch mellan olika discipliner. 

Målet är att man ska kunna använda neutrala format som är oberoende av tillverkarnas format och 

ändringar. 

Ett exempel är om man anskaffar en licens som går efter vissa standarder så betyder det att man 

kapitalsatsar i systemen och det medför att man förbinder sig att tillämpa standarder som resulterar i 

att man har mindre möjligheter att göra snabba förändringar. Dessutom måste man förankra det nya 

arbetssättet och se till att alla får relevant utbildning som möjliggör effektivt arbete innan man börjar 

med ett projekt.96 
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 (Ekholm, 2012) 
96 (Ekholm, 2012) 
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11 Fallstudier 

11.1 E4 Förbifart Stockholm 
E4 Förbifart Stockholm är det största vägprojektet i Stockholms län och kommer att gynna 

framkomligheten i regionen. Genom att avlasta Essingeleden minskar sårbarheten i trafiksystemet. 

Stockholmsregionen är en region som växer, men om regionen ska kunna fortsätta vara en 

tillväxtmotor måste infrastrukturen där fungera. Brister i infrastrukturen har resulterat i tudelning av 

Stockholm som hindrar såväl regionens som landets tillväxt. I den norra delen av länet finns många 

jobb och arbetspendlingen mellan den södra och norra delen av länet ökar. För att hålla ihop länets 

norra och södra delar och minska den sårbarhet det innebär att ha så få alternativa genomfartsleder i 

en stad av Stockholms storlek behövs en förbindelse över Mälaren. 

Diskussioner om en förbifart väster om Stockholm har ägt rum under många år. Ett flertal alternativ 

har utretts. I Vägverkets (nuvarande Trafikverket) ställningstagande till vägutredningen för 

nordsydliga förbindelser hösten 2006, rekommenderades alternativet Förbifart Stockholm.97 

Norra och södra Stockholm och flera av de regionala stadskärnorna bland annat Kista, Barkarby och 

Kungens kurva kommer att bindas samma via leden med planerad ha byggstart i 2013 och byggtiden 

är cirka tio år. Leden är 21 km lång där drygt 18 km går i tunnel, för att skona boende-, natur- och 

kulturmiljöer. Det är främst vid de sex trafikplatserna och där förbifarten går på bro över E18 i Hjulsta 

samt nedsänkt i ett tråg från Akalla till Häggvik, som man kommer märka av leden.98 

                                                             
97

 (Trafikverket, För en region i utveckling, 2012) 
98 (Trafikverket, Allmänt, 2011) 
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Figur 15. Stadskärnor som kommer att bindas till E4 förbifart Stockholm99 

Just nu befinner sig projektet under bygghandlingsskedet som innehåller tekniska handlingar som 

fordras för att bygga vägen. Den innehåller också detaljerade planer för hur bygget ska gå till, hur 

man minskar störningar, vilka transportvägar som behövs och så vidare.100 

Förbifart Stockholm är ett bra projekt för att lära sig mer om BIM, såväl för Trafikverket som för 

projekterande konsulter och framtida entreprenörer. Huvudsyftet med att använda BIM i Förbifart 

Stockholm är att säkra att projektets budget och tidsplan hålls. Trafikverket såg framförallt 

samordningsvinster under projekteringstiden. Valet var ganska naturligt för att undvika och upptäcka 

fel i tidigt skede i ett så stort projekt och därmed minska den extra kostnaden som tillkommer vid fel 

projektering eller under byggskedet.101 

Eftersom Trafikverket inte har tillräcklig kompetens inom BIM för att ge anvisningar för projektörerna 

om hur olika projekteringsverktyg kan kombineras har de handlat upp BIM-samordnare som arbetar 

som beställarstöd i första hand men även ger stöd till de projekterande konsulterna.102 

Trafikverket angav redan i uppdragsbeskrivningen för projekteringsuppdragen att projektörerna 

skulle arbeta med fackmodeller i 3D, samgranskningsmodeller för granskning och kontroll och 

leveranser till VR-modeller för visualisering. Det innebär att projektet är ett samverkansprojekt där 

Trafikverket tillsammans med konsulterna diskuterar definitionerna av vad som behövs i projektet, 

vad som behöver vidareutvecklas och vad som kan återanvändas. 

                                                             
99 (Trafikverket, För en region i utveckling, 2012) 
100

 (Trafikverket, Arbetsprocessen - vad händer nu?, 2012) 
101

 (Asplund, 2012) 
102 (Blomberg, 2012) 
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De projekterade modellerna kommer att vara grund för förfrågningsunderlag, för mängdberäkningar 

och för maskinstyrning. När entreprenaderna avslutats kommer de uppdaterade modellerna att 

användas som relationshandling och förvaltningsunderlag.103 

 

Figur 16. Exempel på en samgranskningsmodell inom Förbifart Stockholm-projektet.104 

11.2 Mälarbanan 
Mälarbanan är ett projekt som omfattar två- till fyraspårs mellan Tomteboda och Kallhäll där 

järnvägen byggs ut för att öka framkomligheten. Tomteboda ligger i Solna kommun och Kallhäll ligger 

i Järfälla kommun. Trafikverket bygger även nya pendeltågsstationer i Sundbyberg, Barkarby och 

Kallhäll samt broar och tunnlar längs sträckan.105 

I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen där förseningar och trängsel på de två spåren mellan 

Tomteboda och Kallhäll är vardag för många, och fler spår efterfrågas eftersom spåren används 

maximalt idag. Fjärrtåg, lokaltåg och godståg köar bakom pendeltågen som stannar vid varje station 

på den 20 kilometer långa sträckan. Behovet av smidiga och miljövänliga resor och transporter är 

redan stort och ökar hela tiden. När byggandet av Mälarbanan är färdigt får pendeltågen nya spår 

och resenärerna får fler tågavgångar att välja på. Tågen kommer att avgå och komma fram i tid, och 

tågresan ska kunna gå snabbare. 

I projektet ingår att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby och 
Sundbyberg, med bra anslutningar till buss och tunnelbana, men även nya broar för bilar, cyklar och 
gående.106

 

                                                             
103 (Nilsson G. , 2011) 
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 (Nilsson G. , 2011) 
105

 (Trafikverket, Mälarbanan, Tomteboda–Kallhäll, 2013) 
106 (Trafikverket, Om Projekt Mälarbanan, 2013) 
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Figur 17. Skiss över entrén till den nya pendeltågsstationen i Barkarby. Skapad med 3D-modellerings- och 
visualiseringsverktyg.107 

11.3 Västlänken 
Västlänken kommer att bli en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg, varav 6 km i tunnel, genom 

centrala Göteborg. Den nya underjordiska stationen vid Göteborgs central ligger i norra delen av 

bangården. Stationer kommer också att finnas vid Haga och vid Korsvägen. 

 

Figur 18 Västlänkens sträckning - via Södra Älvstranden och nya stationer vid Haga och Korsvägen 

                                                             
107 (Trafikverket, Om Projekt Mälarbanan, 2013) 
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De nya stationerna ökar tillgängligheten till staden, samtidigt som kapaciteten för tågtrafiken ökar 

med genomgående linjer. 

Med Västlänken blir det lättare att resa; trafiken blir tätare, restiderna kortare och resenärerna kan 

nå fler platser utan att behöva byta färdmedel. 

När pendlingstiderna blir kortare växer arbetsmarknaden – både för göteborgare och för andra 

västsvenskar. En viktig förutsättning för regional tillväxt och en hållbar stads- och regionutveckling. 

I nuläget är projektet på väg att ta fram järnvägsplaner och systemhandlingar. Man har även börjat 

handla upp konsulter. I slutet av året kommer det att lämnas in en tillåtlighetsansökan för att få 

regeringens tillstånd att bygga västlänken. 

Angående järnvägsplan och systemhandlingar har projektet två år på sig enligt tidsplanen att ta fram 

dessa. I dagsläget pågår skisskedet för att fatta beslut om inriktningar och hur de ska börja i den 

detaljerade projekteringen. Skisskedet beräknas att vara klart ungefär tills nästa höst 2013. Enligt 

tidsplanen ska Järnvägsplan och systemhandling vara klara december 2014.108 

Projektetet har valt att använda BIM och knyta databaser och annan information till befintliga 

anläggningar och sådana som planeras och projekteras. Målet är att man redan tidigt i 

projekteringen ska kunna: 

 Upptäcka problem. 

 Dela information mellan olika teknikområden genom att all informationsmängd finns på ett 

ställe och information från modellen kan sedan användas för styrning av exempelvis 

entreprenadmaskiner.  

 Ta med informationen på ett smart sätt från ett skede till ett annat. Dessutom blir 

förståelsen och samordningen mellan olika teknikområden bättre eftersom alla har tillgång 

till samma information. Det innebär att man inte behöver vänta till något speciellt 

samordningsmöte. 

 Ge effektivare möten och säkrare samordning. 

 Ta fram färre ritningar i systemhandlingen och bidra med effektivitet och säkerhet. 

Resultatet av BIM går t.ex. att se genom en samordningsmodell, där möjligheten finns att styra vilka 

delar av projektet man vill se. Det kan till exempel gälla markförhållanden eller hur Västlänken 

passerar befintliga anläggningar, t.ex. Götatunneln, och nya projekt, t.ex. nya Hisingsbron.109 

                                                             
108

 (Trafikverket, Om Västlänken, 2013) 
109 (Trafikverket, BIM+Västlänken=sant, 2013) 
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Figur 19. BIM-modell av Västlänken som visar några anläggningslösningar110 

 

11.4 Bron över Arbogaån i Röfors 
Bron över Arbogaån vid Röfors byggdes 1919 i armerad betong och består tre spann och har en total 

längd på 63,5 meter. Projekt Röforsbron är en broentreprenad där överbyggnaden på den gamla 

bron ska rivas och bytas ut. Rivningen och nybyggnationen av bron förväntas ta ca 1 år. Röforsbron är 

av nationellt bevarandevärde vilket medfört att Trafikverket beslutat att den nya bron skall vara en 

replika av den gamla bron. Detta innebär att bron visuellt kommer att se likadan ut men 

komponenterna kommer att skilja sig, t.ex. tätheten och valet av armeringsjärn, eller ballasten och 

sammansättningen.  

Röforsprojektet har utvecklats till ett pilotprojekt för användande av BIM inom bro. Projektmålet är 

att fram en förvaltningsbar handling och se vad som krävs av de olika skedena för att åstadkomma 

detta. En viktig del av projektet är att dokumentera och sprida de erfarenheter man erhåller i 

projektet.111 

I nuläget befinner man sig i byggskedet. Projektet har två BIM-samordnare, en som är för trafikverket 

och en som är för Skanska. BIM-samordnaren för Skanska har två roller, den ena rollen som projektör 

den andra som BIM-samordnare. BIM-samordnaren har som ansvar att göra revideringar för 

modellen och mottar data från entreprenören.  

Projektet har fyra mötesformer. BIM-möten med förvaltningsinformation, BIM-möten med 

produktionsförberedande och genomförande, möten med leverantör och externa parter. Dessa 

mötesformer hanterar olika saker. Möten sker var tionde vecka. Ett BIM-möte var fjortonde dag, där 

emellan har man teknikmöten veckomöten byggmöten och samordningsmöten.112 

  

                                                             
110

 (Trafikverket, BIM+Västlänken=sant, 2013) 
111

 (Malmkvist, 2012) 
112 (Malmkvist, 2012) 
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12 Slutsats 
Användningen av BIM kommer att växa i framtiden och med ny teknik får man möjligheter och 

affärsmöjligheter som kan generera en stor mängd nya affärer i branschen. Produktiviteten kommer 

att ökar exponentiellt och kostnaderna kommer att sjunka. Däremot kommer man att komma till den 

punkten där tekniken måste följas. BIM kommer att resultera i en bättre effektivitet som medför 

enklare projektering och produktion. Eftersom BIM-införandet innebär stora besparingar så betyder 

det att man får mer väg och järnväg för pengarna. Om produktionen får fördel av det som 

produceras så kommer man att vinna en hel del på det, men det återstår att se eftersom det är en 

utmaning.113 

Arbetsmetodiken med BIM kommer att förändras eftersom stor fokus kommer att läggas på 

arbetssättet, mötesstrukturer och mötesfrekvens samt hur kommunikationen mellan berörda går till 

i dessa stora sammanhang där BIM kommer att användas i alla projekt.114 

Nivån kommer att höjas på arbetet. Framöver kommer man ha det lättare att ta fram ritningar och 

ha bättre samordning vilket leder till ett effektivare projekteringsskede, men intresset för att införa 

BIM är olika bland företagen. I något fall är man mest engagerad på högre nivå. En del ansåg att man 

var mer informerad på tjänstemannasidan, medan andra menade det var svårt att väcka 

engagemang hos projektörerna. Vissa var rent tekniskt sett redo, men menade att man inte var 

mentalt förberedd. Många uttryckte att kollegorna initialt skulle se det som en belastning ”en extra 

arbetsuppgift som ska göras”, även om man kan se möjligheter på mätsidan och i mer komplexa 

projekt och att det fanns en tröghet i att sprida budskapet i ett startskede. 

I dagsläget har man varsin bild i huvudet av hur slutresultatet ska se ut. Genom att använda en 3D-

modell vid veckomöten och samgranskning får man en gemensam bild. När var och en kan se sitt 

eget arbetsmoment i ett större sammanhang får man ökad förståelse och det väcker engagemang 

hos medarbetarna. 

Men i slutändan handlar det om besparingar. För att reducera kostnader och påskynda 

anläggningsprojekt erfordras en bra planering mellan gruppmedlemmarna, men även bättre 

kontroller av innehållet i anläggningsinformationsmodellen.  

En ofullständig anläggningsinformationsmodell, brist på kompetens och kommunikation kan leda till 

många risker som till största del beror på mänskliga faktorer och som i sin tur resulterar i höga 

projekteringskostnader och mindre effektivt arbete. Därför är det är viktigt att hålla sig uppdaterad 

om nya tekniker och möjligheter för utveckling som samt utbilda sig kontinuerligt för att lyckas med 

implementering av BIM. 

 

  

                                                             
113

 (Berström, 2012) 
114 (Lindberg, BIM-projektering och risker, 2012) 
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13 Rekommendationer 
I detta kapitel ger vi förslag på hur Trafikverket bör fortsätta med införandet av BIM. 

 Trafikverket saknar mer exakta krav och anvisningar över hur de själva önskar att företagen 

ska jobba i BIM och 3D. Dels vilken BIM-nivå som krävs, men även vilken detaljeringsnivå som 

Trafikverket önskar. 

 Trafikverket bör ta fram ett kodningskoncept som håller. 

 Trafikverket bör äga alla objekt, alla projekteringsverktygens inställningsfiler och alla attribut 

till alla objekt. Resultatet blir att organisationen kommer längre i projektet och därmed 

skapar bättre och högre konkurrens bland konsulter. 

 

 Trafikverket har redan börjat införandet och enligt riktlinjer för BIM sagt att under 2014 ska 

75 % av projekten tillämpa BIM. Det är ett bra sätt att stegvis införa tekniken. Trafikverket 

måste själva ta del i utvecklingsarbetet och standardisering och avsätta resurser för 

utvecklingen. Som myndighet tjänar Trafikverket en del pengar på den här tekniken.  

 

 Trafikverket måste också vara berett att bidra till och öka budgeten för utvecklingsarbetet i 

framtiden. 

 

 Trafikverket bör använda en fullständig modell i framtiden för att generera ritningar, 

mängder, tidsplaner och information för maskinstyrning etc. 

 

 Det är viktigt att informera och få medvetandet av vad det innebär att arbeta med BIM. 

 

 Trafikverket bör samla på sig erfarenheter från pilotprojekten som redan tillämpar BIM samt 

diskutera möjligheterna med konsulterna inom respektive skede i processen och på så sätt 

erhålla kunskaper om hur arbetet ska se ut från start till stopp.  

 

 Trafikverket bör lära sig av andra EU-länders erfarenheter inom BIM speciellt de som har 

kommit långt inom BIM. 

 

 Det saknas specialister på Trafikverket som kan hantera BIM. Trafikverket ska anställa BIM-

specialister som kan granska informationen som levereras. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor - Anders Ekholm 
 

1. Hur ser ni på införandet av BIM i anläggningsbranschen, varför tar det tid? 

 

2. Vilka effekter fås av att standarisera BIM? Och vad är riskerna med det?  

 

3. Vad bör man tänka på för att få effekten av BIM standardisering att bli så stor som möjligt? 

 

4. Hur går man tillväga för att utnyttja de stora fördelarna med BIM så tidigt som möjligt? Vilka 

risker finns det? 

 

5. Hur kan BIM bidra till ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen? Vilka 

risker finns det? 

 

6. Vilka nyttor hoppas du att BIM standardisering ska bidra med på kort sikt, samt på längre 

sikt? 

 

7. Vilka risker eller nackdelar ser du själv med användandet av BIM i anläggningsprojekt? 

 

8. Beskriv hur man säkerställer att alla inblandade i ett projekt har tillräcklig kunskap för att 

kunna arbeta med BIM. 

 

9. Vilka möjligheter och nyttor ser ni med BIM i framtiden? Vilka risker stöter man på? 

 

10. Hur anser ni att Trafikverket bör fortsätta arbetet med att införa BIM? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till externa konsulter 

Inledning 

Varför BIM? 

 Beskriv hur det kommer sig att ni har valt att arbeta med BIM och vad målen med BIM-
arbetet är. 

 Vilka nyttor hoppas du att BIM ska bidra med på kort sikt, samt på längre sikt? 
 

Risker 

 

 Beskriv de risker projektet ser med att arbeta utifrån en anläggningsinformationsmodell. 
Beskriv även de risker projektet ser med att arbeta ”traditionellt”. 
 

 Om du jämför informationen du får genom en ritning med den som du får genom 3D-
modeller – vad ser du för fördelar respektive nackdelar? Beskriv även riskerna med det? 

 

 Vilka Risker eller nackdelar ser du själv med användandet av BIM i anläggningsprojekt? 
Avseende: 
o Avsaknad av ritningar 
o Samgranskning 
o Arbeta direkt i modellen 

 

Projektering 

Beskriv hur man i projekteringen har valt att arbeta med virtuellt byggande och vad är riskerna? 
  

 Varifrån kommer underlag till projekteringen? 
 

 Har projekteringen krävt utveckling av företagets rutiner?  
 

 Tar det längre eller kortare tid att projektera med BIM än ”vanlig” projektering?  
 

 Ger BIM-projekteringen ett bättre resultat än ”vanlig” projektering? 
 

 Ställer BIM-projektering nya krav på projektörerna? I så fall vilka? 
 

 Ställer BIM-projektering nya krav på beställarens organisation? I så fall vilka? 
 

 Förs ändringar in i en gemensam anläggningsmodell kontinuerligt eller tillämpas 
schemalagda uppdateringar? 

 

 Datasamordning 

 Hur många procent av en heltidstjänst läggs på BIM-samordning? Vilka arbetsuppgifter ingår 
i rollen? 
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 Vem ansvarar för att modellen är korrekt och hålls uppdaterad? 
 

Hård- och mjukvara 

Beskriv vilka program som används för virtuellt byggande i projekteringen och varför just de 
programmen valdes. Ange vilka krav det ställer på användarnas datorer. 
 

 Har projektet styrande och stödjande program för hur användarna ska arbeta med modellen 
i programmet? 
 

 Har projekteringen krävt specialutveckling av valda program? (Om ja: Beskriv kort) 
 

 Går det att låsa delar av modellen för ändringar? 
 

 Går det att se vem som gjort ändringar? 
 

 Går det att backa enskilda ändringar? 
 

 Går det att skapa frysta versioner av modellen? 
 

 Hur skiljer projektet på befintlig anläggning och projekterat? 
 

 Finns det gratis Viewers? 
 

 Använder sig projekteringen av vyer? 
 

 Går det att skapa egna attribut? (Om ja: Hur dyrt/svårt är det?) 
 

 Vilka attribut kopplas till objekten? 
 

Objektkodning 

 Beskriv vilka standarder som används, kort om hur de används och varför de valdes.  
 

 Beskriv om projektet har valt att använda någon icke-standardiserad kodningsstruktur.  
 

 Utbildning 

 Beskriv hur projektet säkerställer att alla inblandade har tillräcklig kunskap för att kunna 
arbeta med modellen.  
 

 Ange vilka utbildningar användarna erbjuds att gå. 
 

Fortsatt arbete 

 Hur planerar ni att fortsätta arbeta med BIM?  
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 Hur säkerställer ni att modellen uppdateras med förändringar som uppstår under 
byggskedet? 

 

 Hur anser ni att Trafikverket bör fortsätta arbetet med att införa BIM? Vilket stöd saknar ni 
från Trafikverket idag? 

 

Förvaltning  

 Berätta om hur projektet hanteras vid överlämningen och förvaltning. 
o Vilka risker finns det? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor - Intern 

Frågor kopplade till varje punkt 

 Missar i utformningen 

 Planerade förändringar 

 Rekommendationer 

 Frågor till BIM-projektet 
 

Kortfattat om projektet 

Projekt:  
Kontaktperson/-er:  

 

Kort beskrivning av projektet 

Beskriv kortfattat vad projektet går ut på. Nämn särskilt sådant som haft påverkan på den valda BIM-
omfattningen.  

 Ange även om projektet består av flera delprojekt och då om några delprojekt 
(entreprenader) genomförts som totalentreprenader. 

 Ange i vilket skede projektet befinner sig; utredning, plan eller byggprojektering/byggande 
 

Projektgrupp och roller 

Beskriv hur projektgruppen är utformad, vilka som arbetar med datasamordning och BIM-
samordning och vilka som arbetar med anläggningsmodeller. 
 

Tidplan och resurser 

Redogör övergripande för projektets tidplan och resurser, särskilt sådant som haft påverkan på BIM-
omfattningen. 
 
Redogör för hur BIM-arbetet finns med i tidplanen. 
 

Möten 

Beskriv på vilka möten anläggningsmodellen diskuteras och hur modellen används på dessa möten. 
 
Upplevs möten med modellen i centrum som effektiva (skala 1-5)?  
 

BIM-inriktning 

Varför BIM? 

Beskriv hur det kommer sig att projektet har valt att arbeta med BIM och vad målen med BIM-
arbetet är. 
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Vilka nyttor hoppas du att BIM ska bidra med på kort sikt i ditt projekt, samt på längre sikt? 
 
Vilka problem eller nackdelar ser du själv med användandet av BIM i anläggsprojekt? Avseende: 

o Avsaknad av ritningar 
o Samgranskning 
o Arbeta direkt i modellen 

 

Om du jämför informationen du får genom en ritning med den som du får genom 3D-modeller – vad 
ser du för- respektive nackdelar? Beskriv även riskerna med det? 
 

Risker 

Beskriv de risker projektet ser med att arbeta utifrån en anläggningsinformationsmodell. Beskriv 
även de risker projektet ser med att arbeta ”traditionellt”. 

 

Projektering 

Beskriv hur man i projekteringen har valt att arbeta med virtuellt byggande. T.ex. 

 Varifrån kommer underlag till projekteringen? 

 Har projekteringen krävt utveckling av Trafikverkets rutiner? 

 Bedömer projektet att BIM-projektering tar längre eller kortare tid än ”vanlig” projektering? 

 Bedömer projektet att BIM-projektering ger ett bättre resultat än ”vanlig” projektering? 

 Bedömer projektet att BIM-projektering ställer nya krav på projektörerna? I så fall vilka? 

 Bedömer projektet att BIM-projektering ställer nya krav på beställarens organisation? I så fall 
vilka? 

 Förs ändringar in i en gemensam anläggningsmodell kontinuerligt eller tillämpas 
schemalagda uppdateringar? 

 

Datasamordning 

Finns rollen BIM-samordnare i projektet?  

 Om ja: Hur många procent av en heltidstjänst läggs på BIM-samordning? Vilka 
arbetsuppgifter ingår i rollen? 

 Om nej: Varför inte? Vem ansvarar för att modellen är korrekt och hålls uppdaterad? 
 

Hård- och mjukvara 

Beskriv vilka program som används för virtuellt byggande i projektet och varför just de programmen 
valdes. Ange vilka krav det ställer på användarnas datorer. 
 

 Har projektet styrande och stödjande program för hur användarna ska arbeta med modellen 
i programmet?(Om ja: Bifoga kopia) 

 Har projekteringen krävt specialutveckling av valda program? (Om ja: Beskriv kort) 

 Kan flera användare arbeta med modellen samtidigt? 

 Går det att låsa delar av modellen för ändringar? 

 Hur stor är modellen? 

 Går det att se vem som gjort ändringar? 

 Går det att backa enskilda ändringar? 

 Går det att skapa frysta versioner av modellen? 
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 Hur skiljer projektet på befintlig anläggning och projekterat? 

 Finns det gratis Viewers? 

 Använder sig projektet av vyer? 

 Går det att skapa egna attribut? (Om ja: Hur dyrt/svårt är det?) 

 Vilka attribut kopplas till objekten? 

 Arbetar alla användare mot samma projektdatabas? 
 

Objektkodning 

Beskriv vilka standarder som används, kort om hur de används och varför de valdes. Beskriv även om 
projektet har valt att använda någon icke-standardiserad kodningsstruktur.  
 

Utbildning 

Beskriv hur projektet säkerställer att alla inblandade har tillräcklig kunskap för att kunna arbeta med 
modellen. Ange även vilka utbildningar användarna erbjuds att gå. 
 

Fortsatt arbete 

Hur planerar projektet att fortsätta arbeta med BIM?  
 
Hur säkerställer projektet att modellen uppdateras med förändringar som uppstår under 
byggskedet? 
 
Hur anser projektet att Trafikverket bör fortsätta arbetet med att införa BIM? Vilket stöd saknar 
projektet från Trafikverket idag? 
 
Kan projektledningen tänka sig att använda BIM i andra projekt? 

 Om nej: Varför inte? 

 
Uppföljande kartläggning 

Ange om/när en uppföljande kartläggning kommer att genomföras. 
 

 


