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Sammanfattning 
Titel:  Användning av BIM-modeller vid kommunikation mellan olika parter 

Författare: Bassam Hamoud & Subeyr Yassin 

Handledare: Hillevi Nordqvist & Ingemar Lewen (Trafikverket), Marko Granroth (KTH) 

Syfte: Trafikverket vill ta reda på hur de ska implementera BIM (Building information 
modeling) som ett arbetssätt i sin organisation vid projektering, byggande och 
förvaltning. Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur 
Trafikverket kommunicerar med BIM-modeller idag och hur man kan utvecklas.
  

Slutsats: Det är få människor i anläggningsbranschen som idag har erfarenhet av att 
arbeta med BIM. Även i de projekt som jobbar med BIM idag så behövs det 
alltid en BIM-samordnare som håller i trådarna. För att få ett bra slutresultat så 
måste kommunikationen i ett projekt fungera bra. En förutsättning för detta är 
att alla inblandade parter har samma mål med projektet, t.ex. att hålla 
tidplanen bättre. 
 
De som saknar erfarenhet av arbete med BIM-modeller måste ges en chans att 
förstå sig på det för att de ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och 
kunskap. Kunskapsnivån måste höjas och det kommer ta sin tid. 
 
Det är viktigt att man inte fokuserar allt för mycket på tekniken eftersom BIM 
handlar om mer än bara teknik. Först och främst måste man vara tydliga med 
vilket mål det är som man har av arbete med BIM. Utifrån detta kan man sedan 
definiera en process och sist bestämma sig för vilken teknik som passar bäst för 
detta ändamål. 

 
Nyckelord: BIM, BIM-modell, BIM-projekt, Kommunikation, Kollisionskontroll, Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Abstract 
Title:  Use of BIM-models in communication between different parties 

Author: Bassam Hamoud & Subeyr Yassin 

Tutors: Hillevi Nordqvist & Ingemar Lewen (Trafikverket), Marko Granroth (KTH) 

Purpose: The Transport administration wants to find out how to implement BIM 
(Building information modeling) as a way of working in their organization 
during design, construction and management. The purpose of this study is to 
find out how BIM-models are used in communication today and how it can be 
developed.  

Conclusion: There are a few people today in the construction industry who have experience 
of working with BIM. Even in projects who work with BIM there is always a 
need for a BIM-coordinator who holds the strings. To get a good end result the 
communication within the project must be good. A condition for this is that all 
the involved parties have the same goals with the project, such as keeping the 
schedule better. 

 Those who lack experience of working with BIM-models must be given a 
chance to understand it in order to be able to share their experience and 
knowledge with others. Knowledge must be enhanced and it will take time.  

It is important that there is not too much focus too much on technology 
because BIM is about more than just technology. First and foremost one must 
be clear about the ones goals of working with BIM. From this one can then 
define a process and ultimately decide which technology is best suited for this 
process. 

Key words: BIM, BIM-model, BIM-project, Communication, Collisioncontrol, Trafikverket. 
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Förord 
Det här examensarbetet är skrivet på Kungliga Tekniska Högskolan. Det är den sista delen i 
författarnas utbildning i Byggteknik & design. Författarna har skrivit examensarbetet på 
uppdrag av Trafikverket i Stockholm. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla i Trafikverket som har gjort det här examensarbetet möjligt, 
speciellt våra handledare på Trafikverket Hillevi Nordqvist och Ingemar Lewen för deras stöd 
och engagemang.    

Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare på Kungliga Tekniska Högskolan Marko 
Granroth och Anders Wengelin för deras vägledning och support. 
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Definitioner 
3D-modell   Tredimensionell modell utan datainformation 

BIM   Byggnadsinformationsmodellering 

BIM-modell   Objektsbaserad 3D-modell med datainformation 

Objektsbaserad 3D-modell  Objektsbaserad 3D-modell utan datainformation 

ABK   Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 

AB   Allmänna bestämmelser 

Maximo   Underhållssystem för tunnel och väganläggningar 

NVDB   Nationell vägdatabas 

BaTMan   Bridge and tunnel management 

IFC   (Industry foundation classes) Öppet filformat 

LandXML   Öppet filformat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1 INLEDNING ............................................................................................................................................. 13 

1.1 BAKGRUND.............................................................................................................................................. 13 
1.2 SYFTE ..................................................................................................................................................... 13 
1.3 MÅL OCH OMFATTNING. ............................................................................................................................ 13 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................................... 14 
1.5 MÅLGRUPP ............................................................................................................................................. 14 

2 METOD .................................................................................................................................................. 15 

2.1 METODVAL ............................................................................................................................................. 15 
2.2 GENOMFÖRANDE ..................................................................................................................................... 15 

2.2.1 Intervjuer ......................................................................................................................................... 15 
2.2.2 Litteraturstudie ................................................................................................................................ 16 

2.3 METODENS TROVÄRDIGHET ........................................................................................................................ 16 

3 TRAFIKVERKET ....................................................................................................................................... 17 

4 VAD ÄR BIM FÖR ANLÄGGNING? ........................................................................................................... 19 

4.1 BIM – MODELL ....................................................................................................................................... 19 

5 JÄMFÖRELSE MELLAN PROJEKT SOM ANVÄNDER BIM OCH PROJEKT SOM INTE GÖR DET. .................... 21 

5.1 SAMGRANSKNING ..................................................................................................................................... 21 
5.2 INFORMATIONSUTBYTE .............................................................................................................................. 22 
5.3 MÖTEN .................................................................................................................................................. 22 
5.4 ÖVERLÄMNANDE TILL FÖRVALTNING ............................................................................................................. 23 
5.5 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED BIM .......................................................................................................... 23 

6 BIM PROJEKT ......................................................................................................................................... 27 

6.1 PROJEKT NYNÄSBANAN .............................................................................................................................. 27 
6.2 PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM ................................................................................................................ 29 
6.3 CIRKULATIONSPLATS VÄG 16 LUND .............................................................................................................. 29 

7 MODELL- OCH DOKUMENTHANTERINGSSYSTEM ................................................................................... 31 

7.1 CHAOS ................................................................................................................................................... 31 
7.2 IDA ....................................................................................................................................................... 31 
7.3 PROJECTWISE ........................................................................................................................................... 32 

8 BYGGPROCESSEN ................................................................................................................................... 35 

8.1 BYGGPROCESSEN FÖR VÄG OCH BAN PROJEKT. ................................................................................................ 35 
8.1.1 Probleminventering ......................................................................................................................... 35 
8.1.2 Förstudie .......................................................................................................................................... 35 
8.1.3 Utredning ........................................................................................................................................ 36 
8.1.4 Arbetsplan/ -systemhandling och järnvägsplan .............................................................................. 36 
8.1.5 Bygghandling................................................................................................................................... 37 
8.1.6 Produktion ....................................................................................................................................... 37 
8.1.7 Förvaltning ...................................................................................................................................... 37 

8.2 BYGGPROCESSEN I ETT HUSPROJEKT .............................................................................................................. 38 
8.2.1 Förstudien ........................................................................................................................................ 38 
8.2.2 Projektering (produktbestämning) .................................................................................................. 38 
8.2.3 Produktion (produktframställning) ................................................................................................. 39 
8.2.4 Förvaltning (produktanvändning) ................................................................................................... 39 



12 

 

8.3 BIM GENOM BYGGPROCESSEN. ................................................................................................................... 40 

9 ANALYS .................................................................................................................................................. 43 

9.1 SAMGRANSKNING ..................................................................................................................................... 43 
9.2 KOMMUNIKATION/STYRANDE OCH STÖDJANDE DOKUMENT .............................................................................. 43 
9.3 VILKEN JURIDISK STATUS HAR EN BIM-MODELL? ............................................................................................. 44 
9.4 ANVÄNDER MAN MODELLER ELLER RITNINGAR PÅ MÖTEN? ............................................................................... 44 

10 SLUTSATS ............................................................................................................................................... 47 

11 REKOMMENDATIONER .......................................................................................................................... 49 

12 REFERENSER ........................................................................................................................................... 51 

TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................................................................... 51 
UNO NORDSTRAND. BYGGPROCESSEN, ISBN 978-91-47–01511-5. STOCKHOLM 2008 .................................................. 51 
ELEKTRONISKA KÄLLOR ............................................................................................................................................ 51 
WEBBSIDOR ......................................................................................................................................................... 51 

BILAGA 1 ........................................................................................................................................................ 53 

FRÅGOR TILL PROJEKT SOM ANVÄNDER BIM ................................................................................................. 53 

ALLMÄNT ............................................................................................................................................................. 53 
KOMMUNIKATION .................................................................................................................................................. 53 
SAMORDNING OCH KOLLISIONSKONTROLL ................................................................................................................... 53 
HANDLINGAR, DOKUMENT OCH MODELLER. ................................................................................................................ 54 
MJUKVARA ........................................................................................................................................................... 54 
KUNSKAP OCH KOMPETENS ...................................................................................................................................... 54 

BILAGA 2 ........................................................................................................................................................ 55 

FRÅGOR TILL PROJEKT SOM INTE ANVÄNDER BIM ......................................................................................... 55 

ALLMÄNT. ............................................................................................................................................................ 55 
KOMMUNIKATION. ................................................................................................................................................. 55 
SAMORDNING OCH KOLLISIONSKONTROLL. .................................................................................................................. 55 
HANDLINGAR, DOKUMENT OCH MODELLER. ................................................................................................................ 56 
MJUKVARA. .......................................................................................................................................................... 56 
KUNSKAP OCH KOMPETENS. ..................................................................................................................................... 56 

 

 
 

 

 

 



13 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Trafikverket har som mål att alla deras investeringsprojekt ska arbeta med BIM (Building 
information modeling) i någon form från och med år 2015 1. Detta beror till stor del på grund 
av påverkan från branschen. Men innan Trafikverket kan göra detta fullt ut är det många 
frågor som måste besvaras. Trafikverket vill införa BIM på ett samordnat sätt, i samråd med 
alla berörda verksamheter inom investering och förvaltning i Trafikverket, och då måste man 
utvärdera investeringsverksamheten så som den ser ut idag.  

Det Trafikverket vill ta reda på är i vilken utsträckning som man arbetar med BIM idag och 
hur stor förståelse som man har för begreppet inom Trafikverket idag. Trafikverket vill också 
veta hur man på bästa sätt kan på ett samordnat sätt införa BIM som ett arbetssätt 
tillsammans med alla berörda verksamheter inom investering och förvaltning i Trafikverket. 

Det här examensarbetet ska fokusera på hur kommunikationen med BIM-modeller mellan 
Trafikverket, projektörer och entreprenörer i ett anläggningsprojekt fungerar idag och vad 
som kan förbättras.  

1.2 Syfte 
Trafikverket vill ta reda på hur de ska implementera BIM som ett arbetssätt i sin organisation 
vid projektering, byggande och förvaltning. Syftet med det här examensarbetet är att ta reda 
på var Trafikverket ligger idag och hur man kan utvecklas.  

Författarna ska ta reda på hur Trafikverket kommunicerar med modeller i olika projekt idag. 
Författarna vill också ta reda på hur man kan arbeta mer effektivt med färre fel i 
projektering, byggande och förvaltning. Detta vill författarna göra genom att hitta ett 
gemensamt sätt att arbeta och kommunicera med modeller i alla berörda verksamheter 
inom Trafikverket. Dessutom vill författarna hitta ett gemensamt sätt att arbeta och 
kommunicera med modeller mellan Trafikverket och deras partners i olika projekt. 

1.3 Mål och omfattning. 
Målet med det här examensarbetet är att försöka hitta ett gemensamt sätt att kommunicera 
med modeller i olika projekt mellan Trafikverkets olika verksamheter och deras partners 
(konsulter och entreprenörer). Författarna vill försöka hitta ett sätt att effektivisera 
informationsflödet genom att hitta brister i kommunikationen med modeller mellan olika 
parter och verksamheter samt att hitta ett effektivare sätt att arbeta med modeller i 
framtida projekt. 

 

 

 

 

                                                      
1 Projektspecifikation för införande av BIM på Trafikverket. Trafikverket 
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1.4 Avgränsningar 
Det område som författarna ska undersöka är ett väldigt stort område med många frågor 
som är obesvarade. På grund av den begränsade tiden som författarna har att utföra 
examensarbetet har författarna, tillsammans med Trafikverket, bestämt sig för att avgränsa 
sig till nedanstående punkter. Författarna kommer att: 

• Göra en jämförelse mellan projekt som använder BIM-modeller och projekt som inte 
gör det och se hur kommunikationen fungerar mellan olika parter i dessa projekt vid 
projektering och byggande. 

• Ta reda på vilka styrande och stödjande dokument som används vid olika projekt och 
undersöka hur det har fungerat mot BIM. 

• Ta reda på vem som har ansvar för att modellen är korrekt samt ta reda på vilken 
juridisk status en modell har eller om den alls har det.  

• Undersöka om det används ritningar eller modellen på möten. Vilka är 
fördelarna/nackdelarna med att använda modellen jämfört med ritningar på möten?  

1.5 Målgrupp 
Eftersom det här examensarbetet är den avslutande delen i författarnas utbildning i 
Byggteknik & Design så är målgruppen först och främst studenter från programmet, 
handledare och examinator. Arbetet riktar sig också till Trafikverket och alla som jobbar med 
införande av BIM projektet samt alla som är intresserade av BIM i anläggningsbranschen. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 
Den metod som författarna har valt för det här examensarbetet är en kvalitativ metod. 

I en kvalitativ analys gör man datainsamling och analys samtidigt.  2 Till skillnad ifrån en 
kvantitativ analys så väljer man vid en kvalitativ analys färre respondenter som får svara mer 
utförligt på de frågor som ställs. 3 Respondenterna får även ställa egna frågor och får ofta 
följdfrågor på de svar som de ger. 

2.2 Genomförande 
I det här examensarbetet har författarna gjort en kvalitativ analys av insamlad data i form av 
intervjuer och litteraturstudier. Efter varje intervju så fick intervjupersonerna titta igenom 
sina svar och godkänna dem. Detta gjordes antingen under intervjun eller efter intervjun via 
e-post. 

2.2.1 Intervjuer 
I det här examensarbetet har författarna valt att lägga stort fokus på intervjuer. Detta gjorde 
författarna för att det är människorna som jobbar med BIM som arbetsmetod som dagligen 
brottas med många av de frågor som dyker upp när man ska gå över till att jobba med BIM. 
Författarna bedömde att intervjuer med dessa människor var det bästa sättet att ta del utav 
deras erfarenheter. 

Författarna har valt att skriva två dokument med intervjufrågor, ett till de intervjupersoner 
som arbetar med BIM och ett till de som arbetar på traditionellt vis. Författarna valde att 
ställa snarlika frågor för att sedan kunna göra en jämförelse mellan svaren. Skillnaden på 
frågorna var att det ena innehöll frågor om BIM som arbetsmetod och det andra 
dokumentet innehöll frågor om traditionella arbetsmetoder. 

Författarna delade upp intervjufrågorna i ett antal stycken som behandlar olika områden. 
Det första stycket kallade författarna för ”Allmänt” och där ställde frågor om vad BIM är för 
respondenten och vilka för och nackdelar som denne upplever med BIM-modeller jämfört 
med traditionella metoder vad gäller ritningar, samgranskning och att arbeta med modellen. 

Det andra stycket kallade författarna för ”Kommunikation”. I det här stycket ställde 
författarna frågor rörande utbyte av information.  

Det tredje stycket kallade författarna för ”Samordning och kollisionskontroll”. I det här 
stycket ställde författarna frågor om hur samordningen i dessa olika projekt går till. Vem som 

                                                      
2 Kvalitativ metod. Nationalencyklopedin 
3 Kvalitativa intervjuer. Jan Trost 
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ansvarar för vad i både ritningar och modeller samt hur man kontrollerar att informationen i 
dessa är korrekt.  

Författarna ställde även frågor om hur det går till på projektmöten, om man använder 
modell eller ritningar vid dessa möten. 

Det fjärde stycket kallade författarna för ”Handlingar, dokument och modeller”. Här ställde 
författarna frågor om vilken typ av information som lämnas över ifrån ett skede till ett annat.  

I det femte stycket, som författarna kallade ”Mjukvara”, ställde författarna frågor om 
mjukvaran. Författarna ställde frågor om vilka program som används vid projektering och 
varför. 

I det sjätte och sista stycket, som författarna kallar för ”Kunskap och kompetens”, så ställde 
författarna frågor om vilken kunskap som finns om ämnet idag, hur man inhämtar nya 
kunskaper och vilken kunskap som intervjupersonen själv känner att denne har. 

Intervjupersonerna har valts ut i den mån som de har varit möjligt att få tag på dem. Det 
viktiga var dock att båda grupperna fanns representerade dvs. de som jobbar med BIM och 
de som inte gör det.  

2.2.2 Litteraturstudie 
Eftersom det finns begränsat med litteratur som behandlar BIM inom anläggningsteknik så 
har författarna använt sig mycket av internet där författarna har sökt på olika projekt som 
jobbar med BIM och undersökt hur dessa har gjort genom att läsa på om dessa projekt. 
Författarna har även använt en bok som vår handledare Marko Granroth har skrivit. 

Författarna har även tittat på gamla examensarbeten där man har behandlat ämnet BIM, 
men dessa har inte varit till så stor hjälp för vårt examensarbete eftersom dessa arbeten ofta 
studerar specifika frågor. I detta examensarbete tittar författarna på en större helhet inom 
anläggningssidan genom att studera olika processer. 

2.3 Metodens trovärdighet 
De personer som författarna har intervjuat arbetar med flera olika projekt inom väg och 
järnväg på olika orter. De frågor författarna ställer har hela tiden varit inriktade på hur man 
använder modellerna och processerna som påverkar användningen av modellerna. 
Författarna har hela tiden haft med sig sina frågeställningar både när författarna skrev 
intervjufrågorna och när författarna utförde själva intervjuerna. Allt detta, tillsammans med 
en kvalitativ analys av insamlad data, ger författarnas metoder en hög trovärdighet.  
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3 Trafikverket 
Trafikverket är en statlig myndighet som har ansvar för långsiktig planering av 
transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, samt för att bygga, 
utveckla och förvalta våra vägar och järnvägar. Myndigheten har cirka 6500 anställda med 
sitt huvudkontor i Borlänge 

Trafikverket bildades år 2010 och omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, 
Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen. 4 Figur 1 visar Trafikverkets organisationsstruktur. Figuren visar också de 
centrala funktioner och verksamhetsområden som ingår i Trafikverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Korta fakta om Trafikverket. Trafikverket 
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4 Vad är BIM för anläggning? 
Ordet BIM står för byggnadsinformationsmodellering eller byggnadsinformationsmodell.  

Att använda sig av modeller för att beskriva verkligheten är inte något som är nytt. Detta har 
gjorts länge inom byggsektorn. Man har tidigare använt sig av objektsbaserade modeller i 
3D. 

Det finns dock inte någon gemensamt accepterad definition inom byggsektorn om vad 
begreppet egentligen innebär och vad modellerna egentligen ska innehålla för typ av 
information. Beroende på vem man frågar så kan man få olika svar.  

4.1 BIM – Modell  
I bygghandlingar 90, som utgör byggsektorns rekommendationer för enhetliga och 
ändamålsenliga bygghandlingar, står det så här om BIM: 

”Projektering av byggnadsverk utförs i allt högre grad i form av 
byggnadsinformationsmodeller (BIM). I sin renaste form utgörs denna av en 
databas innehållande information om projektet, till exempel i form av 
tredimensionell geometri och egenskaper som material, kvalité, kostnad och 
produktionsmetod. Resultatet blir en byggnadsinformationsmodell (”en BIM”), 
som beskriver byggnadsverket komplett så långt som bedömts ekonomiskt och 
praktiskt lämpligt i varje enskilt projekt. 

Begreppet BIM används alltså både för att beteckna själva modellen och 
processen då den skapas och förvaltas.” 

Marko Granroth skriver i sin bok att en BIM-modell är en virtuell bild av verkligheten där all 
information ifrån en byggnads livscykel samlas och organiseras. 5 

En BIM-modell har många användningsområden, några av dessa är: 

• Tidsplanering 

• Kostnadskalkyl 

• Mängdförteckning och mängdreglering 

• Kontroll och uppföljning 

• Samordning och kollisionskontroll 

• Visualisering 

• Maskinstyrning under produktion 
                                                      
5 Marko Granroth BIM – Byggnadsinformationsmodellering Orientering i en modern arbetsmetod 
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5 Jämförelse mellan projekt som använder BIM och projekt 
som inte gör det.  

Idag är det inte många av Trafikverkets investeringsprojekt som använder sig av BIM 
modeller som ett kommunikationsmedel. Enligt Leif Malm som är teknikstrateg på 
Trafikverket så rör det sig om ca 7 projekt av ca 3000 per år som använder sig av BIM-
modeller.  

Men det är fortfarande många större projekt som inte använder sig av BIM. Dessa projekt 
använder sig fortfarande av traditionella metoder där 2D ritningar är det vanligaste medlet 
för kommunikation.  

I större projekt tar man ofta fram VR-modeller för att ge allmänheten och berörda 
myndigheter en bättre och tydligare bild av slutresultatet. Ett exempel på ett projekt där 
man har tagit fram VR-modeller är projekt Ådalsbanan som startade år 1998 och hade 
invigning år 2012. Ådalsbanan går mellan Sundsvall och ansluts till Botniabanan norr om 
Nyland. I det projektet användes VR-modeller i kommunikation med allmänheten, 
kommuner och andra intressenter. Det blev inga överklagningar på planerna vilket gjorde att 
projektet flöt på bättre och blev färdigt snabbare. 6 

5.1 Samgranskning  
I intervjuerna framgår det att ett stort problem som man ser med 2D-ritningar är att man 
inte kan se kollisionerna direkt i ritningarna. Detta gör att samgranskningen och 
kollisionskontrollerna blir svårare och tar mycket längre tid. Det i sin tur medför att det finns 
en övervägande risk för att fel uppstår för att man har missat något.  

Fördelen som man ser med ritningar är dock, som en intervjuperson utrycker det, att det är 
enkelt att ”kladda” på och man ser detaljer mycket bättre jämfört med modeller. Dessutom 
är det många som föredrar ritningar eftersom det är en fysik handling som känns säkrare att 
använda än BIM-modeller.  

I intervju A och B framgår det att i projekt som använder BIM som arbetsmetod som t.ex. 
projekt Flackarp-Arlöv och projekt Hallandsås, som båda är pågående projekt, ofta finns en 
samordningsansvarig som ansvarar för att ta fram samordningsmodellen utifrån de modeller 
som de olika disciplinerna har tagit fram i sina egna projekteringar.  

Det framgår i intervju B att innan man gör en samordningsmodell så gör respektive disciplin 
sin egen interna granskning av sina egna modeller för att se till att allting stämmer. Dessa 
modeller skickas sedan till Trafikverket för godkännande. 

 I intervju A och E framgår det att när har tagit fram samordningsmodellen är det enklare att 
se kollisioner och dessa kan rättas till i god tid innan bygget startar. Även efter det att bygget 
har startat har man regelbundna samordningsmöten. I dessa möten så samordnas 
informationen och processen i projekten. 

                                                      
6 OpenBIM. BIM visar vägen s. 40 
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5.2 Informationsutbyte 
I intervjuerna E, F och G så framgår det att det idag finns det dokument som styr vilken 
information som ska utbytas mellan Trafikverket och deras konsulter samt i vilket format och 
hur utbytet ska ske. Detta sker med hjälp av IT-handledningen.  Det finns olika plattformar 
som man använder för detta såsom Chaos, IDA och Projectwise som alla är modell och 
dokumenthanteringssystem. Dessa plattformar beskriver författarna mer i kapitel 7. 

I intervjuer A, E och F framgår det att i projekt som använder BIM har man varit tvungen att 
ta fram projektanpassade rutiner för detta. Detta för att det fortfarande inte finns dokument 
hos Trafikverket som klart och tydligt definierar hur informationsutbytet ska gå till. 

I intervjuer C, H och J framgår det att i de projekt som arbetar med traditionella metoder 
finns färdiga rutiner som man använder sig av vid informationsutbyte. Det finns också 
styrande dokument som t.ex. IT – handledningen som tydligt definierar vad som ska lämnas 
över.  

Det framgår i intervjuer A, D, E och G att ett problem som man stöter på i många projekt 
som använder BIM är problem med filformaten när det kommer till informationsutbyte.   
Enligt intervjupersonerna A, C, E och F så finns det inga krav från Trafikverket på vilka 
program det är som man ska använda sig av i olika projekt. Enligt intervjuperson C så beror 
detta på att Trafikverket numera jobbar med totalentreprenader. Men för att alla 
inblandade parter i projektet ändå ska kunna ta till sig informationen som skapas i projekten 
så har man enligt intervjuperson E ställt krav på att man ska använda sig av öppna filformat 
såsom IFC, LandXML och iModels. Men dessa format tolkar ibland informationen ifrån 
modellerna på lite olika sätt och är inte alltid heltäckande enligt intervjuperson E. Dessutom 
finns det risk för att en del information försvinner enligt intervjuperson A. 

5.3 Möten 
Det framgår i alla intervjuerna att när det kommer till att använda modeller på möten så 
varierar det från projekt till projekt i vilken utsträckning som man gör det. Enligt 
intervjuperson G beror det helt på vilket syfte som man har med mötet, t.ex. om det är ett 
samordningsmöte eller något annat möte, och vilka som är deltagare. 

Enligt intervjupersonerna C, H och I så använder man sig i traditionella projekt i de allra 
flesta fall av 2D- ritningar på sina möten. 

I de projekt som arbetar med BIM som arbetsmetod så framgår det i intervjuerna A, B, D, E, 
F och G att BIM-modeller används på möten till en viss utsträckning. När det är 
samordningsmöten så använder man sig av samordningsmodellerna. När man ska titta på 
detaljer så brukar man använda sig av 2D- och 3D-ritningar. Det är väldigt svårt att säga i hur 
stor utsträckning som man använder modellen på möten.  
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5.4 Överlämnande till förvaltning 
I Trafikverket finns det ett antal system för förvaltning. I några intervjuer framgår det att för 
att förvalta vägar har man t.ex. använt sig av Maximo och NVDB (Nationell vägdatabas), för 
broar och andra byggnadsverk har man använt BaTMAN (Bridge and tunnel management). 

En nackdel med dessa system, i och med att Trafikverket ska gå över till att arbeta med BIM 
inom de närmaste åren, är att de inte är gjorda för att ta emot BIM-modeller. 

I intervjun med person E framgår det att man i de projekt som idag jobbar med BIM har i 
första hand tänkt på entreprenören när man tar fram BIM-modeller.  

5.5 Fördelar och nackdelar med BIM 
De intervjupersoner som använder BIM-modeller i sina projekt berättar att de ser väldigt 
stora fördelar med att arbeta med BIM. Den största fördelen är, som det nämndes i kapitel 
5.1, att det är mycket enklare att se kollisioner i ett tidigt skede i projektet.  Men detta är 
inte den enda fördelen med att arbeta med BIM. Man ser också stora fördelar när det 
kommer till tidsplanering, kostnadskalkyler och maskinstyrning. Nackdelen med BIM är 
däremot, som det framgår i intervju B, D, E och F att kunskapsnivån idag fortfarande inte är 
tillräckligt hög. Nästan alla personer som författarna har intervjuat uppger att de behöver 
mer kunskap i detta område.   

Det framgår i intervju A att när man arbetar med traditionella metoder så är det mycket 
information som byggs upp som sedan försvinner när man går in i ett nytt skede med en ny 
aktör i projektet.  Figur 5 illustrerar hur detta kan se ut.  
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Figur 1 visar fördelarna som BIM-modeller ger jämfört med traditionella arbetssätt. 7 Den 
information som levereras i traditionella projekt finns med i BIM-modeller. I BIM-modellerna 
finns det också möjlighet att utföra kostnadskalkyl, tidsplanering och kollisionskontroll direkt 
i modellerna. Modellerna kan dessutom även användas till maskinstyrning ute på bygget. 

 

Figur 1 Fördelar med BIM jämfört med traditionella metoder 

                                                      
7 Marko Granroth BIM – Byggnadsinformationsmodellering Orientering i en modern arbetsmetod 
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Figur 2 visar så får man med traditionella metoder fram mycket mindre information än om 
man skulle jobba med BIM. Den information som man tar fram med traditionella metoder 
kan man koppla direkt till en BIM-modell och på sätt få en mycket större överblick av hela 
projektet. Alla ritningar som behövs kan genereras direkt ur modellen. 

 

 

Figur 2 Fördelar med BIM jämfört med traditionella metoder 
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6 BIM projekt 

6.1 Projekt Nynäsbanan 
I projekt Nynäsbanan ska man bygga ut enkelspåret mellan Västerhaninge och Nynäshamn i 
södra Stockholm till ett dubbelspår.  Projektet planeras vara avslutat år 2019. 8 

Projektet upphandlades helt utan krav på BIM vilket berodde osäkerhet om kravställningen. 
Men detta justerades sedan under tiden som förfrågan var ute och projektören ställde sig 
positiv till att arbeta med BIM. Man kom överens om att endast ritningar och dokument som 
genererats ur modellen fick produceras och användas i projektet. 9 

I det här projektet har man, enligt Fredrik Sylvan på Sundsvalls mätcenter som är 
mätansvarig för projektet, varit noga med att påpeka för projektören att modellen också 
måste vara användbar för slutanvändaren som i det här fallet är entreprenören. Kravet var 
att modellen skulle kunna användas direkt i produktionen så som den är. 10 

När man sedan handlade upp entreprenören var Trafikverket noga med att ange 
förutsättningarna med att arbeta med BIM i projektet. Trafikverket skulle tillhandahålla 
modellen och ta ansvar för innehållet i den. Modellen fick dessutom samma juridiska status 
som ritningar och kopplades till AMA koder. 11 

Ett vanligt problem när man ska arbeta med BIM-modeller är vilket filformat som man ska 
använda för att på ett enkelt sätt göra informationen tillgänglig för alla parter i projektet. I 
det här projektet har man använt sig av 3D pdf som standardformat. För att alla skulle ha en 
chans att ta till sig informationen i projektet vare sig man har erfarenhet av arbete med BIM 
modeller eller inte så skickade man med en kort instruktions video som förklarar hur man 
ska använda sig av programmet för att titta på modellen. 12 

Vad blev då resultatet av denna satsning? Det viktigaste resultatet av detta är nog att 
byggtiden minskade med ungefär sex månader. Detta framgår av att byggstarten blev 
försenad ca sex månader, på grund av en överklagan av en entreprenör, utan att bygget blev 
försenat. Men eftersom man skulle stänga av järnvägen under hösten och detta var planerat 
sedan två år tillbaka kunde man inte skjuta fram slutdatumet för bygget.  13 

                                                      
8 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
9 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
10 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
11 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
12 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
13 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
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Figur 3 Förhindrad försening av bygget projekt Nynäsbanan. Figuren illustrerades av intervjuperson J. 

Entreprenören som var NCC konstaterade enligt Fredrik Sylvan i en artikel i OpenBim att man 
aldrig hade klarat av detta inom avstängningstiden om det inte hade funnits färdiga 
modeller. 14 

Dessutom fick man i det projektet en säkrare mängd och volymberäkning eftersom man 
beräknade detta direkt ur modellen. Man gjorde även en traditionell mängd- och 
volymberäkning och det man kom fram till då var att beräkningarna som man gjorde direkt 
ur modellen stämde bättre överens med verkligheten.  Konsekvensen av att man arbetar 
med fel volymer i ett tidigt skede kan vara att man får en missvisande kostnads- och 
tidsplan. 15 

En annan sak som är värt att nämnas är projektörerna tyckte det var bra med ett projekt där 
BIM var ett krav redan från början. Entreprenörerna uppskattade att modellen fanns med i 
förfrågningsunderlaget, att Trafikverket tog ansvar för den samt att den juridiskt fick samma 
status som ritningar. 16 

Projekt Nynäsbanan är ett projekt som har löst en del av de frågor som uppstår i och med att 
man mer och mer börjar gå över till att jobba med BIM som t.ex. vilken juridisk status som 
BIM-modeller ska ges. 17 

 

 

 

                                                      
14 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
15 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
16 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
17 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 
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6.2 Projekt Förbifart Stockholm 
Med en budget på cirka 28 miljarder kronor så är Förbifart Stockholm ett av Sveriges största 
anläggningsprojekt. I det här projektet ska det byggas en ca 21 kilometer lång sträcka varav 
cirka 18 kilometer ska vara tunnel. Byggstart planeras till år 2013 och pågår i ca 10 år. 

Det som är speciellt med det här projektet är att man i väldigt tidigt skede, redan i 
uppdragsbeskrivningen, varit tydliga med att man ska arbeta med modeller i 3D och 
samgranskningsmodeller. Syftet med att jobba med BIM i Förbifart Stockholm är att man ska 
kunna hålla tidplanen och budgeten bättre. Förhoppningarna är att man ska få färre 
projekteringsfel och mindre ÄTA-arbeten vilket man hoppas ska leda till en lägre 
byggkostnad. 

Modellerna som tas fram ska användas som underlag för förfrågningsunderlag, 
maskinstyrning och mängdberäkningar. Tanken är också att när entreprenören är färdig med 
projektet så ska modellen fungera som relationshandling och som förvaltningsunderlag. 

Det är många frågor som måste besvaras om man ska kunna arbeta med BIM. Tanken med 
att arbeta med BIM i Förbifart Stockholm är att man förhoppningsvis ska ge svar på många 
av dessa frågor. En viktig fråga till exempel är vilken juridisk status som modellerna har. Det 
står inget i AB och ABK om BIM-modeller. 18 

  

6.3 Cirkulationsplats väg 16 Lund 
I det här projektet så byggdes en korsning om till en cirkulationsplats och en gång- och 
cykelväg byggdes under väg 16 i västra Lund.  

Projektet, som är ett mindre projekt i jämförelse med andra BIM projekt, upphandlades helt 
utan krav på BIM. Men WSP som var projektör ville få in processtänkandet i mindre projekt 
och valde därför att göra projektet till ett utvecklingsprojekt. 

Resultatet av projektet blev att teknikområdena fick bättre förståelse för varandra och vad 
man gjorde. Det blev färre krockar och det som levererades till entreprenören för 
maskinstyrning hade hög säkerhet. 19 

 

 

 

 

                                                      
18 OpenBIM. BIM visar vägen s. 58 
19 OpenBIM. BIM visar vägen s. 46 
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7 Modell- och dokumenthanteringssystem  
I Trafikverket använder man olika modell- och dokument-hanteringssystem som ska hjälpa 
till med att samla och samordna informationen som skapas i ett projekt. 

Eftersom Trafikverket tidigare bestod av två separata myndigheter, Vägverket och 
Banverket, så har dessa myndigheter använt sig av olika system. Det innebär att man på 
järnvägssidan har använt sig av ett system som heter IDA och på vägsidan har man använt sig 
utav ett system som heter Chaos. 20 

När man nu börjar gå över till att arbeta mer med BIM och BIM-modeller så måste man hitta 
ett gemensamt system som kan hantera BIM modeller på ett tillfredställande sätt. 

7.1 Chaos 
Chaos är ett projekthanteringshanteringssystem som hanterar både dokument och ritningar. 
Detta system används på vägsidan och togs fram av tidigare Vägverket. Systemet används 
för ett digitalt informationsflöde mellan flera olika discipliner inom ett eller flera projekt. 

Chaos arbetar med en händelselogg, versionshanterare och objektsinformation som 
beskriver innehållet i filerna. Man kan lägga in samma dokument flera gånger och se vilken 
som är det senaste. Det finns också en sökfunktion i systemet där man kan söka på filnamn, 
filtyp och innehåll i metadata som gör det möjligt att se när olika personer har varit inne i 
systemet och läst ett dokument eller tittat på en ritning. Detta är för att säkerställa en 
kvalitetssäkrad produkt och ett kvalitetssäkrat digitalt informationsflöde. 

Ritningar som finns i Chaos kan man koppla till 3D-modeller, men eftersom detta är ett 
dokument- och ritningsbaserat system är det svårt att koppla BIM-modeller till ritningarna.  
Man kan till exempel inte ändra modellerna direkt i systemet utan man måste först ta ut 
modellen, ändra den och sedan lägga tillbaka den som en ny version. 21 

7.2 IDA 
IDA är ett projekthanteringssystem som bygger på Bentleys programvara som heter 
Projectwise. Detta system används på järnvägssidan för att leverera modeller, ritningar och 
alla typer av dokument i ett projekt.  

Järnvägsprojektörerna använder IDA för att leverera sina modeller, ritningar och alla typer av 
dokument.  

IDA är anpassat för Banverket (Trafikverket) på klientsidan främst. Under åren har det pågått 
ett arbete med att ta bort funktionalitet så att IDA mer ska bli en standardprodukt, men 

                                                      
20 Enhetlig informationshantering i investeringsprojekt. Trafikverket 
21 Enhetlig informationshantering i investeringsprojekt. Trafikverket 
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fortfarande är det funktioner som finns i Projectwise som inte går att använda i IDA p.g.a. de 
tidigare anpassningarna. 22 

7.3 Projectwise 
Projectwise är ett modell och dokumenthanteringssystem som är utvecklat av 
mjukvarutillverkaren Bentley. Projectwise jobbar med arbetsflöden och det finns en tät 
integrering till de flesta ritprogrammen och då främst Microstation.  

Projectwise finns redan hos många projektörer och entreprenörer . Det finns stöd för att 
kunna sätta upp arbetsflöden som standard och det finns en tät integration till många av de 
vanligaste ritningsprogrammen, dock främst Microstation. Det innebär att man till exempel i 
ett BIM-projekt kan ändra direkt i modellen som finns i systemet utan att först behöva ta ut 
den ändra den och sedan lägga tillbaka modellen som en ny version.   

En nackdel med Projectwise kan vara som författarna nämnde i ovanstående stycke är att 
även om det fungerar med de flesta ritningsprogram är det mer integrerat med Bentleys 
produkter. Det innebär att flera fördelar med programmet endast kan användas om man 
använder Bentleys produkter såsom Microstation. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 Enhetlig informationshantering i investeringsprojekt. Trafikverket 
23 Enhetlig informationshantering i investeringsprojekt. Trafikverket 



33 

 

I många av Trafikverkets investeringsprojekt idag så arbetar projektörerna med BIM i olika 
nivåer och de tar oftast fram modeller med mer information än vad man vill ha på 
Trafikverket. All information läggs in i antingen IDA, Chaos eller Projectwise. Men det är 
oftast bara ritningarna som man sedan lämnar över till entreprenören i byggskedet. Detta 
trots att man vet att entreprenören sedan bygger upp egna modeller baserat på ritningarna. 
Sedan levererar entreprenören ritningar, relations handlingar och ibland även modeller 
tillbaka in i systemet. Sedan tar förvaltningen ut det de vill ha, vilket oftast är ritningar. Det 
här innebär att en stor mängd information byggs upp för att sedan raseras i olika skeden av 
ett projekt. Figur5 ska illustrera hur informationsflödet kan se ut idag i olika skeden av 
byggprocessen.  

 
Figur 4 Konsulter och entreprenörer levererar information i ett projekt till investeringsdatabasen (Chaos, IDA eller 
Projectwise). Förvaltaren tar sedan ut den information som man vill ha till sina egna databaser från investeringsdatasen 
när projektet är färdigt.
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Figur 5 Information i ett projekt som byggs upp förloras eftersom det ofta bara levereras ritningar från ett skede till ett 
annat i byggprocessen.  
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Det man skulle kunna göra istället för att förvaltaren ska ha sin egen databas och investering 
sin egen är att man sätter ihop dessa två delar. Fördelen med detta är att förvaltaren har 
tillgång till projektet under hela byggprocessen och vet vilka eventuella avsteg som görs. 
Dessutom skulle ett sådant system klara av att ta hand om BIM-modeller bättre än dagens 
system som utformades för gårdagens byggprocess.  

Författarna vet att det inte är en lätt övergång att gå över till en sådan organisation, men det 
är möjligt även om det ligger ett antal år in i framtiden. Det som krävs är dock mycket arbete 
och att både förvaltningen och investering är med på detta till hundra procent. Figur 7 visar 
hur informationsflödet skulle kunna se ut om investering och förvaltning slog ihop sina 
system och jobbade med en och samma databas med BIM som metod. 

 
Figur 6 I och med att Trafikverket går över till att arbeta med BIM kan det vara bra att sätta ihop investeringsdatabaserna 
och förvaltningsdatabaserna. Det innebär att alla har tillgång till all information som byggs upp i projektet.

 Figur 7 Figuren visar hur informationsflödet kan se ut när en BIM-modell används och levereras vidare in i varje skede. 
Ingen information behöver gå förlorad och all information i projektet finns centraliserad och tillgänglig i BIM-modellen 
för alla i projektet. 
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8 Byggprocessen 

8.1 Byggprocessen för väg och ban projekt. 
 

 

Figur 8 Byggprocessen för väg och ban projekt i Trafikverket 

I den nya byggprocessen som gäller från och med årsskiftet har åtgärdsval och förstudie 
satts ihop till åtgärdsvalstudie. 

8.1.1 Probleminventering 
Hela byggprocessen börjar när ett problem i transportsystemet har identifierats. Man 
överväger behovet och man försöker hitta en lösning som är en del av något som är 
större, inte bara där problemet har märkts.  Åtgärdsval handlar om att stegvis ta reda på 
om man kan hitta lösningar på de problem som uppstår genom att: 

• Påverka behov och beteende genom att tänka om. 

• Optimera genom att effektivisera användandet av det befintliga systemet. 

• Göra en begränsad ombyggnad. 

• Bygga nytt eller göra en större ombyggnad. 

Resultatet av detta fungerar som underlag för om man ska gå vidare med en förstudie 
eller inte. Om man kommer fram till att lösningen på problemet är en ombyggnad eller 
nybyggnad så går man vidare med en förstudie. Detta för att fördjupa sig i om problemet 
verkligen behöver åtgärdas eller inte. 24 

8.1.2 Förstudie 
Detta är det första formella skedet och det ska sammanställas i en rapport i form av en 
förstudie. Man undersöker, identifierar och beskriver möjligheter och brister på tänkbara 
lösningar.  

Man undersöker förutsättningarna för åtgärder och man håller samråd för att få in 
synpunkter. När förstudien är färdig ställer man ut den i offentliga utrymmen, som 
kommunhus, bibliotek och ofta även på Trafikverkets hemsida. Detta gör man för att 
allmänheten ska få en chans att sätta sig in i materialet och lämna eventuella synpunkter.  

 

                                                      
24 Planeringsprocessen investeringsprojekt. Trafikverket 
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Sammanfattningsvis går förstudien ut på att: 

• Ta fram förutsättningar för projektet. 

• Hålla samråd. 

• Eliminera alternativ som anses ogenomförbara. 

• Ta ställning till hur arbetet ska fortsätta beroende på hur många alternativ som 
kvarstår. 25 

8.1.3 Utredning 
Det är resultatet av förstudien som fungerar som en grund till om det behövs en väg- eller 
järnvägsutredning. En väg- eller järnvägsutredning behövs om det kvarstår mer än ett 
alternativ till utformning och det ska alltid göras om tillåtlighetsprövning krävs. Utredningen 
ska ge tillräckligt med underlag för att man ska kunna välja ett alternativ. Eftersom en väg- 
eller järnvägsutredning inte är ett formellt beslut går den inte att överklaga. 26 

8.1.4 Arbetsplan/ -systemhandling och järnvägsplan 
Det finns inte alltid en arbetsplan eller järnvägsplan, det krävs bara när man tar ny mark i 
anspråk. 

Arbetsplanen eller järnvägsplanen visar var vägen eller järnvägen ska gå och hur den ska 
utformas. Den ska ta hänsyn till både samhällets och enskilda personers intressen. Den ska 
visa tydligt hur mycket mark som behövs och detaljer kring utförandet som t.ex. 
bullerskyddsåtgärder.  

Det som görs är: 

• Att man förbereder det slutgiltiga alternativet. 

•  Att man håller sakägarsammanträden för att ge ytterligare ett tillfälle att lämna 
synpunkter. 

• Att man håller en utställning som ger möjlighet att lämna synpunkter. 

• En fastställelseprövning med möjlighet att överklaga. 

Efter detta vinner planen laga kraft och då kan endast mindre ändringar göras. 27 

 

 

 

                                                      
25 Planeringsprocessen investeringsprojekt. Trafikverket 
26 Planeringsprocessen investeringsprojekt. Trafikverket 
27 Planeringsprocessen investeringsprojekt. Trafikverket 
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8.1.5 Bygghandling 
I det här skedet efter att arbetsplanen eller järnvägsplanen har vunnit laga kraft tar man 
fram en teknisk beskrivning. En bygghandling innehåller detaljerade ritningar och tekniska 
beskrivningar som anger krav på hur projektet ska byggas. Handlingen ska också innehålla 
tillstånd enligt miljöbalken. När man har tagit fram bygghandlingen kan upphandling ske och 
bygget kan starta. 28 

8.1.6 Produktion 
I det här skedet bygger man själva vägen eller järnvägen. 29 

8.1.7 Förvaltning 
I det här skedet är bygget avslutat och då ska ritningar, relationshandlingar och övriga 
dokument lämnas in till förvaltare. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
28 Planeringsprocessen investeringsprojekt. Trafikverket 
29 Planeringsprocessen investeringsprojekt. Trafikverket 
30 Planeringsprocessen investeringsprojekt. Trafikverket 
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8.2 Byggprocessen i ett husprojekt 

 

Figur 9 Byggprocessen för ett husprojekt 31 

8.2.1 Förstudien 
Här analyserar och utreder man olika alternativ för att komma fram till om man ska gå vidare 
med byggprojektet eller inte. 32 

 

8.2.2   Projektering (produktbestämning) 
Indelas i programskedet och projekteringsskedet:  

• I programskedet preciserar byggherren alla sina krav och önskemål om den blivande 
byggnaden. Han klarlägger också alla förutsättningar och villkor som kan påverka den 
kommande projekteringen. Detta sammanställas i byggnadsprogram. 

• I projekteringsskedet arbetar man fram förslagsritningar. Man utformar och 
fastställer byggnadens konstruktionssystem och de olika installationssystemen, detta 
blir till systemhandlingarna. Sedan arbetar man med detaljutformning och kommer 
fram till bygghandlingarna. 

Bygghandlingarna innehåller ritningar, beskrivningar och de Administrativa 
föreskrifterna (AF). De skickas till byggherren av entreprenören i form av 
förfrågningsunderlag (FU). 

Efter att FU har skickats börjar upphandlingen av en entreprenör. 33 

                                                      
31  Marko Granroth, BIM – Byggnadsinformationsmodellering Orientering i en modern arbetsmetod 
32  Byggprocessen s.7. Uno Nordstrand 
33 Byggprocessen s.8. Uno Nordstrand 
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8.2.3 Produktion (produktframställning) 
Inleder med  

• Byggstart, här börjar entreprenören med produktionsplanering, produktionskalkyl 
(PK), produktionstidplan, kvalitetsplaner, riskplaner, Inköpsplan efter det kommer  

• Byggskedet, där man gör uppföljning, kontroll, styrning och ingår med i det här 
skedet veckoplanering, planeringsmöten (platschef möte), tidplanavstämning, 
ekonomiska avstämningar, underentreprenör och leverantörs möte m.m. 

Det hela slutar med en slutbesiktning och överlämnande. 34 

8.2.4 Förvaltning (produktanvändning) 
Här arbetar man med teknisk förvaltning (drift, underhåll), administration förvaltning 
(underhållsplaner) och ekonomisk förvaltning (löner, avtal, upphandling m.m.) 

Ett gemensamt namn för detta är operativ förvaltning. 35 

 

 

 

 

                                                      
34 Byggprocessen s.8. Uno Nordstrand 
35 Byggprocessen s.8. Uno Nordstrand 
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8.3 BIM genom byggprocessen. 

 

Figur 10 Informationsutbyte för olika discipliner i en BIM-modell 36 

I de intervjuer som författarna har utfört så anser de flesta som jobbar med BIM att man ska 
bygga upp en BIM-modell i ett så tidigt skede som möjligt för att sedan hela tiden bygga på 
den med information genom processen.  

Det kan vara bra att ta fram enklare modeller redan under förstudien för att få en bättre 
överblick på eventuella lösningar på de problem som man har. Det är även bättre att visa en 
modell när man håller samråd för att minska missförstånden och på så sätt slippa 
överklagningar som kan försena hela processen.  

Om man sedan behöver göra en väg eller järnvägsutredning kan modellerna fungera som 
beslutsunderlag. Här kan man bygga på modellerna ännu mer för att visa varför den ena 
lösningen är bättre än den andra. 

Det är bra om man studerar vidare hur det går till på fastighetssidan. Det kan finnas problem 
som man stöter på idag som redan har blivit lösta på fastighetssidan 

Marko Granroth skriver i sin bok, BIM orientering i en modern arbetsmetod, att 
byggprocessen förenklat kan delas upp i tre delar. Dessa tre delar är: 

• Planskede, förstudie, program- och projekteringsskede 

• Upphandlings- och byggskede 

• Förvaltningsskede 

                                                      
36  Marko Granroth, BIM – Byggnadsinformationsmodellering Orientering i en modern arbetsmetod 
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Eftersom samma uppdelning kan göras för byggprocessen i väg och ban projekt så är det 
viktigt att man studerar vilken nytta man kan ha av BIM i varje del. Efter att man har förstått 
det kan man gå in ännu mer i detalj för att specificera vad nyttan med BIM är för varje 
moment i byggprocessen. 
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9 Analys 
Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka hur man kommunicerar med 
BIM-modeller mellan olika parter i anläggningsprojekt idag och hur man kan förbättra 
kommunikationen. 

Det författarna har sett i alla intervjuer med personer som arbetar med BIM är att de som 
arbetar med BIM idag tycker att det är rätt väg att gå. Men det kan de inte göra själva utan 
stöd ifrån alla inblandade parter hos Trafikverket, konsulter och entreprenörer. 

 Att jobba med BIM innebär inte bara att använda sig av modeller. Modellerna i sig är 
verktyg som hjälper till att centralisera informationen och göra det möjligt för alla i ett 
projekt att hitta den information de behöver av projektet på ett och samma ställe. Ska man 
arbeta med BIM så måste man ändra på sättet som man ser på ett anläggningsprojekt idag. 
Alla måste vara en del av en helhet som jobbar mot samma mål. De olika disciplinerna kan 
inte arbeta utan att tänka på varandra och det mål som man har med projektet. För att 
kunna göra detta måste man förbättra kommunikationen i alla projekt. Beställare, projektör 
och entreprenör måste samarbeta för att fullt ut kunna utnyttja de fördelar som BIM-
modeller ger. 

9.1 Samgranskning 
När det kommer till samgranskning och kollisionskontroll ser intervjupersonerna som jobbar 
med BIM bara fördelar jämfört med traditionella metoder där man har använt sig av 
ritningar för samgranskningen. Med hjälp av en samordningsansvarig som sätter ihop de 
olika disciplinernas modeller till en samgranskningsmodell så kan man lätt se var det finns 
kollisioner och på så sätt undvika misstag som skulle vara kostsamma om man upptäckte 
dem senare i projektet. 

Detta innebär inte att det är omöjligt att göra kollisionskontroller med hjälp av ritningar. 
Men det tar mycket längre tid eftersom det är svårare att hitta kollisionspunkterna på 
ritningar enligt intervjuperson C. 

9.2 Kommunikation/styrande och stödjande dokument 
En av de frågor som inte är helt besvarade när det kommer till att jobba med BIM är hur 
informationsutbytet ska gå till, exakt vilken information som ska utbytas vid vilket skede. Det 
man gör idag är att man följer de gamla rutinerna och försöker anpassa dessa till varje 
projekt. Detta beror dels på att det inte finns några specifika dokument hos Trafikverket som 
styr hur detta ska gå till när man jobbar med BIM-modeller. Det pågår för närvarande några 
pilotprojekt som t.ex. Förbifart Stockholm som ska undersöka dessa frågor. 

I de projekt som jobbar med traditionella metoder så finns det redan rutiner för detta. Man 
använder sig av IT-handledningen och andra dokument. 
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En annan sak som är väldigt viktig när man pratar om informationsutbyte är vilka plattformar 
som man ska använda sig av för detta. Idag använder man på vägsidan en plattform som 
heter Chaos och på järnvägssidan använder man sig av IDA. En brist med dessa plattformar 
har varit att de är helt och hållet anpassade för att jobba på traditionellt vis där man 
levererar all information i projektet i plattformen. Vill man sedan ändra på någonting i 
projektet så lyfter man ut det från plattformen och ändrar det för att sedan lägga tillbaka det 
som en ny version. Men här kan det dyka upp problem om till exempel två personer skulle 
ändra på samma fil samtidigt och sen lägga tillbaka den, då skulle det vara svårt att veta 
vilken som är den gällande versionen. Det Trafikverket har gjort för att försöka lösa detta är 
att man har ett antal pilotprojekt, som t.ex projekt Hallandsås och Förbifart Stockholm, som 
jobbar med en annan plattform som heter Projectwise. Fördelen med Projectwise gentemot 
de andra två är att här kan man ändra direkt i modellen som ligger i plattformen och låsa 
den för ändring för att granska det man har gjort själv och sedan när man har godkänt den så 
släpper man den igen och då är den tillgänglig igen. Problemet här däremot är att eftersom 
den är utvecklad av Bentley så är plattformen mer kompatibel med Bentleys produkter. 
Projektörer som använder program från andra leverantörer kan inte använda alla funktioner 
fullt ut. 

9.3 Vilken juridisk status har en BIM-modell? 
Modellernas juridiska status är en fråga som ännu inte är besvarad. Idag försöker man 
undvika att ge BIM-modeller en juridisk status enligt intervjuperson F. Det man har gjort är 
att man har sagt till entreprenören att de får använda modellerna som hjälpmedel men om 
det skulle vara något fel på dem så tar man inte ansvar för det utan det är fortfarande 
ritningarna som är kontraktshandlingen. 

Det finns dock projekt som har löst detta och ett exempel på det är projekt Nynäsbanan. Där 
har man gett BIM-modellen samma juridiska status som ritningar. I det projektet hade man 
också som krav att alla ritningar som togs fram skulle genereras ur modellen. Detta har gett 
goda slutresultat i en av etapperna som är färdig och det har varit uppskattat av entreprenör 
som projektör. 37 

9.4 Använder man modeller eller ritningar på möten? 
När det kommer till projekt som jobbar med traditionella metoder så använder man alltid 
ritningar på sina möten. Vid större projekt tar man ibland hjälp av en 3D-modell eller en VR-
modell. 

I projekt som jobbar med BIM så använder man idag både ritningar och modellen på möten. 
Det är svårt att säga exakt i vilken utsträckning som man använder modellen på möten 
eftersom det är olika ifrån projekt till projekt. Det man kan säga är att vid större 
samgranskningsmöten så använder man oftast modellen medan man på mindre möten 

                                                      
37 Bim i hela byggprocessen ger effektivitet och kvalité. OpenBIM 



45 

 

använder ritningar även om modellanvändning förekommer på dessa möten. Fördelen som 
man ser med ritningarna är att det är lättare att titta på detaljer. Vissa projekt har dock valt 
att använda sig av 3D-pdf för detta ändamål. 
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10    Slutsats 
Syftet med det här examensarbetet har varit att titta på hur man kommunicerar med BIM-
modeller mellan olika parter i anläggningsprojekt . För att kunna göra detta måste man 
förstå hur man kommunicerar i traditionella projekt som inte använder BIM-modeller. 

Det författarna har sett är det även i projekt som inte använder BIM förekommer 
objektsbaserade modeller. Men mestadels hos konsulter och entreprenörer. Eftersom 
Trafikverket numera är en renodlad beställare så styr man inte över hur projektören 
projekterar. Det enda som man ställer krav på är vad som ska levereras ifrån ett skede i 
byggprocessen till ett annat. Problemet med det här arbetssättet är att en massa 
information som skulle kunna vara till nytta inte används i processen. 

Figur 11 illustrerar hur samordning mellan olika discipliner ser ut idag. De olika disciplinerna 
jobbar för sig själva utan att tänka så mycket på andra inblandade parter i projektet. Detta 
leder till att man jobbar i egna små ”projekt” som inte kommunicerar så mycket med 
varandra. 

 

Figur 11 De olika disciplinerna jobbar för sig själva utan att tänka så mycket på andra inblandade discipliner i 
traditionella anläggningsprojekt idag. Detta kan leda till missförstånd och förlust av information som kan 
förhindras genom bättre samordning. 

 
Det författarna har sett under intervjuerna är att det fortfarande råder lite delade meningar, 
bland dem som använder BIM, om vad BIM egentligen är för något. Ska man gå över till att 
jobba med BIM måste man ha en gemensam definition på begreppet så att alla vet exakt vad 
det är man talar om.  
 
En annan sak som författarna har upptäckt under intervjuerna är att det behövs regelverk 
och rutiner för hur kommunikationen med BIM-modeller ska gå till. De styrande dokument 
som finns hos Trafikverket idag är inte anpassade till de projekt som jobbar med BIM-
modeller. Detta har skapat en osäkerhet om vad det egentligen är som gäller det i sin tur har 
lett till att man inte vågar ge modeller samma juridiska status som ritningar. Dessa frågor 
måste man ta itu med snabbt om man vill gå över till att jobba med BIM, annars finns det 
risk för att kostsamma missförstånd uppstår. 
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Det är få människor i anläggningsbranschen som idag har erfarenhet av arbeta med BIM. 
Även i de projekt som jobbar med BIM idag så behövs det, i dagsläget, alltid en BIM-
samordnare som håller i trådarna. För att få ett bra slutresultat så måste kommunikationen i 
ett projekt fungera bra. En förutsättning för detta är att alla inblandade parter har samma 
mål med projektet, t.ex. att hålla tidplan och budget bättre. De som saknar erfarenhet av 
arbete med BIM-modeller måste ges en chans att förstå sig på BIM-modellerna för att de ska 
kunna dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap. 
 
Kunskapsnivån måste höjas och det kommer ta sin tid. Men för att göra det är det viktigt att 
man inte fokuserar allt för mycket på tekniken eftersom BIM handlar om mer än bara teknik. 
Först och främst måste man vara tydliga med vilket mål det är som man har av arbete med 
BIM. Utifrån detta kan man sedan definiera en process och sist bestämma sig för vilken 
teknik som passar bäst för detta ändamål. 
 
  
 

 
 
Figur 12 Eftersom BIM inte bara handlar om teknik är det viktigt att inte fokusera allt för mycket på det. 
Tekniken ska vara ett hjälpmedel som ska hjälpa en i processen mot ett tydligt uppsatt mål. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                 
Teknik 

Process 

Mål/Syfte 
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11  Rekommendationer 
Under examensarbetets gång har författarna sett att detta är ett område som behöver 
studeras mer. Det som kan göras är att: 

• Studera pågående BIM projekt inom anläggning från början till slut. 

• Studera hur man använder BIM-modeller i husprojekt genom att hämta in 
erfarenheter ifrån både avslutade och pågående projekt 
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Bilaga 1 
Frågor till projekt som använder BIM 
Frågorna som vi ställer nedan är riktade mot användning av BIM modeller vid 
kommunikation mellan olika parter i ett anläggningsprojekt.  

Allmänt 
Vad är BIM för dig? 

Vad är fördelarna/nackdelar för dig med att använda BIM modeller jämfört med 2D och 3D 
ritning? Avseende: 

• Avsaknad av ritningar 
• Samgranskning 
• Att arbeta direkt i modellen 

Kommunikation 
Hur förmedlar ni definitioner, specifikationer och beskrivningar i en form som är användbar 
och lättförståelig för relevanta parter. 

Finns det någon leveransmanual som förklarar hur informationsutbytet mellan de olika 
disciplinerna ska gå till? 

Kan ni definiera livscykelprocessen och de ingående delprocesser som kräver 
informationsutbyte i ett anläggningsprojekt? 

Vilken typ av information utbyter ni mellan de olika disciplinerna?  
 Vilka problem stöter ni på vid informationsutbyte mellan olika discipliner i ett projekt? 

Om man tog bort alla ritningar, hur ska man meddela varandra om omfattningen av 
projektet och hur ska man kommunicera och granska utformningen och detaljer i modellen? 

Samordning och kollisionskontroll  
Använder ni olika program mellan de olika disciplinerna för BIM modellering eller använder 
ni ett gemensamt program?  

Om ni använder olika program hur utbyter ni modeller och information mellan de olika 
programmen och: 

• Hur kontrollerar ni att informationen i objekten är korrekt 
• Vilken kvalitet kan ni garantera vid leverans av handlingar? 
• Finns det en färdig produktdatabas i mjukvaran ni använder eller skapar ni egna 

databaser och vem äger databasen som ni använder? 

Hur fungerar kollisionskontroll och samordning i ett anläggningsprojekt mot BIM i 
projekteringsskedet och i byggskedet?  

Använder ni ritningar eller modeller på möten och varför? 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med att använda modeller istället för ritningar och 
tvärtom vid möten? 
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I hur stor utsträckning i (%) använder ni modeller på era möten? 

Har ni något kvalitetssystem som ISO 9001 som: 

• Identifierar de ingående delprocesserna som finns i ett anläggningsprojekt. 
• Fastställer vilka discipliner som är delaktiga i varje delprocess och på vilket sätt de är 

delaktiga. 
• Vilken information som skapas var och hur det kan stödjas av mjukvaran. 

Handlingar, dokument och modeller. 
Vad levereras från systemhandling till bygghandling? 

Vad levereras från bygghandling till entreprenör i byggskedet? 

Vad levereras från byggskedet till förvaltaren? 

I vilket skede i byggprocessen bör man bygga upp en BIM modell och varför?  

Vilken juridisk status har en BIM modell och vem ansvarar för vad i modellen? 

Levererar man modeller eller ritningar till förvaltaren? 

Har ni tänkt på hur ni ska leverera modellen till förvaltaren? 

Mjukvara 
Vilket program har ni använt i projektet för BIM modellering och varför? 

Hur funderar ni när ni väljer vilket program som ni ska använda för BIM modellering, har ni 
tagit hänsyn till mottagaren av modellen eller inte? 

Vilket program tror ni skulle vara bättre att använda istället för den ni använder idag för att 
förbättra kommunikationen och samordningen i framtida projekt? 

Kunskap och kompetens 
Finns det en klar bild inom företaget av vad begreppet BIM innebär? 

Hur skaffar ni er större förståelse för begreppet i och med att BIM börjar användas som 
metod i fler projekten inom den närmaste framtiden? 

Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att arbeta med BIM eller skulle du önska att 
få mer utbildning? 

Har ni någon strategi för att inhämta teoriska och praktiska kunskaper inom BIM? 

Hur stor del i (%) av anläggningsbranschen tror ni idag jobbar traditionellt och hur stor del 
jobbar med BIM? 

Vad kan du dra för slutsats när det kommer till skillnaden i att använda BIM och inte 
använda BIM? 
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Bilaga 2 

Frågor till projekt som inte använder BIM 
Frågorna som vi ställer nedan är riktade mot användning av BIM modeller vid 
kommunikation mellan olika parter i ett anläggningsprojekt.  

Allmänt. 
Vad är BIM för dig? 

Vad är fördelarna/nackdelar för dig med att använda 2D och 3D ritningar? Avseende: 

• Användning av ritningar 
• Samgranskning 
• Kommunikation med andra discipliner 

Kommunikation. 
Hur förmedlar ni definitioner, specifikationer och beskrivningar i en form som är användbar 
och lättförståelig för relevanta parter. 

Finns det någon leveransmanual som förklarar hur informationsutbytet mellan de olika 
disciplinerna ska gå till? 

Kan ni definiera livscykelprocessen och de ingående delprocesser som kräver 
informationsutbyte i ett anläggningsprojekt? 

Vilken typ av information utbyter ni mellan de olika disciplinerna?  
 Vilka problem stöter ni på vid informationsutbyte mellan olika discipliner i ett projekt? 

Samordning och kollisionskontroll. 
Använder ni olika program mellan de olika disciplinerna för projektering eller använder ni ett 
gemensamt program?  

Om ni använder olika program hur utbyter ni ritningar och information mellan de olika 
programmen och: 

• Hur kontrollerar ni att informationen i ritningarna är korrekt 
• Vilken kvalitet kan ni garantera vid leverans av handlingar? 
• Finns det en färdig produktdatabas i mjukvaran ni använder eller skapar ni egna 

databaser och vem äger databasen som ni använder? 

Hur fungerar kollisionskontroll och samordning i ert anläggningsprojekt i projekteringsskedet 
och i byggskedet?  

Använder ni ritningar eller 3D modeller på möten och varför? 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med att använda 3D modeller istället för ritningar och 
tvärtom vid möten? 

I hur stor utsträckning i (%) använder ni 3D modeller på era möten? 
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Har ni något kvalitetssystem som ISO 9001 som: 

• Identifierar de ingående delprocesserna som finns i ett anläggningsprojekt. 
• Fastställer vilka discipliner som är delaktiga i varje delprocess och på vilket sätt de är 

delaktiga. 
• Vilken information som skapas var och hur det kan stödjas av mjukvaran. 

 

Handlingar, dokument och modeller. 
Vad levereras från systemhandling till bygghandling? 

Vad levereras från bygghandling till entreprenör i byggskedet? 

Vad levereras från byggskedet till förvaltaren?  

Vilken juridisk status har en ritning och vem ansvarar för vad i ritningen? 

Hur går det till när man levererar ritningar till förvaltaren, vilken information följer med? 

Mjukvara. 
Vilka ritningsprogramprogram har ni använt i projektet och varför? 

Hur funderar ni när ni väljer vilka ritningsprogram som ni ska använda, har ni tagit hänsyn till 
mottagaren av ritningen eller inte? 

Vilket program tror ni skulle vara bättre att använda istället för den ni använder idag för att 
förbättra kommunikationen och samordningen i framtida projekt? 

Kunskap och kompetens. 
Finns det en klar bild inom företaget av vad begreppet BIM innebär? 

Hur skaffar ni er större förståelse för begreppet i och med att BIM börjar användas som 
metod i fler projekten inom den närmaste framtiden? 

Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att arbeta med BIM eller skulle du önska att 
få mer utbildning? 

Har ni någon strategi för att inhämta teoriska och praktiska kunskaper inom BIM? 

Hur stor del i (%) av anläggningsbranschen tror ni idag jobbar traditionellt och hur stor del 
jobbar med BIM? 
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