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Sammanfattning  

I denna rapport utforskas möjligheterna med BIM-modeller som finns på dagens 

byggarbetsplatser.  Trots att BIM erbjuder effektivare lösningar inom områden som bland annat 

visualisering, samordning och kvalitetsarbete, är det få projekt som aktivt använder sig av BIM på 

byggarbetsplatsen. Den här rapporten syftar till att belysa potentialen med BIM under 

produktionsfasen samt analysera svårigheter som finns, då produktionspersonal vill använda sig 

av BIM-modellen. Det långsiktiga målet med rapporten är att främja framtida användning av BIM 

i produktionsfasen. 

I arbetet produktionsanpassas delar av BIM-modellen för Skanskas och Vasakronans 

samverkansprojekt Klara C till att den kan användas ifrån en handhållen enhet. Genom att visa 

praktiska tillämpningar, med verktyg och BIM-modeller som finns tillgängliga idag, synliggörs 

möjligheter med BIM i byggproduktionen. 

För att ha möjlighet att påverka kvalitet och format på den BIM-modell, vilken ändå uppförs vid 

projekteringen, är det av stor vikt att tidigt beakta vilka effekter ett aktivt användande av BIM har 

i produktionsfasen. Slutsatsen sammanfattas i ett antal frågeställningar som planerande personal 

bör ha i åtanke, detta för att främja en utvecklande och värdeskapande användning av BIM även 

ute på byggarbetsplatsen. 

 Vilken nytta tillför modellen i det specifika projektet? 
Ex. Samordning, tidsplanering eller visualisering. 

 Hur ska modellen användas av produktionspersonalen? 
Ex. Vilken enhet (Surfplatta/PC) 

 Vilka krav ställs då på BIM-modellen? 
Ex. Detaljeringsnivå, parametrar. 

 Vad krävs av arbets- och informationsflöden? 
Ex. Format på leverans av modell/modeller. 

 Är tillämpningen anpassad till användaren? 
Ex. Behövs det ytterligare stöd i form av kortare utbildningar eller kurser? 

 

 

 

Nyckelord: BIM, BIM-modell, 360 Field, 360 Glue, Navisworks, 

Byggnadsinformationsmodellering, Produktionssamordning, Produktionsanpassning, CAD, IFC, 

ICT, NWC, NWF, NWD, 
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Abstract  

This thesis explores the potential of the BIM-models available at today's construction sites. There 

are few projects that actively use BIM on the construction sites, despite the fact that BIM offers 

efficient solutions in areas such as visualization, coordination and quality control. This report aims 

to highlight the potential of BIM during the production phase and to analyze the difficulties that 

exist when production staff wants to use the BIM model. The long term goal of this report is to 

promote use of BIM in the production phase. 

In this report, parts of the BIM-model of Skanska and Vasakronan collaborative project Klara C, 

is adapted so that it can be used from a handheld device. Positive effects from active use of BIM-

models are shown with the tools and BIM-models that are available today. 

In order to influence the quality and setup of the BIM-model, which is produced during the design 

stage, it is of great importance that all potential applications of the model is taken in to account. 

The conclusion is summarized in a number of questions that planning staff should keep in mind in 

order to promote value-adding use of BIM.  

 What benefits does the model bring the specific project? 
E.g. Coordination, time planning or visualization. 

 How will the model be used by the staff? 
E.g. What kind of unit? (E.g. Tablet or PC) 

 What is required from the model? 
E.g. Level of detailing, parameters. 

 What work- and information flows are required? 
E.g. How is the model/models updated and delivered. 

 Is the application user friendly? 
E.g. Is additional, supporting education required? 

 

 

 

 

 

 

Keywords: BIM, BIM-model, 360 Field, 360 Glue, Navisworks, Building Information, Modeling, 

Production management, CAD, IFC, ICT, NWC, NWF, NWD 
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Förord 

Denna rapport är den avslutande delen av utbildning Byggteknik och design (180 hp) vid Kungliga 

Tekniska högskolan. Examensarbetet omfattar 15 hp och har bedrivits i samarbete med Skanska 

Sverige AB. För oss grundar sig intresset för BIM inom byggproduktion i ett stort IT-intresse som 

har följt oss genom livet, vilket medfört en förståelse för vad som är möjligt att åstadkomma med 

ny teknik och nya verktyg. Tidigare erfarenheter utöver högskoleingenjörsstudierna är praktik som 

arbetsledare, på större byggprojekt, samt flera år som hantverkare. Kombinerat innebär detta att vi 

ser en stor potential i nya verktyg och metoder för byggproduktionen. 

Vi vill tacka all produktionspersonal på projekt Klara C, som alltid haft dörren öppen och ställt 

upp på frågor och intervjuer vilka bidragit till utvecklingen av detta arbete. Vår handledare på 

projektet, Magnus Lindmalm, som väglett oss genom Skanskas organisation och bidragit med 

input ur ett projektledningsperspektiv. 

Ett stort tack till Robin Svedhem, BIM-ansvarig på Bengt Dahlgren, som ställde upp som 

akademisk handledare från KTH. Robin har stora erfarenheter vad gäller BIM och praktisk 

användning av olika programvaror och har varit till god hjälp då vi utforskat området.  

Övriga vilka har bidragit till detta examensarbete och förtjänar ett stort tack är: 

 Patrik Johansson från Skanska teknik som gav mycket input då vi började formulera vår 

frågeställning. 

 Föreläsarna från kvällskursen BIM 3 (AF2730) på Kungliga Tekniska högskolan, vilka 

öppnat för ett bredare perspektiv på BIM. 

Vi vill även tacka Skanska Healthcare AB för ett intressant platsbesök med givande intervjuer på 

NKS. Vi fick möjlighet att diskutera med personer som dagligen arbetar med implementering av 

BIM i byggproduktionen. 

Avslutningsvis tackar vi KTH för de här tre, emellanåt väldigt utmanande åren, under vilka vi har 

utvecklats som både människor och ingenjörer. Vi anser oss ha fått en bred utbildning med inblick 

i många viktiga delar och känner oss redo för yrkeslivet. 
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Nomenklatur  
 
2D  Två dimensioner (X, Y) 
3D  Tre dimensioner (X, Y, Z) 
4D  Fyra dimensioner (X, Y, Z + Tid) Se kapitel 5.2.3 
5D  Fem dimensioner (X, Y, Z + Tid och kalkyl) Se kapitel 5.2.4 
A  Arkitekt 
APD-plan Arbetsplatsdispositionsplan är en plan över arbetsplatslandskapet med bland 

annat bodar, kranar, sopstationer, återsamlingsplatser osv.  
BAS-U  Byggarbetsmiljösamordnare 
BIM Building Information Modeling(Byggnadsinformationsmodellering) Se kapitel 5 
BIM-modell Byggnadsinformationsmodell (Building information Model) 
CAD  Computer Aided Design 
ICT  Information and Communication Technology 
IFC Industry Foundation Classes, är ett plattformsneutralt filformat för BIM-

modeller. 
IT  Information Technology 
Molntjänst En tjänst som möjliggör lagring av filer på en server 

istället för lokalt (t.ex. Dropbox, iCloud) Se kapitel 5.2.1 
Viewer  Programvara som endast visar BIM-modeller, ingen redigering är då möjlig 
VVS  Värme, Ventilation och Sanitet 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen står inför ett generationsskifte. Fram till 2025 beräknas en tredjedel av alla 

yrkesarbetare och byggingenjörer gå i pension (Byggnads, 2013). Bostadsbristen i Sveriges 

storstäder ökar och byggproduktionen går på högvarv. Ny personal efterfrågas, inte bara för att 

täcka pensionsavgångar, utan även för att tillfredsställa det ökande trycket på produktionen. I en 

rapport från Statistiska centralbyrån från 2013 uppger endast 24 % av arbetsgivarna att det saknas 

nyutexaminerade byggingenjörer, medan 85 % anser att det råder brist på yrkeserfarna då de 

nyanställer (SCB, 2013). Detta pekar på att branschen står inför utmaningen att överbrygga ett 

kunskapsglapp. Samtidigt anklagas branschen för ineffektivitet, resursslöseri och stigande 

produktionskostnader. I Sveriges Byggindustriers rapport från 2005, Slöseri i byggprojekt, menas 

att upp emot en tredjedel av ett byggprojekts produktionskostnad kan vara slöseri (Josephson & 

Saukkoriipi, 2005). Då återstår frågan; vilka resurser finns tillgängliga för att modernisera och 

effektivisera branschen mot en mer hållbar ekologisk, ekonomisk och social utveckling? 

3D-projektering och 3D-samordning har länge använts bland projektörer. Byggnadsverket uppförs 

i en virtuell miljö där effektiv projektering och samordning sker. Med BIM, 

ByggnadsInformationsModellering, kopplas bland annat beräkningsbar information till modellen. 

3D-modellen blir smartare och kan användas för energisimuleringar, U-värdeberäkningar, kalkyler 

och tidsplaneringar. Det har skapats en BIM-modell. För att ge underlag till byggproduktionen 

projiceras dessa tredimensionella modeller om till tvådimensionella pappersritningar. Vid denna 

projektion av informationen i modellen, från det flerdimensionella BIM-rummet till det 

tvådimensionella pappersplanet, går användbar information förlorad. Information som annars 

kunnat nyttjas i övriga delar av byggprocessen.  

 

BILD 1.1 ILLUSTRATION ÖVER HUR EN BIM-MODELL DELAS UPP I TVÅDIMENSIONELLA RITNINGAR 
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När informationen endast fördelas till berörda discipliner försvinner helhetsbilden. Informationen 

blir tagen ur sitt sammanhang och fokus försvinner från det gemensamma målet. I förlängningen 

kan detta leda till att yrkesdiscipliner som arbetar på samma plats i samma projekt är helt ovetandes 

om hur deras hantverk påverkar och samverkar med varandra. Med en tredimensionell BIM-

modell kan kommunikation och samordning underlättas då den uppdelade informationen sätts i ett 

sammanhang och visualiseras.  

Under rätt förutsättningar kan informationen i BIM-modellen användas som underlag vid möten, 

arbetsberedningar, skapande av APD-planer eller som samordningsverktyg på byggarbetsplatsen. 

Studier som prövat och utvärderat olika BIM-verktyg visar på stora värdeskapande effekter. 

Tidsbesparingar på upp emot 15 % har uppmätts för produktionsledande personal, vilket skulle 

motsvara sex timmar per arbetsvecka. Enligt samma studie används denna tid till proaktivt 

kvalitetsarbete istället för reaktivt (Moran, 2012). Trots detta är det inte ovanligt att BIM-modeller 

som finns tillgängliga på byggarbetsplatsen helt saknar praktiska tillämpningar. 
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En större utbredning av BIM-användandet effektiviserar kommunikation och samordning med 

hjälp av bilder och modeller vilket illustreras nedan. Vi tror att denna effektivisering av 

kommunikation är ett sätt att fylla kunskaps- och informationsluckor, vilket i sig ger mindre 

utrymme för missförstånd under byggproduktionen och effektiviserar byggandet. I förlängningen 

leder detta till färre fel och mindre spill vilket främjar en mer hållbar utveckling.  

 

 

BILD 1.2 ILLUSTRATIONEN VISAR INFORMATIONSÖVERFÖRING I TVÅ DIMENSIONER OCH HUR DENNA 

INFORMATION KAN TOLKAS NÄR DEN ÖVERFÖRS FRÅN EN AKTÖR TILL NÄSTA 

 

BILD 1.3 MED HJÄLP AV BIM OCH TREDIMENSIONELLA MODELLER LÄMNAS MINDRE UTRYMME ATT 

FELTOLKA OCH MISSUPPFATTA VIKTIG INFORMATION 

  



Anton Lundvall 
Joakim Östberg 
Byggteknik och Design 
Kungliga Tekniska högskolan 
 
 

4 

 

1.2 Målformulering 

Denna rapport syftar till att underlätta användandet av BIM i produktionsfasen av ett byggprojekt. 

Genom att undersöka utvecklingsområden samt belysa möjligheterna med BIM visas nyttan med 

de nya arbetsätt som BIM innebär. Målet är att produktionsledare i ett tidigt skede ska kunna 

klargöra vilka möjligheter BIM kan erbjuda i det specifika projektet. Genom att definiera vad som 

behöver beaktas i projekteringsfasen skapas rätt förutsättningar för att modellerna ska kunna 

användas även i produktionen. Detta för att ha möjlighet att påverka kvalitet och format på 

modellerna som levereras till byggarbetsplatsen. Rapporten resulterar i en lista på frågor vilka bör 

tas i beaktande vid planering av ett byggprojekt. Detta för att främja en värdeskapande och 

utvecklande användning av BIM i byggproduktionen. 

1.3 Avgränsningar 

För ett produktionsledningsperspektiv avgränsas rapporten till att belysa värdeskapande faktorer 

vid aktiv användning av BIM-modeller. För projekteringen studerar den viktiga aspekter att ha i 

beaktande vid planering av ett byggprojekt. Detta för att skapa rätt förutsättningar för 

produktionsledningen att använda BIM-modeller. 

Rapporten studerar de övergripande, strategiska svårigheterna med att implementera BIM i 

produktionen. Ett byggprojekt sträcker sig ofta över flera år och både hård- och mjukvaror 

utvecklas snabbt. Därför avgränsas rapporten ytterligare genom att inte studera olika enheter, 

plattformar eller programvaror på djupet.  

Arbetet med BIM innebär i förlängningen även ett förändrat arbetssätt i byggprocessen med en 

objektsbaserad arbetsstruktur (Granroth, 2011). Detta område är alltför omfattande för att 

inkluderas i denna rapport och studeras ej. 

Rapporten avgränsas till att studera BIM vid: samordning, kommunikation och visualisering på en 

byggarbetsplats. Samordning och kommunikation är a och o för ett lyckat byggprojekt och tydliga 

visualiseringar gör det enkelt att förstå information och se ett gemensamt mål. De tillämpningar 

som behandlas i denna rapport är tillgängliga med dagens teknik, utan större investeringar eller 

förändringar av organisationer. Detta är en liten del av potentialen med BIM, men det här arbetet 

syftar till att möjliggöra användandet av BIM i produktionen.  

1.4 Utförande 

Den här studien genomfördes som explorativ. Genom kvalitativa intervjuer, litteraturstudier, 

platsbesök samt ett experimentellt försök där en BIM-modell produktionsanpassas, analyseras 

möjligheterna och svårigheterna med att implementera BIM i byggproduktionen. För utförligare 

analys av metod och genomförande hänvisas till kapitel 3.  
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2. Nulägesbeskrivning  

2.1 BIM inom byggproduktion 

Skanska arbetar aktivt med att implementera BIM inom olika områden. Detta sker antingen 

centralt, då samtliga projekt i koncernen har möjlighet att delta, eller genom olika pilotförsök. För 

att minimera risker, då nya arbetssätt prövas och utvärderas, bör inte hela system bytas ut på samma 

gång. Istället bör det bästa, från varje projekt, uppmärksammas och göras ännu mer effektivt i 

nästa (Bilaga 3). 

I dagsläget är det skiftande användning av BIM under produktionsfasen. Somliga projekt använder 

BIM som hjälp till bättre projektering medan andra prövar nya tillämpningsområden och 

programvaror i produktionen. Bakomliggande orsaker till skillnaderna är bland annat att projekt 

har olika förutsättningar vad gäller upphandlingsform och byggnadstyp eller ett blandat IT-intresse 

och en varierande erfarenhet vad gäller BIM och IT bland personalen (Bilaga 1). 

2.2 Skanska 

Skanska har en lång historia i Sverige, företaget startade redan på sent 1800-tal under namnet 

Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet (Skanska, 2015a). Med nästan 60 000 medarbetare världen 

över är Skanska idag en världsledande aktör inom bygg, med projekt framförallt i Europa och 

USA. Fokus i Skanska ligger på byggande och utveckling av bostäder samt kommersiella 

fastigheter och infrastruktur (Skanska, 2015b).  

Istället för “Building Information Modeling” väljer Skanska att tala om “Building Information 

Management”, där Management står för informationsstyrningen genom hela processen. På 

Skanskas hemsida kan det läsas om hur de ställer sig till BIM: 

“Som vi ser det är BIM det största som hänt byggbranschen sedan betong!” och “BIM på 

Skanskas sätt handlar om att du ska få levererat ett projekt som byggts med optimal 

produktionsekonomi, högsta säkerhet, rätt kvalitet och ett grönare byggande.” (Skanska, 

2015c) 

Skanska är ett byggföretag som leder utvecklingen framåt och det är tydligt att tron på tekniken är 

stark. I studien “Assessing the benefits of a field data management tool”, av Michael Stephen 

Moran från 2012, genomförs en omfattande undersökning på 15 olika byggprojekt i USA och 

Europa. I arbetet utvärderas införandet av informationshanteraren Vela och slutsatsen är att dessa 

arbetsmetoder för kommunikation sparar 9,1 timmar per vecka för en person i 

produktionsledningen. Vela, som sedan köptes upp av Autodesk, heter numera BIM 360 Field.  
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Nya Karolinska Solna (NKS) är på många sätt ett pilotprojekt, inte minst inom BIM. Idag jobbar 

Skanska Healthcare aktivt med att få produktionsledande personal på NKS att tillämpa BIM 360 

Field. 

2.3 Klara C 

Detta examensarbete utgår från projekt Klara C men kommer att sträcka sig till Skanska Sverige 

som helhet. Klara C är ett samverkansprojekt mellan Skanska Sverige AB och Vasakronan. Klara 

C är byggt på 30-talet och renoverat på 70-talet. Entreprenaden omfattar en totalrenovering av 48 

000 kvm kontorslokaler fördelade på 12 våningar. Fastigheten ligger centralt i Stockholm på 

Vasagatan 16, mitt emot Centralstationen. Fasader och delar av inredningen är blåmärkta vilket 

motsvarar den högsta klassificeringen av K-märke som innebär: “...synnerligen kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse…” (Stadsmuseet, 2015). Basbyggnaden ska klassificeras enligt LEED 

Platinum, den miljöklassificering som ställer högst krav enligt LEEDs miljöklassificeringssystem 

(LEED, 2015). Basbyggnaden beräknas vara klar i februari 2016. 

2.4 Tidigare forskning 

Denna rapport grundar sig på uppfattningen att produktionspersonal har nytta av att använda olika 

BIM-verktyg. För att styrka denna uppfattning hänvisas till ett antal studier och examensarbeten 

vilka behandlat ämnet BIM inom byggproduktion. Källor till samtliga studier finns i slutet av 

denna rapport. 

2.4.1 Assessing the benefits of a field data management tool, 2012, Michael Stephen Moran, 

Delft University of Technology 

I studien utvärderas användningen av ICT-verktyget Vela, numera en del av Autodesks BIM 360. 

Studien granskar 15 av Skanskas byggarbetsplatser i Nordamerika och Europa. Totalt 68 

användare, både av Skanskas personal men även underentreprenörer, vilka direkt använder 

programmet utvärderas. Genom intervjuer och observationer räknas tidsbesparingar ut genom att 

jämföra tiden det tar att utföra en uppgift före och efter implementering av programmet. Inlärnings- 

och utbildningstid samt den extra tid det tog att uppdatera databasen i Vela räknades med och 

adderades till den totala arbetstiden. Resultatet bland Skanskas personal är en genomsnittlig 

tidseffektivisering på 16 % vid användning av programmet. Den insparade tiden varierade 

beroende på yrkesroll, men gemensamt för de olika projekten var att ju fler som använde sig av 

verktyget desto större blev tidsvinsterna. Studien visar på att den insparade tiden används till 

planering samt för att reda ut grundorsaken till produktionsrelaterade problem. Studien berör också 

ämnet kvalitetsarbete, där författaren menar att användandet av Vela leder till att kvalitetsarbetet 

går från reaktivt till proaktivt förhållningsätt (Moran, 2012). 
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2.4.2 Effects of One Innovative Technology on CM Time, 2011, Joshua Lee Vaughan, North 

Carolina State University 

Även denna studie ser till ICT-verktyget Vela och mäter en ökad produktivitet på nästan 12 % 

(Vaughan, 2011). 

2.4.3 ICT-behov och -verktyg inom byggproduktion, 2013, Mathias Nilsson & Adam 

Ådnanes, Kungliga Tekniska Högskolan 

Menar att det för en lyckad ICT-implementering krävs en välutformad strategi som beskriver vilka 

problem som finns, hur dessa kan lösas samt vilka förutsättningar som krävs. De menar även att 

om användandet av ICT ska utvecklas inom byggproduktionen krävs det att den nya tekniken 

arbetas in i befintliga arbetsmetoder, då många av branschens aktörer anser att ny teknik 

komplicerar och är överflödig (Nilsson & Ådnanes, 2013). 

2.4.4 VDC i produktionsfasen, 2012, Amanda Metz & Malin Svensson, Chalmers Tekniska 

Högskola 

Pekar på vikten av att modellerna som produceras är produktionsanpassade för att kunna användas 

till fullo. Av juridiska skäl kan inte produktionsanpassningen ske av produktionspersonalen utan 

måste göras av respektive konsult (Metz & Svensson, 2012). 

2.4.5 Värdeskapande faktorer vid BIM i produktionen, 2014, Amanda Modig, Lunds 

Tekniska Högskola 

Studien syftar till att klargöra vilka värden som skapas då BIM som arbetssätt används i 

produktionen. Värden som lyfts fram är: tids- och kostnadsbesparingar, bättre och tydligare 

kommunikation samt ett förbättrat säkerhetsarbete. Det framhålls att det är viktigt att tidigt i 

projektet besluta om användningsområden för modellen (Modig, 2014).  

2.4.6 BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, 2008, Rogier Jongeling, Luleå Tekniska 

Universitet 

Intervjuresultaten i studien visar på en effektivare projektering och billigare visualisering samt en 

mycket effektivare samordning. Det ska tilläggas att rapporten ser till användandet av BIM-

modeller som komplement till den ursprungliga byggprocessen och inte till BIM som process. 

BIM som process anses ge ytterligare fördelar (Jongeling, 2008). 
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3. Metod 

 

BILD 3.1 VISUALISERING AV METOD 

 

3.1 Litteraturstudier 

För att bredda kunskaperna samt skapa större förståelse för problematiken inom området, BIM i 

byggproduktion, inleddes arbetet med litteraturstudier. Litteraturstudierna bestod av tidigare 

examensarbeten och referenslitteratur som berör ämnet. För att ge ytterligare fördjupning inom 

området studerades kvällskursen BIM 3 (AF2730) på Kungliga Tekniska högskolan parallellt med 

examensarbetet. I kursen erhölls ytterligare kunskaper genom föreläsare från näringslivet, 

projektuppgifter och datorövningar.  

Genom litteraturstudierna konstaterades bland annat att ett flertal examensarbeten utfört 

småskaliga försök på arbetsplatser. Försöken har i olika grad infört praktiska tillämpningar av BIM 

i byggproduktionen. Detta kan medföra risk för ofullständiga resultat då faktorer som påverkar är: 

hur anpassad modellen har varit för dessa tillämpningar, vilka som är på plats vid försökstillfället, 

samt vilken fas projektet befinner sig i och hur lång tid försöket varar. 
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3.2 Informella intervjuer 

För att få en uppfattning om både möjligheterna och problematiken med BIM i produktionsfasen, 

genomfördes i ett tidigt skede, flertal informella intervjuer. Dessa intervjuer hölls med 

produktionsledande personal med olika yrkesroller. Av intervjuerna framgick bland annat att det 

saknades en långsiktig planering för hur användandet av BIM-modellen skulle gå till i 

produktionsfasen. Ett exempel var vid en intervju med en teknikintresserad arbetsledare som på 

egen hand prövat att använda BIM-modellen på Klara C. Arbetsledaren påpekade att modellen var 

alldeles för tung för att driva i surfplattan och att programmet kraschade. Då är det enkelt att tro 

att tekniken inte är tillräckligt utvecklad, eller att det är fel på programvaran. Men det kan även 

vara modellen som inte är anpassad att användas för det ändamålet. De informella intervjuerna 

hölls med produktionsledande personal, då de är slutanvändarna av BIM i produktionen. De ansågs 

ha stor insikt i vilka svårigheter och problem som finns inom området. I den här fasen intervjuades 

arbetsledare och platschefer.  

3.3 Test av programvaror 

För att skapa förståelse för den process det innebär att införa BIM i ett byggprojekt valdes ett antal 

av de idag vanligaste programvarorna ut för utvärdering. Ingen vetenskaplig metod användes vid 

detta urval, utan val av programvaror grundade sig på tillgänglighet samt tidigare erfarenhet. Med 

tillgänglighet menas att vissa mjukvaru-utvecklare erbjuder tidsbegränsade studentlicenser, vilka 

kunde nyttjas vid utvärderingen. Utvärderingen av programvarorna baserades på våra egna 

erfarenheter som hantverkare, arbetsledare och byggingenjörer.  

Som resultat av detta avsnitt valdes BIM 360 Field/Glue att användas i en praktisk tillämpning. 

Detta för att dessa programvaror har bra stöd för samordning, visualisering och kommunikation. 

Se vidare i kapitel 5.3.2. Det bör framhållas att det finns många andra programvaror med liknande 

funktioner och tillämpningar. 

3.4 Kvalitativa Intervjuer 

Efter att ha införskaffat en djupare förståelse för problemen produktionspersonal står inför och en 

god uppfattning om hur olika programvaror fungerar i praktiken, var det viktigt att förstå hur det 

tekniska arbetet med BIM fungerar. Val av respondenter begränsades till personer som i sin 

yrkesroll har någon form av kontakt med BIM. Intervjuade yrkesroller innefattar, utan inbördes 

ordning: projekteringsledare, BIM-koordinator, projektchef och installationskonsult. Se kapitel 4.1 

för beskrivning av respektive roll. Intervjuer hölls även med aktörer från Skanska Healthcare på 

NKS (Nya Karolinska Solna). Detta för att NKS på många sätt är ett pilotprojekt och ligger i 

framkant då det gäller användandet av BIM i byggproduktionen. 
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Ordet BIM har olika betydelse beroende på yrkesroll och tidigare erfarenheter. Därför utfördes 

intervjuerna inte standardiserat. Denna metod användes för att skapa en så öppen dialog som 

möjligt vilket ansågs ge störst möjliga kunskap och förståelse. Metoden innebar att ett antal teman 

diskuterades och att följdfrågorna anpassades till situation och aktuell frågeställning. Denna metod 

ger stort utrymme för intervjupersonen att tolka frågan baserat på sina egna erfarenheter (Davidson 

& Patel, 2011). Detta anses ge bättre svar i den kvalitativa analysen. 

Ytterligare anledning till vald intervjumetod var att det ofta är svårt att bedöma vilken kunskap 

och vilka tidigare erfarenheter en viss respondent hade inom området. Därför gav vald metod 

möjlighet till att först bedöma kunskapsområden och att anpassa frågorna därefter. De kvalitativa 

intervjuerna sammanfattades och godkändes av respondenterna. Sammanfattningarna finns som 

bilagor i denna rapport. 

Kvalitativa intervjuer hölls med: 

Patrik Johansson, Skanska Teknik. 

Robin Svedhem, BIM-ansvarig på Bengt Dahlgren AB. 

Adina Jägbeck, BIM/CAD- koordinator, Skanska Healthcare. 

Karolina Molenda, Projektingenjör dokumentkontroll, Skanska Healthcare. 

Henrik Byfeldt, Projekteringsledare, Skanska Sverige. 

Olof Molin, BIM-koordinator, Skanska Sverige. 

3.5 Produktionsanpassning av en BIM-modell 

I de inledande litteraturstudierna pekade flertal rapporter på att BIM-tekniken inte är tillräckligt 

utvecklad eller för komplicerad för att användas inom produktionen. Men efter de informella 

intervjuerna bedömdes problematiken snarare ligga i hur tekniken tillämpas samt en avsaknad av 

tidig planering och strukturerade arbetsflöden. Därför utförs ett praktiskt försök där en fullskalig 

BIM-modell produktionsanpassas och drivs från en handhållen enhet. 

Tidigare examensarbeten av omfattningen 15 hp har utfört småskaliga försök där de implementerat 

olika BIM-verktyg i produktionsfasen (kapitel 3.1). Försöket i denna rapport skiljer sig från 

tidigare genom att inte undersöka nyttan av BIM i produktionen. Istället visar försöket att det med 

enkla medel är möjligt att anpassa en BIM-modell till att bli användarvänlig och värdeskapande 

för produktionen. 

Syftet är även att belysa eventuella svårigheter då BIM implementeras i produktionsskedet. En 

svaghet med den praktiska tillämpningen är att tidsbegränsningarna innebär att endast ett fåtal 

tillämpningar och programvaror kunde studeras. I försöket produktionsanpassades delar av BIM-

modellen för Klara C, se vidare i kapitel 6. 
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3.6 Diskussion kring metod och urval 

För att ge validitet åt de kvalitativa intervjuerna begränsades urvalet av respondenter till personer 

vilka i sin yrkesroll har någon form av kontakt med BIM. Då BIM-modellen inte aktivt används i 

produktionen innebar detta att ingen yrkesarbetare intervjuats under studiens gång vilket kan ge 

en ofullständig bild av ämnet. 

Det finns otaliga programvaror och mjukvaruutvecklare inom området BIM. Under utbildningen 

Byggteknik och design på Kungliga Tekniska högskolan har flera programvaror varit knutna till 

Autodesk. Detta innebär att det finns en risk att vi vid val att fokusera på BIM 360 Field och Glue 

blivit färgade av detta. Autodesk har även en stark och marknadsledande position vilket ytterligare 

påverkat oss vid val av applikation. 

Alla byggprojekt är unika, upphandlingsformer, storlek, erfarenhet och resurser är några aspekter 

vilka påverkar förutsättningarna för att använda BIM i produktionen. Detta arbete utgår ifrån ett 

specifikt projekt med sina unika förutsättningar vilket innebär att samtliga slutsatser ej kan anses 

vara generaliserbara i hela branschen.  
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4. Byggprocessen  

Det här kapitlet syftar till att ge grundläggande förståelse för de olika skedena i byggprocessen, 

samt en inblick i vilka handlingar, yrkesroller och upphandlingsformer som är inblandade. 

4.1 Roller 
 

4.1.1 Yrkesarbetare 

Yrkesarbetare, ofta förkortat YA, är ett vanligt samlingsnamn för de olika kategorierna av 

hantverkare på en byggarbetsplats.  

4.1.2 Arbetsledare 

Arbetsledare, ofta förkortat AL, är länken mellan produktionschef och yrkesarbetare. Arbetsledare 

styr den dagliga verksamheten på arbetsplatsen och stämmer av huruvida arbetet följer tidsplan. 

Om inte arbetet är i fas utförs nya prognoser och produktionschefen korrigerar sin planering baserat 

på hur arbetet fortlöper. Arbetsledaren ser även till att material, verktyg, maskiner och ritningar 

finns på plats för yrkesarbetare. (Skanska, 2012a)  

4.1.3 Produktionschef  

Produktionschef eller platschef, ofta förkortat PC, har ansvaret för organisationen i produktionen. 

Produktionschefen ser till att tidsplaner, ekonomi och kvalitet följs upp och når uppsatta resultat. 

Produktionschefen blir automatiskt BAS-U och ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen (Skanska, 

2012b). 

4.1.4 Projektchef 

Projektchefen har ett övergripande ansvar att styra projektet vad gäller ekonomi, resursplanering, 

kvalitets- och arbetsmiljöarbete (Modig, 2014). 

4.1.5 Projekteringsledare  

I byggprocessen deltar flera olika aktörer under olika skeden. Projekteringsledaren ansvarar för att 

styra och samordna dessa aktörer mot konkreta mål. Projekteringsledaren arbetar även riktat mot 

byggherren och ser till att det som projekteras är i enlighet med kundens önskemål, budget och 

tidsplan (Skanska, 2012c). 

4.1.6 BIM-koordinator 

En BIM-koordinator fungerar som spindeln i nätet och har till uppgift att sammanställa olika 

projektörers 3D modeller för att sedan identifiera fel och krockar. Om kollisioner upptäcks har 

BIM-koordinatorn i uppgift dela ut ansvaret för att dessa åtgärdas (Skanska, 2012d). 
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4.1.7 Byggherre 

Byggherren är beställaren av en byggnad, anläggning eller ombyggnad och kan vara en 

privatperson, företag, myndighet eller annan organisation. Byggherren är den som tar initiativet 

till ett byggprojekt och bestämmer hur organisationen ska se ut. En byggherre tar ofta hjälp av en 

projektledare eller projektgrupp, vilken ansvarar för att ta fram förslag, som byggherren får 

godkänna. Under projektets fortgång är det byggherren som tar avgörande beslut angående 

byggnaden (Nordstrand, 2008). 

4.1.8 Konsult 

Konsulter är personer med en specifik kompetens inom ett område och arbetar på uppdrag av 

entreprenören eller byggherren. Konsulter kan vara arkitekter, konstruktörer, kontrollansvarig, 

installationssamordnare etc. (Nordstrand, 2008). 

4.1.9 Entreprenör 

Entreprenörer är företagen som står för själva utförandet av produktionen och områden som de 

kan vara verksamma i är bland annat bygg, VVS, el- media, installationer etc. Det är oftast 

byggentreprenören som sköter organisationen och administrationen på byggarbetsplatsen 

(Nordstrand, 2008). 

4.1.10 Underentreprenör  

Byggentreprenören handlar upp underentreprenörer för att utföra specifika delar av entreprenaden. 

Detta kan vara VVS, el, ventilation, grundläggning etc. (Nordstrand, 2008). 

 

4.2 Typer av bygghandlingar 
 

4.2.1 Programhandling  

Programhandlingar arbetas fram av byggherre eller på uppdrag av byggherren och beskriver idén, 

syftet och förutsättningar för projektet. Handlingarna används för att identifiera möjligheter, 

svårigheter och för att överväga alternativa lösningar i projektet. I programhandlingarna bör det 

normalt definieras vilka förutsättningar som finns på platsen eller på alternativa byggplatser, vilken 

typ av verksamhet byggobjektet är avsett för, lokalernas funktion och samband med avseende på 

verksamheten, tekniska krav, miljöprogram, investeringskostnader och driftkostnader samt en 

översiktlig tidsplan (Redovisning av byggprojekt, 1993). 
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4.2.2 Förslagshandlingar  

Med programhandlingarna som underlag arbetas förslagshandlingar fram. Förslagshandlingarna 

kan innehålla enklare skisser, modeller, fasader, planer, sektioner och uppskattade kostnader. När 

förslagshandlingarna är godkända av byggherren fattas beslut om att fortsätta projekteringen 

(Redovisning av byggprojekt, 1993). 

4.2.3 Systemhandling  

Systemhandlingarna arbetas fram med hänsyn till de förslagshandlingar som blivit godkända. Vid 

framtagandet av systemhandlingar låses beslut gällande konstruktion och utformning, det fattas 

beslut gällande vissa detaljer och det samordnas installationer i schakt, kanaler och innertak 

(Redovisning av byggprojekt, 1993). 

4.2.4 Bygghandling 

Bygghandlingar är juridiska handlingar som ska innehålla den information som krävs för att 

uppföra byggnadsverket och består av byggritningar, beskrivningar och förteckningar 

(Redovisning av byggprojekt, 1993). 

4.2.5 Relationshandling 

Det är inte ovanligt att bygghandlingar revideras och ändras under byggets gång. För entreprenören 

är det viktigt att alltid ha den senaste upplagan av ritningar. Men ibland sker det ändringar som 

inte är definierade i bygghandlingarna. I dessa fall kan byggherren eller beställaren få handlingar 

som visar det verkliga utförandet, relationshandlingar. Det är då dessa som arkiveras för framtida 

förvaltning (Byggipedia, 2015). 

 

4.3 Entreprenadformer 

Upphandlingsformen på ett projekt påverkar möjligheterna att använda BIM genom hela 

byggprocessen. Om entreprenören inte äger hela processen är det viktigt att byggherren själv kan 

se nyttan med BIM redan i ett tidigt skede. Annars blir BIM onödiga, extra kostnader vid 

projekteringsskedet och under byggskedet finns det ingen anledning att lägga resurser på att göra 

en relationshandling av modellen då den inte kommer att användas i förvaltningen (Bilaga 2). 

4.3.1 Totalentreprenad  

I en totalentreprenad låter byggherren, med hjälp av projektledare, göra de nödvändiga utredningar 

vilka behövs för att fastställa de krav som ställs på byggnaden. Dessa ligger sedan som underlag 

för upphandling av en totalentreprenör. Totalentreprenören ansvarar både för resterande 
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projektering och för hela produktionen. Totalentreprenören har då ett så kallat funktionsansvar, 

vilket innebär ett ansvar för att alla krav som ställts på byggnaden uppfylls (Nordstrand, 2008). 

4.3.2 Generalentreprenad  

I en generalentreprenad låter byggherren utföra projekteringen fram till bygghandlingar. Dessa 

sammanställs till ett förfrågningsunderlag vilka innefattar hela utförandet. Entreprenören som 

ansvarar för byggnationen kallas generalentreprenör. Denna har ett samordningsansvar samt 

ansvarar för att anlita underentreprenörer och installatörer (Nordstrand, 2008). 

4.3.3 Samverkansprojekt  

Ett samverkansprojekt innebär ett djupare samarbete mellan entreprenör och beställare än i 

traditionella projekt. Syftet är att skapa gemensamma mål, bättre samarbete, bättre 

konflikthantering och en ökad kundfokusering. Målet är att med hjälp av incitamentavtal skapa ett 

effektivare och mer lönsamt byggande för båda parterna (Johansson, 2005).  

4.3.4 Projektutveckling  

Projektutveckling eller att bygga i egen regi som det även kallas innebär att byggherren skaffar 

mark eller fastigheter, projekterar och sedan bygger en byggnad. Byggnaden hyrs sedan ut eller 

säljs vidare åt till exempel en bostadsrättsförening. Vid projektutveckling av bostäder sker ofta 

själva försäljningen efter projektering men innan byggnaden är färdig, medan andra projekt 

involverar den framtida brukaren ännu tidigare (Nordstrand, 2008). 

 

4.4 Byggprocessen 

Med byggprocessen menas de faser ett projekt går igenom från idé till planering, produktion, 

förvaltning till rivning. Det finns olika metoder för att kategorisera byggprocessen och processen 

varierar mellan projekt och upphandlingsformer (Nordstrand, 2008). En förenklad och 

generaliserad version av byggprocessens finns i figuren nedan. 

 

 

BILD 4.1 VISUALISERING AV BYGGPROCESSEN 
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Det är inga skarpa gränser mellan dessa skeden, utan de överlappar ofta i olika grad. Exempelvis 

sker en viss gestaltning redan i programskedet för att säkerställa att alla krav går att uppfylla.  

4.4.1 Idé och program 

Ett byggprojekt uppstår på grund av att det finns ett behov, ett bra samtida exempel är det stora 

behovet av bostäder i storstadsområden. Andra exempel kan vara affärslokaler, skolor eller andra 

byggnadsverk. Även vid förädling/renovering av en byggnad uppstår ett byggprojekt. Beroende 

på storlek på projekt kan det vara olika initiativtagare, större satsningar eller infrastruktur är oftast 

politiska beslut medan andra projekt är initierade av framtida ägare eller brukare. Ifall det råder 

osäkerhet angående lämpligheten eller behovet av ett projekt inleds det med en så kallad förstudie 

eller behovsutredning. I förstudien utförs en djupare analys där behoven utreds ytterligare. 

Förstudien klargör förutsättningar, behov samt analyserar ekonomiska konsekvenser av projektet 

(Nordstrand, 2008). 

I programskedet klargörs byggherrens krav samt alla grundläggande förutsättningar för projektet. 

Exempel på detta kan vara val av tomt, placering på tomt, antal våningar och utrymmen. Detta 

sker i form av olika utredningar och program (Nordstrand, 2008); 

 Lokalprogram 

 Tekniskt program 

 Miljöprogram 

 Lokaliseringsutredning 

 Tomtutredning 

 Programkalkyl 

 Tidsplan 

Utredningarna sammanfogas i ett byggnadsprogram. Detta program verkar sedan som underlag för 

fortsatt projektering. I byggnadsprogrammet framgår förutsättningar och krav från både byggherre 

och berörda myndigheter (Nordstrand, 2008). 

 

BIM tidigt i byggprocessen 

Då den tänkta byggnaden utreds och analyseras kan BIM vara till användning för att visualisera 

olika gestaltningsförslag. Förslagen ger möjlighet att jämföra kostnader, funktion och även att 

utföra simuleringar av olika byggnadsalternativ. Gestaltningsförslagen synliggör risker och 

möjligheter vid val av stomsystem och installationer. Simuleringar som kan göras i tidigt skede är 

till exempel analys av ljusförhållanden eller energianvändning. Allmänt för BIM i byggprocessen 

är att vissa valmöjligheter låses tidigare än vid traditionell process (Granroth, 2011). 
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4.4.2 Projektering  

I projekteringen tas alla bygghandlingar fram som ska användas som underlag för vidare 

produktion. I projekteringen definieras byggherrens krav i form av detaljerade ritningar, 

beskrivningar och handlingar. Traditionellt delas projekteringsfasen upp i tre delar; gestaltning, 

systemutformning och detaljutformning. Som nämndes tidigare initieras gestaltning ofta allt 

tidigare i byggprocessen för att säkerställa att det är möjligt att uppfylla alla krav (både 

myndighetskrav och byggherrens). Bärande konstruktioner och installationer ska fungera som 

avsett i den tänka byggnaden vilket innebär ett stort samordningsansvar för arkitekt, konstruktör 

och installationsansvariga. Gestaltning resulterar i förslagsritningar på byggnaden. När ett 

huvudalternativ valts går projekteringen in i systemutformningen, där alla bärande konstruktioner 

och installationssystem fastställs till att uppfylla ställda krav. I detaljutformningen sker utförligare 

beskrivning och definiering av byggnaden vilka resulterar i detaljerade ritningar och handlingar 

som sedan ligger till underlag för produktionen (Nordstrand, 2008). Beroende på hur mycket 

kunskap som finns om projektet går det att projektera olika mycket innan produktionen startar. 

Vid till exempel ett ROT-projekt är det svårt att ha alla förutsättningar klara innan rivning av 

befintlig inredning och installationer vilket innebär att projekteringen ofta sker fortlöpande under 

produktionen. 

 

BIM i projektering 

I det här läget har ett av förslagen valts ut vilket utgör grunden för det fortsatta arbetet med 

gestaltning, installation- och stomlösningar. Arkitekten fortsätter med gestaltningen vilken ska 

ligga till grund för bygglovsansökning. Övriga konsulter, som installations- och 

konstruktionskonsulter baserar sitt arbete på arkitektens modell då de projekterar. Fler 

yrkeskategorier kopplas in till projektet och projekteringen går in i en mer detaljerad nivå. Alla 

konsulters modeller ska gå att integrera i en och samma modell vilket ställer krav på samordning 

och kommunikation. Den sammanställda modellen kollisionskontrolleras och kvalitetsgranskas 

för att lösa eventuella problem eller brister innan produktionen startar. Under rätt förutsättningar 

kan information till tidiga kalkyler och tidsplaner tas direkt från modellen vilket medför enkla 

jämförelser mellan olika alternativ och konstruktionslösningar (Granroth, 2011). 
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4.4.3 Upphandling och produktframställning  

De ritningar och handlingar som skapats under projekteringsfasen blir det förfrågningsunderlag 

som ligger till grund för anbudsgivarna i deras anbudsarbete. Anbuden öppnas och granskas av 

beställaren och denne väljer det anbud vilket bedöms förmånligast. 

Det är under produktionsskedet som den fysiska byggnaden blir till. Skedet börjar med etablering 

av arbetsplatsen med bodar, tillfällig el- och vattenförsörjning, stängsel, avfallshantering och andra 

nödvändiga resurser. Själva byggandet börjar ofta med markarbeten som schaktning innan 

grundläggningsarbeten och uppförande av den fysiska byggnaden.  

 

BIM i produktionsskedet  

En komplett BIM-modell kan under detta skede användas till att visualisera delar av eller hela 

byggnaden för att skapa en gemensam målbild i arbetsberedningar och liknande. Modellen kan 

även under rätt förutsättningar användas till att plocka ut mängder och priser för kalkyl och inköp. 

Tidsplaneringen kan även den ske utifrån data baserat på modellen, ifall tidsenheter knutits till 

byggdelar kan en detaljerad tidsplan enkelt plockas fram. En annan aspekt av olika BIM-verktyg 

är möjligheterna till samordning, samgranskning och kommunikation (Granroth, 2011). Tekniken 

innebär även en effektiv tillgång till samtliga ritningar via handhållna enheter. Personal på 

arbetsplatsen kan snabbt och enkelt överföra information via digitala ritningar eller modeller. 

Informationen synkroniseras centralt och visas i samtliga anslutna enheter i exempelvis 

programvaror som BIM 360 Field vilket berörs senare i rapporten.  

 

4.4.4 Förvaltning  

Då alla besiktningar är godkända överlämnas byggnaden från produktionspersonalen åt 

brukarna/ägarna och byggnaden tas i bruk. Förvaltningsskedet startar och byggnaden ska hållas i 

drift och underhållas (Nordstrand, 2008). 

 

BIM i förvaltningsskedet 

Att ha BIM-modeller över ett fastighetsbestånd innebär en enklare informationssökning samt en 

bättre presentation av informationen (Jongeling, 2008). Kompletta modeller över fastigheter 

innebär även att det går att utföra energisimuleringar och genom dessa optimera framtida 

energiinvesteringar och renoveringar. Den dagliga driften och skötseln av en byggnad kan i 
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framtiden ha mycket att vinna på BIM, då inte bara byggdelar utan i stort sett allt som kan tänkas 

tillhöra byggnaden går att lägga in och tolka i modellen. 

 

4.4.5 Förädling/rivning  

När behovet av ett byggnadsverk inte längre finns eller om byggnadsverket utsatts för förfall tas 

beslut om antingen renovering, även kallat förädling, eller rivning. Vid förädling kan sägas att 

byggprocessen börjar om från början (Nordstrand, 2008).  

 

BIM i förädling/rivning 

Framtida renoveringar och tillbyggnader underlättas om detaljerat underlag redan finns för den 

befintliga byggnaden. Annars kan det vara lönsamt att låta uppföra en BIM-modell för att 

underlätta projektering och samordning vid renovering. En detaljerad BIM-modell kan även vara 

till stor nytta då byggnaden ska rivas. Modellen gör det enklare att planera rivningen då 

materialklassning och placering underlättar arbetet med miljöbedömning och sortering inför 

återvinningen. Därför är det viktigt att den som förvaltar byggnaden ser nyttan med att ha en 

korrekt BIM-modell som relationshandling. 
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5. BIM 

IT-samhällets utveckling har inneburit många nya arbetssätt och hjälpmedel för olika delar av 

byggprocessen. Ett exempel är ritningar vilka tidigare ritades för hand och som nu görs både 

snabbare och med större noggrannhet på en dator. Steget från tvådimensionella ritningar till 

tredimensionella modeller innebär att en mycket högre detaljnivå erhålls.  

Innebörden av begreppet BIM varierar mellan personer och yrkesroller. Denna rapport definierar 

en BIM-modell som en virtuell representation av ett specifikt byggnadsverk. I BIM-modellen ingår 

digital information som berör byggnaden, en så kallad objektsbaserad modell. Uttrycket BIM 

syftar i denna rapport till modelleringen av BIM-modeller, digitala informationsflöden och 

arbetssättet. 

5.1 Framställning av BIM-modeller 

För att underlätta användandet av BIM-modeller inom produktion är det viktigt att entreprenörerna 

har en grundläggande förståelse för hur en BIM-modell skapas. Därför behandlar det här kapitlet 

just detta område. Det finns en stor mängd av filtyper och programvaror vilka används vid 

skapandet av BIM-modeller, denna rapport kommer att behandla några av de idag vanligaste. Om 

beslut fattas att använda andra programvaror för att samordna modellerna ser processen snarlik 

eller liknande ut oberoende av hur modellerna skapats. 

5.1.1 BIM-koordinering och samgranskning  

I en fullständig BIM-process växer modellen med projektet och ny data adderas under projektets 

gång. De olika konsultgrupperna arbetar parallellt i separata modeller, vilka samordnas för att 

samverka på ett bra sätt. I regel börjar arkitekterna att modellera och sedan använder resterande 

konsultgrupper arkitektmodellen som referens för att rita sina modeller (Granroth, 2011). 

Konsulterna ritar alltså sina modeller i separata filer men använder samma referensobjekt som 

grund. 

Med olika datorprogram, till exempel Navisworks Manage eller Solibri Model Checker, är det 

möjligt att ta fram rapporter på var och hur mycket de olika modellerna kolliderar med varandra. 

På detta sätt går det att i ett tidigt skede upptäcka projekteringsfel vilka annars hade blivit 

kostsamma i produktionsfasen (Granroth, 2011). För att de olika projektörerna ska komma fram 

till bra lösningar i sina modeller är det av stor vikt att de har ett gott samarbete och 

informationsutbyte under projektets gång. Detta sker i form av samgranskningsmöten. Då har en 

BIM-koordinator i förväg samordnat och granskat de modeller som de olika konsulterna har lämnat 

in. Sedan sitter representanter från de olika konsultgrupperna med i mötet där de tillsammans går 

igenom felaktiga lösningar och kollisioner mellan modeller. Under systemhandlingsskedet sker 
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några enstaka samgranskningsmöten och i bygghandlingsskedet ungefär varannan vecka. Det är 

viktigt att fördela ansvaret för att kollisioner och felaktig projektering rättas till. 

5.1.2 CAD/BIM-manual 

För att projekteringen ska vara lyckad är det viktigt att alla projektörer arbetar under samma 

förutsättningar. Det kan gälla: plushöjder, filtyper och nollpunkt. Inför ett projekt är det därför 

viktigt att komma överens om hur arbets- och informationsflödet ska se ut för projektörerna. Därför 

har BIM-koordinatorn för projektet i uppgift att ta fram en manual som alla delaktiga har en 

skyldighet att följa i sitt arbete. BIM-manualen ska klargöra syftet med projekteringen, 

ansvarsfördelningen mellan de inblandade parterna, hur modell-leveranser, ändringar, 

uppdateringar och samgranskning ska gå till. 

Vid skapandet av en BIM-manual måste det som är av värde för projektet belysas för att inte 

avskräcka konsulter. Onödiga krav kan ställa till det både vid upphandlingen och projekteringen. 

BIM ska inte användas för att det låter bättre än CAD utan projektet ska tjäna på det i ett 

helhetsperspektiv (Bilaga 2). När manualen är klar hålls ett startmöte med alla projektörer för att 

klargöra vad som står skrivet i texten och vad som förväntas av samtliga parter.  

5.1.3 DWG 

DWG är ett filformat som lanserades med AutoCAD 1.0 år 1982 av Autodesk. Ändelsen DWG 

kommer förmodligen av en förkortning av drawing. Trots Autodesks försök att försvåra för 

användandet av DWG-filer för konkurrenter har filformatet länge varit en informell standard för 

CAD-program (Wikipedia, 2015a). DWG-filer kan inte innehålla lagrad data i objekt utan 

innehåller endast information om lager, geometrier och färger. För att koppla annan information, 

i exempelvis plug-in programmet MagiCAD, måste en specifik projektfil vara tillgänglig. 

5.1.4 IFC 

IFC står för Industry Foundation Classes och är plattformsneutrala BIM filer. Det innebär att BIM-

modeller i IFC-format inte är beroende av programvara från en specifik leverantör för att kunna 

användas. Under senaste tiden har användandet av IFC-filer ökat kraftigt i takt med att kvalitén på 

översättningarna från andra filformat till IFC utvecklats och nya programvaror har tillkommit. År 

2013 blev IFC erkänt som en ISO standard, ISO 16739:2013 (Wikipedia, 2015b). 

Eftersom de flesta programvaror som används för att skapa BIM-modeller kan exportera IFC-filer 

tillåter det den som konstruerar att använda det programverktyget hon eller han är mest erfaren 

inom. Det finns risker med att ställa krav på att modelleringen ska vara gjord i ett specifikt 

program, då konsulter kanske hanterar programmen men inte bemästrar dem fullt ut (Bilaga 2). 
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5.1.5 Navisworks 

Navisworks är en programvara från Autodesk som finns i upplagan Navisworks Manage och 

Navisworks Freedom. För att använda Navisworks Manage betalas en licensavgift till Autodesk. 

Programvaran används för samordning av BIM-modeller, kollisionskontroller, visualiseringar och 

så kallade timeliners. I en timeliner kopplas olika byggdelar till ett ganttschema som sedan ligger 

till underlag i en animation som simulerar hur byggnaden byggs upp. Navisworks Freedom är en 

gratis programvara som endast är ämnad för visualisering av redan sammansatta modeller. 

Navisworks Freedom är vanligtvis den programvaran som entreprenörer och byggherrar använder 

sig av för att titta på den sammansatta modellen (Autodesk, 2015). 

 

5.1.6 NWC, NWF, NWD  

När en BIM-koordinator arbetar i Navisworks Manage, samlar koordinatorn in modeller från de 

olika konsulterna som arbetar med projektet och startar en ny projektfil i formatet NWF. En NWF-

fil fungerar som en pekare till de platser där CAD/BIM-filerna finns sparade på BIM-koordinatorns 

hårddisk. Den innehåller alltså inte modellerna i sig utan referenser till modellfilerna. Programmet 

fungerar alltså som ett filter där modeller som ska visas väljs ut. Det innebär att ändringar och 

uppdateringar i modellfilerna uppdateras automatiskt då BIM-koordinatorn uppdaterar NWF-filen. 

Det är alltså inte möjligt att redigera eller ändra modeller i Navisworks Manage. När en modell 

laddas in i projektet skapas automatiskt en NWC-fil. Ändelsen NWC står för Navisworks Cache 

och är en form av temporär mellanlagring. NWC-filerna används för att omvandla den integrerade 

informationen i modellerna till format som Navisworks kan läsa. Om VVS-installationerna 

exempelvis är ritade i MagiCAD blir det möjligt att klicka på MagiCAD-objekt i Navismiljön och 

där se vilka egenskaper konstruktören knutit till objektet. Det är från de flesta program möjligt att 

exportera direkt till en NWC-fil som sedan refereras till. Detta är rekommenderat vid samordning 

i Navisworks Manage. 

När samordningen är klar och modellen ska levereras till entreprenör eller byggherre exporteras 

en fil i NWD-format. Till skillnad från en NWF-fil innehåller NWD-filer de olika modellerna som 

finns sammansatta sedan tidigare och möjligheten finns att klicka på de olika objekten för att se 

deras egenskaper. Det är inte möjligt att redigera en NWD-fil och den kan jämföras med BIM-

världens motsvarighet till PDF. NWD-filer kan öppnas i gratisprogrammet Navisworks Freedom 

(Autodesk, 2014). 
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BILD 5.1 PRINCIPSKISS FÖR ARBETSGÅNG I NAVISWORKS 

5.1.7 Solibri 

Solibri Model Checker, eller SMC, är ett samgranskningsprogram utvecklat av Solibri Inc. i 

Finland. I SMC samordnas IFC-filer liknande Navisworks, dock behövs inga cachefiler då IFC-

formatet kan innehålla BIM-data. Det som skiljer SMC från Navisworks är att användaren har 

möjligheten att skriva egna regler för vad som ska kontrolleras. Det kan exempelvis vara bredden 

mellan väggarna i en utrymningsväg, eller antalet projektorer i varje konferenslokal (Solibri, 

2015). Eftersom programmet inte är begränsat till att kontrollera kollisioner är det även möjligt att 

se om information/parametrar i objekt saknas. Detta är särskilt viktigt då en utbredd användning 

av BIM ställer särskilda krav på littreringen av modellen. Solibri Model Checker gör det alltså 

möjligt att kvalitetssäkra modellerna. 
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BILD 5.2 BIM MÖJLIGGÖR EFFEKTIVARE SAMORDNING, KOMMUNIKATION OCH VISUALISERING 

5.2 BIM som byggstyrning 

Som tidigare nämnts avgränsas denna rapport till samordning, kommunikation och visualisering 

under produktionsfasen av ett byggprojekt. Här definieras samordning som arbetet 

produktionsledningen genomför för att styra de olika yrkesgrupperna på byggarbetsplatsen. 

Kommunikation syftar till all form av informationsöverföring vid entreprenaden. Det kan till 

exempel vara mellan yrkesarbetare och produktionsledning eller mellan olika underentreprenörer. 

Rapporter visar att samordning och kommunikation blir effektivare med hjälp av digitala verktyg 

och visualiseringsmöjligheter (Jongeling, 2008; Modig, 2014). 

5.2.1 ICT-verktyg och molntjänster 

Termen ICT betyder “Information and Communication Technology”, eller Informations- och 

kommunikationsteknik på svenska, och är en vidareutveckling av begreppet IT (Information 

Technology) med fokus på kommunikation mellan människor. Tillsammans med den växande 

användningen av så kallade molntjänster erbjuder tekniken effektiva och mobila samordnings- och 

kommunikationsmöjligheter. Istället för att information och data manuellt överförs mellan enheter 

innebär en molntjänst att informationen sparas på en gemensam hårddisk vilken är åtkomstbar via 

internet. Anslutna enheter tar hem nödvändig information vilket innebär att all data inte behöver 
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sparas lokalt utan går att nå så länge internetuppkoppling finns. Exempel på vanliga molntjänster 

idag är; Dropbox, Google drive och Google docs, iCloud, Facebook med flera (France, 2010; 

Boverket, 2008). 

 

5.2.2 Autodesk BIM 360 

Autodesks BIM 360 är ett molnbaserat samordningsverktyg, ett ICT-verktyg, där kommunikation 

och informationsutbyte mellan och inom produktionsledning och projektering kan äga rum. 

Programmet är både webbaserat, det vill säga att åtkomst sker med valfri enhets webbläsare, och 

app-baserat till Ipad. BIM 360 finns i två versioner, BIM 360 Field och BIM 360 Glue (Autodesk, 

2015a). Kostnaderna av dessa programvaror är baserade på projektets kontraktssumma och 

varaktighet. BIM 360 Glue som är anpassat för projektering och fungerar genom att projektörerna 

laddar upp sina modeller till en gemensam projektplats (molnet) och kan där se hur de olika 

modellerna samverkar. I BIM 360 Glue finns en funktion som tillåter deltagarna i projektet att 

skicka modeller till BIM 360 Field. BIM 360 Field är anpassat för produktionssamordning och 

fungerar genom att användaren laddar ner exempelvis ritningar och modeller från projektplatsen 

(molnet) till sin iPad. Med nödvändig information enkelt till hands kan användaren sedan gå ut på 

arbetsplatsen och jämföra hur verkligheten förhåller sig. Med hjälp av kameran i iPaden och rit- 

och skrivverktyg i BIM 360 Field är det enkelt att samla in information. När användaren sedan 

väljer att synkronisera den nya informationen med projektplatsen blir den synlig för samtliga 

användare och kommunikationen blir på så vis effektiv. I webbversionen organiseras data, 

information och filer med listor och statistik som är lätt att överskåda. Appen har flera funktioner 

för pdf-baserade ritningar, måttagning, 3D-visualiseringar, checklistor, anmärkningshantering och 

flera möjligheter att själv sätta ihop egna listor (Autodesk, 2015b).  

Exempel på praktisk tillämpning: Vid skyddsrond upptäcks en anmärkning som kräver åtgärd, rätt 

ritning öppnas i den mobila enheten och anmärkningen markeras på rätt plats. Till denna markering 

finns möjlighet att knyta mer information som till exempel status, beskrivning, ansvarig, datum 

eller bifoga ett fotografi på vad anmärkningen gäller. Samtliga anmärkningar sammanställs i en 

digital lista med sorteringsmöjligheter. I webbversionen finns sedan möjlighet att visa statistik 

över bland annat hur lång tid det tar innan anmärkningar är åtgärdade, grundorsak till 

anmärkningar eller vilket företag som har flest icke-åtgärdade anmärkningar. 
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BILD 5.3 ILLUSTRATION ÖVER INFORMATIONSÖVERFÖRINGEN VIA MOLNEN I 360 FIELD OCH GLUE 

5.2.3 BIM 4D 

Under rätt förutsättningar och med rätt parametrar kan BIM-modellen användas som 

planeringsverktyg. Med tidsparametrar knutna till objekt tas planeringsunderlaget direkt från 

modellen. Detta medför att modellen kan användas till att visualisera uppförandet av byggnaden 

samt att pröva byggbarheten för olika scenarion (Tyréns, 2012). 

5.2.4 BIM 5D 

Den femte dimensionen innebär att kalkyl och mängder kopplas till egenskaper i modellen. Detta 

förutsätter att modellen projekterats med alla nödvändiga parametrar och är modellerad på samma 

sätt som den verkliga byggnaden. Exempelvis ska väggar vara uppdelade per plan och inte vara 

solid från det understa till det översta. Med mängder från modellen går det att simulera olika 

alternativ och konsekvenser (Tyréns, 2012). Ett exempel kan vara en uppreglad innervägg där 
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modellen inte bara innehåller information om bredd, höjd och tjocklek utan även material, 

löpmeter reglar, mängd skivmaterial. Mängderna kan sedan läsas ut i form av enhet per kvadrat- 

eller löpmeter vägg.  

Med rätt information i modellen ger metoden exakta kalkyleringar och mängduttagningar men gör 

också att mängder endast behöver tas en gång. Beroende på i vilken fas som kalkylen utförs i 

baseras kostnadsinformationen på olika faktorer. I tidigt skede baseras kostnaderna på rumsareor, 

volymer och rumstyp. I senare skede, då byggnaden ytterligare har definierats och modellen 

uppnått en högre detaljnivå, baseras kostnaderna på ingående byggdelar (Granroth, 2011). 
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6. Produktionsanpassning av en BIM-modell 

I de inledande litteraturstudierna pekade flertal rapporter på att BIM-tekniken inte är tillräckligt 

utvecklad eller att den är för komplicerad för att användas inom produktionen. Men efter de 

informella intervjuerna bedömdes problematiken snarare ligga i hur tekniken tillämpas samt en 

avsaknad av tidig planering och strukturerade arbetsflöden. 

6.1 Syfte 

Under förstudien av detta examensarbete formulerades en hypotes; tekniken för att använda BIM-

modeller inom produktionen är tillräckligt utvecklad men modellerna är inte anpassade för 

ändamålet. För att pröva denna hypotes genomfördes ett praktiskt försök där en befintlig BIM-

modell, som saknade praktisk användning, produktionsanpassades. Detta var främst för att visa 

nyttan med BIM inom byggproduktionen, men även att belysa eventuella svårigheter vilka inte 

framkommit tidigare. Önskemål från produktionsledningen på Klara C gällde möjligheten att 

visualisera trånga installationsutrymmen i byggnaden. Målet var att modellen skulle bli praktiskt 

användbar till visualisering och samordning och samt för kommunikation i ett ICT-verktyg.  

6.2 Förutsättningar 

Tillämpningen skedde på Klara C (se kapitel 2.4). Eftersom Klara C är ett renoveringsobjekt är 

riktigheten av de befintliga relationshandlingarna och förutsättningar vid inmätningen några av de 

faktorer som påverkar modellens användningsområden. Modelleringen av Klara C påbörjades då 

byggnaden fortfarande var i bruk som kontorslokaler. Begränsad framkomlighet medförde att vissa 

antaganden gällande bland annat stomme, bjälklagstjocklek och plushöjder gjordes vid 

inmätningen. I senare skeden har det visat sig att vissa antaganden inte stämt vilket inneburit att 

nya utmaningar dykt upp längs vägen (Bilaga 5). Eftersom ett renoveringsobjekt har speciella 

förutsättningar bör denna modell inte ses som en exakt representation av byggnaden. 

Skanska har själva visioner om att modeller på arbetsplatsen bland annat ska användas vid 

arbetsmöten med produktionspersonal, som stöd vid arbetsberedningar och för genomgång av 

installationer med underentreprenörer (Skanska, 2013). För att visa nyttan med anpassningen av 

BIM-modellen fokuserade tillämpningen på dessa användningsområden.  
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Skanska bistod med BIM-modellen som fanns på plats i produktionen och gav sin tillåtelse att 

använda modellen i demonstrationssyfte. Den samordnade modellen som fanns tillgänglig var i 

NWD-format (Kapitel 5.1.4) och det bör understrykas att den höll god kvalitét. Färgkodningen av 

installationer och byggdelar stämde dock inte överens med ställda krav, utan många av 

installationerna var vita istället för att vara färgade enligt lagerna. Detta kan eventuellt ha berott 

på problem vid konsulternas export från Revit (Bilaga 6). Modellens storlek medförde att den var 

svårnavigerad och färger på lager gjorde att den, ur visualiseringssynpunkt, var svårtolkad. Detta 

i kombination medförde att modellen inte var användarvänlig för att visa installationsutrymmena. 

 

BILD 6.1 BIM-MODELLEN ÖVER KLARA C I NAVISWORKS MANAGE 

 

Efter test av modellen i Navisworks Freedom (Kapitel 5.1.3) och BIM 360 Glue (Kapitel 5.3.2) 

konstaterades följande: 

● Modellen bedöms vara korrekt ihopsatt. 

● Modellen är för stor för att drivas i en iPad Air. 

● Modellens storlek gör att den även är svårnavigerad i Navisworks Freedom. 

● Färger på modellens olika lager kan göra det svårt att särskilja olika byggdelar visuellt. 



Anton Lundvall 
Joakim Östberg 
Byggteknik och Design 
Kungliga Tekniska högskolan 
 
 

31 

 

6.3 Genomförande 

Med hänsyn till Skanskas önskade tillämpningar anses problematiken snarare ligga i 

användarvänligheten än kvalitét på modeller. För att modellen ska vara enkel att navigera i och 

möjlig att köra i surfplattor delas den upp i mindre delar. Klara C är sedan tidigare indelad i hus 1 

och hus 2 (se figur nedan) och det är lämpligt att behålla denna indelning.  

För att göra modellen enkel att använda ställdes följande krav: 

 Modellen ska vara indelad i mindre delar efter våningsplan och hus. 

 Den ska innehålla VVS-, sprinkler-, el- och arkitektmodell. 

 Endast arkitektens modell ska vara vit, installationer ska vara enligt respektive lagerfärger. 

 

 

BILD 6.2 INDELNING KLARA C 

Denna praktiska tillämpning genomfördes enbart på plan 7, men utförandet hade varit detsamma 

på övriga våningsplan. Eftersom det inte är möjligt att dela upp en NWD-fil skapas en ny NWF-

fil (se kapitel 5.1.4) för plan 7 hus 1. Till den nya NWF-filen läggs VVS-, sprinkler- och el-

modeller för plan 7 hus 1, samt en A-modell i DWG-format. DWG-filen fanns inte med i den 

sammansatta modellen från början men i just detta försök används A-modellen enbart som 

referens. Det är viktigt att komma ihåg att en NWF endast fungerar som en pekare till de platser 

där modellfilerna ligger. Modellen är alltså inte styckad utan visar endast de modeller vilka valts 

att synas. Detta innebär att ändringar som sker i källan automatiskt uppdateras i NWF-filen. 
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BILD 6.3 PRODUKTIONSANPASSAD MODELL I NAVISWORKS MANAGE 

 

6.4 Resultat av produktionsanpassning 

Försöket resulterade i en modell vilken laddades snabbt, ledtiden från att surfplattan låses upp tills 

att korrekt modell visas på skärmen bedöms som kort. Modellen fungerade bra att navigera i och 

grafiken upplevdes flyta bra. Modellen erbjöd goda visualiseringar av de trånga 

installationsutrymmena på plan 7, se bild nedan.  



Anton Lundvall 
Joakim Östberg 
Byggteknik och Design 
Kungliga Tekniska högskolan 
 
 

33 

 

 

BILD 6.4 TEST AV MODELL I SURFPLATTA PÅ BYGGARBETSPLATS 

 

Denna anpassning visar, hur det med mycket enkla medel, är möjligt att utgå från en modell som 

saknar praktiska tillämpningar och göra den användbar för byggproduktionen. 

Modellanpassningen presenterades för projektchefen med goda resultat. Följdfrågor om 

möjligheterna att nyttja modellen till visualisering för potentiella hyresgäster och inför 

hyresgästanpassning tyder på att det är möjligt att väcka ett intresse så länge den praktiska nyttan 

med tekniken kan redovisas. 



Anton Lundvall 
Joakim Östberg 
Byggteknik och Design 
Kungliga Tekniska högskolan 
 
 

34 

 

  



Anton Lundvall 
Joakim Östberg 
Byggteknik och Design 
Kungliga Tekniska högskolan 
 
 

35 

 

7. Analys 

Resultatet av denna studie sammanfattas i ett antal punkter. På grund av den stora skillnaden i 

förutsättningar mellan projekt samt den takt som arbetsverktyg, i form av hårdvara och mjukvara, 

utvecklas i så väljs att hålla dessa punkter så öppna och allmänna som möjligt. Ett projekt löper 

ofta över flera år och i nästkommande byggprojekt kommer nya förutsättningar att råda. En alltför 

specifik och detaljerad slutsats anses ha verkat kontraproduktivt för den framtida användningen då 

den övergripande BIM-strategin är det centrala i det här examensarbetet. 

7.1 Helhetstänk/Livscykeltänk 

Flera av respondenterna var skeptiska till om tekniken i dagens surfplattor är tillräckligt utvecklad 

för att på ett tillfredsställande sätt kunna driva BIM-modeller. Analyser av intervjuer och 

litteraturstudier pekar på att svårigheten med införandet av BIM i byggproduktionen snarare ligger 

i hur tekniken används än tekniken i sig (Bilaga 3). Även det praktiska försöket som utfördes är 

tydligt bevis för att BIM-modeller kan nyttjas om de är ändamålsanpassade. För möjligheten att 

effektivt använda BIM i hela byggprocessen är det viktigt att ta hänsyn till att modellens 

användningsområden ser olika ut beroende på vilken fas projektet befinner sig i. Det format som 

levereras till entreprenören enligt kapitel 5.1.6 kan i de flesta fall lämpa sig bättre för samordning 

och projektering än för byggproduktion. I livscykeltänket måste tidigt finnas en tanke för hur 

produktionspersonalen ska använda sig av BIM. Det bör eftersträvas att undvika det läge där en 

stor modell, vilken innehåller mycket och ibland irrelevant information, levereras till 

byggarbetsplatsen. 

7.2 Definiera tillämpningar 

Inga byggprojekt är likadana; geografiskt läge, klimat- markförhållanden, upphandlingsform, 

organisation och detaljeringsgrad på handlingar är bara några exempel på faktorer som påverkar 

projektets förutsättningar (Révai, 2012). I en intervju med BIM-koordinator på Skanska framkom 

att det tidigt i ett projekt ställs upp tydliga mål för hur BIM ska användas inom projekteringen 

(Bilaga 1). Det samma gäller vid produktionsplaneringen, då är det viktigt att i ett så tidigt skede 

som möjligt identifiera de områden där det kan vara lämpligt att använda BIM inom. På vilket sätt 

modellerna ska och kan användas i produktionen är någonting som bör vara väl definierat i förväg. 

Det framkom även att det för att motivera användandet av ny teknik och nya arbetssätt är viktigt 

att se den faktiska nyttan BIM ger (Bilaga 1). Om det tydligt framgår vilka värdeskapande effekter 

användandet av BIM-modellen och olika verktyg har, både för entreprenaden som helhet och för 

enskilda yrkesroller, kommer implementeringen underlättas (Bilaga 1). 
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7.3 Ställ krav 

En BIM-modell är inte en helhetslösning i sig, modellen som ska användas på byggarbetsplatsen 

bör vara anpassad efter tidigare definierade tillämpningsområden. Det sätt modellen levereras på 

behöver produktionsanpassas i högre grad än vad som sker idag. Detta innebär att modellen 

innehåller de variabler och parametrar som är intressanta för produktionspersonalen. Om modellen 

är tänkt att användas till mätning och mängduttagning ställer det krav på detaljeringsnivå. Är 

modellen och dess ritningar istället tänkt att användas till samordning och kommunikation 

underlättas det om den levereras och uppdateras i en specifik mapp-struktur, exempelvis uppdelat 

per plan.  

I intervjuer har det även framkommit att svårigheten kan vara att bestämma vilken detaljnivå som 

önskas, större noggrannhet innebär ofta att mer resurser måste läggas på skapandet av modellen 

och detta är en avvägning som måste göras. Tydligt är dock att det noga behöver ställas krav på 

vilken information modellen ska innehålla och hur den levereras för att informationen ska gå att 

nyttja på ett effektivt sätt.  

7.4 Anpassa arbetsrutiner/arbetsflöden 

Det är viktigt att alla i projektet är införstådda i hur arbetet kring BIM är strukturerat under 

produktionsfasen. Det ska finnas tydliga rutiner och arbetsflöden för hur modeller levereras, ändras 

och uppdateras. Det är att föredra att inte ha för många olika system vilka måste uppdateras 

manuellt, utan se till att dessa system kan läsa informationen från samma källa. Under studiebesök 

på NKS framkom att implementeringen av 360 Field hade underlättats avsevärt om programvaran 

varit med i planeringsfasen. Det hade då kunnat skapas förutsättningar vilka underlättat 

administrationen kring programvaran (Bilaga 3). Det ska dock framhållas att programvaran vid 

den tiden inte höll samma klass som den gör idag och fanns således ej med i planeringen. 

7.5 Kvalitetssäkra modeller 

För att säkerställa att modellerna är korrekta krävs, utöver kollisionskontrollerna, en granskning 

av att modellen innehåller efterfrågade parametrar. Detta för att skapa förtroende för modellen 

samt för att kontrollera så att modellen är av tillräckligt god kvalitét och innehåller efterfrågad 

information. 
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BILD 7.1 ANPASSAD MODELL UTE PÅ BYGGARBETSPLATSEN 

7.6 Ta hänsyn till användarna 

Produktionsanpassningen i kapitel 6 tyder på att användarvänligheten är av stor vikt. Hur effektiv 

och modern en teknik än är, så är den utan värde om ingen tillämpar den. Byggbranschen beskrivs 

ofta som konservativ och entreprenadpersonal som praktisk snarare än teknisk. Detta innebär inte 

att det är så det förhåller sig, men ny teknik ska inte tvingas in utan göra nytta genom att underlätta 

det dagliga arbetet (Bilaga 1). Vid implementering av ny teknik och nya arbetsmetoder är det av 

extremt stor vikt att ta hänsyn till vem som i slutändan ska använda tekniken. Personal vilka arbetar 

aktivt med olika former av BIM-implementering framhöll under intervjuerna vikten av att program 

och verktyg är lätta att ta till sig och använda (Bilaga 1; Bilaga 3). En stor kunskapströskel eller 

för brant inlärningskurva leder ofta mot återgång till normal arbetsgång och att nya verktyg och 

metoder förkastas.  

Det framkom även att svårigheten kan ligga i en stor spridning bland de yrkesverksamma vad 

gäller IT- erfarenhet och intresse. Vissa har stora förkunskaper och tar lätt till sig ny teknik medan 

andra, vilka kanske har stora kunskaper inom bygg i övrigt, kan ha problem att ta till sig ny teknik 

och verktyg (Bilaga 1). Viktigt för att få spridning på nya verktyg och tillämpningar är att de ger 

en tydlig nytta för den som ska lära sig att använda dem (Bilaga 1). På NKS används till exempel 

endast några få specifika funktioner av BIM 360 Field (Bilaga 3). Ytterligare en aspekt som lyftes 

fram under intervjuer är att nya verktyg och IT-stöd måste ha ett logiskt arbetssätt, vilket passar in 

i dagens rutiner och fungerar som ett komplement till nuvarande arbetssätt (Bilaga 1). 
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8. Slutsats  

Slutsatsen av denna studie är att BIM-modeller under rätt förutsättningar går att använda på ett 

praktiskt och värdeskapande sätt inom byggproduktionen. Tekniken är här och produktionen är 

mogen, men problematiken ligger i hur information levereras och används samt en okunskap i hur 

BIM fungerar och kan användas på ett värdeskapande sätt. Modellerna som, i dagens läge, 

levereras till produktionen är snarare anpassade för projekteringsfasen än byggproduktionen.  Det 

är viktigt att tidigt ha en tanke på hur BIM-modellen kan och ska användas för att skapa nytta för 

det enskilda projektet. Detta för möjligheten att påverka format och utformning av de modeller 

som levereras till entreprenören. 

För att få så stor användning och värdeskapande effekt som möjligt av en BIM-modell krävs att 

redan i ett tidigt skede avgöra vilka områden som modellen ska användas inom och ställa krav 

därefter. Informationen som modellen måste innehålla varierar stort om den exempelvis ska 

användas till mängdavtagning jämfört med samordning eller tidsplanering. Att redan i ett tidigt 

skede besluta om användningsområden för modellen bidrar till att produktionspersonalen vet att 

de kan lita fullt ut på informationen inom respektive område, något som inte alltid fungerar idag. 

Produktionsanpassningen av modellen i kapitel 6 visar, hur det med mycket enkla medel är möjligt 

att utgå från en modell som idag saknar praktiska tillämpningar och göra den användbar inom 

byggproduktionen. Eftersom Skanska, i de allra flesta projekt, har en egen BIM-koordinator och 

en BIM-modell tyder detta på att det finns stora utrymmen för lättillgängliga effektiviseringar i 

dagens byggproduktion. En BIM-modell som endast används för kollisionskontroller kan ses som 

en outnyttjad resurs på byggarbetsplatsen, då modellen ändå finns att tillgå. Så länge modellen är 

underlag för bygghandlingar behöver den inte vara ett juridiskt dokument utan kan verka som 

komplement för att visualisera konstruktionslösningarna i ritningarna samt som underlag vid 

kommunikation och samordning. 

För att främja BIM i byggproduktionen sammanfattas analys och slutsats till ett antal 

frågeställningar. Frågorna är riktade till planerande personal och bör ställas så tidigt som möjligt i 

ett projekt. Detta för att skapa en långsiktig och värdeskapande användning av BIM. 

 Vilken nytta tillför modellen i det specifika projektet? 

Ex. Samordning, tidsplanering eller visualisering. 

 Hur ska modellen användas av produktionspersonalen? 

Ex. Vilken enhet (Surfplatta/PC)  

 Vilka krav ställs då på BIM-modellen? 

Ex. Detaljeringsnivå, parametrar. 

 Vad krävs av arbets- och informationsflöden? 

Ex. Format på leverans av modell/modeller. 

 Är tillämpningen anpassad till användaren?  

Ex. Behövs det ytterligare stöd i form av kortare utbildningar eller kurser? 
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9. Rekommendationer  

9.1 Rekommendationer till Skanska 

Rekommendationen är att arbeta aktivt för att tidigt skapa diskussioner kring vilka möjligheter 

som BIM erbjuder det aktuella projektet. Fokusera på de delar av BIM-tekniken som är 

värdeskapande och till nytta för arbetsplatsen. Ett metodiskt, stegvis införande där en begränsad 

mängd funktioner implementeras i taget är att föredra. Dessa funktioner ska ge stora och tydliga 

vinster för produktionspersonalen samtidigt som användarvänligheten ligger i fokus. Vissa projekt 

har inte stor nytta av själva modellen utan har mer att tjäna på en effektivare samordning, 

rapportering och kommunikation.  

Öppna upp för produktionsledningen att ha ett nära samarbete med projektets BIM-koordinator för 

att kunna komma med önskemål och idéer. Alla BIM-koordinatorer som intervjuats i detta arbete 

har varit väldigt tillmötesgående och genuint intresserade av att få produktionspersonalen att 

använda BIM-modellerna. Arbeta för att skapa större förståelse så att planerande personal vet vilka 

värdeskapande effekter BIM kan ha och vad som i så fall krävs. 

9.2 Rekommendationer för vidare studier 

Många intressanta aspekter och frågeställningar har påträffats under detta examensarbete. Ett 

intressant område för vidare studier har varit byggherrens nytta av BIM-modeller. Hur definierar 

byggherren en BIM-modell och vilka parametrar är intressanta vid förvaltning? Hur sker 

dokumenteringen under produktionstiden och hur blir modellen en relationshandling? Alla parter 

i ett projekt tjänar på att nyttja BIM genom hela processen och därför är det viktigt att även 

beställaren ser nyttan. 

Ett annat intressant område som dök upp i studien var frågan om en BIM-modell i sig bör ses som 

en systemhandling eller bygghandling. Även om ritningarna går in i ett bygghandlingsskede 

kanske krav skulle ställas på modellen för att klassas som bygghandling. I förlängningen är det 

även lämpligt att reda ut modellens juridiska status då den i dagens läge sällan är klassad som 

bygghandling.  
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Bilaga 1 

Datum: 09-04-2015 

Plats: Telefonintervju 

Deltagare: Anton Lundvall, Joakim Östberg, Patrik Johansson 

Patrik Johansson, sammanfattning av intervju 

Patrik Johansson arbetar brett med informationshantering i Skanskas linjeorganisation, allt från hur 

3D-modellen och dess tillhörande information ska hanteras på ett bra sätt, till hur arbetsledande 

personal blir mobila genom att rapportera in information via mobila enheter ut på site. 

Det finns olika aspekter av hur man kan använda BIM inom produktionen. En aspekt är att konsumera 

information för att skapa en bättre bild av vad som är tänkt. En annan är att rapportera in information, 

till exempel egenkontroller eller skyddsronder. Inrapporteringen behöver nödvändigtvis inte ha någon 

direkt koppling till modellen, utan skapar en effektivare hantering av informationen. Arbetet och 

graden av användning av BIM koordineras centralt, d.v.s. att alla projekt har möjlighet att utföra det, 

eller i form av olika pilot projekt. 

I byggboden används BIM mycket till att kommunicera i förberedande delar, där det ökar förståelsen. 

Detta ger underlag till bättre problemlösningar och beslut. Patrik framhåller vikten av 

användarvänligheten, den är en förutsättning för att det ska lyckas. Tyvärr är det ofta här det felar, 

vilket gör att vissa tillämpningar inte sprider sig lika mycket som önskats. En annan anledning kan 

vara att det är ett väldigt spritt IT-intresse bland kollegorna. Vissa har ett jättestort intresse och har lätt 

att ta till sig nya verktyg medan andra har ett mindre intresse. Patrik framhåller vikten av att ett IT-

stöd skall vara just ett stöd, d.v.s. skapa nytta och vara användarvänligt. Det som skapar nytta, är 

enkelt att hantera och lätt att ta till sig sprider sig direkt, det skall knappt behövas någon som 

supporterar. 

Tillämpningar med tydlig nytta + Lätt att ta till sig + Lätt att använda & resultatet blir bra = Riktigt 

bra spridning. 

Stödet som ges måste ha ett logiskt arbetssätt. Om hela arbetssättet måste kastas om kanske det inte är 

så lätt att hantera och lätt att ta till sig = ingen spridning. 

Patrik berättar att det är stor skillnad mellan olika yrkesroller, olika roller har olika nytta av modellen. 

Det är väldigt stor skillnad mellan vilka olika tillämpningar och programvaror som är bra för olika 

ändamål och arbetsuppgifter. 

Det Skanska gör i dag är att i ett tidigt skede skapa en målbild för BIM i projektet, detta resulterar 

sedan i form av krav i projekteringen (i vissa fall, i andra fall blir kravet 3D-projja, punkt). Patrik 

berättar även om att det måste definieras vad modellen ska användas till, att det måste ställas krav för 

att få informationen i modellen på det sätt att man kan nyttja den. 

 

  



 
 

Bilaga 2 

Datum: 10-04-2015 

Plats: Bengt Dahlgrens huvudkontor, Hammarby Allé 47 

Deltagare: Joakim Östberg, Anton Lundvall, Robin Svedhem 

Robin Svedhem, BIM/CAD- koordinator, sammanfattning av intervju.   

Detta är en sammanfattning av första intervjun med Robin Svedhem på Bengt Dahlgren. Robin jobbar 

som BIM-ansvarig på Bengt Dahlgren och är bland annat BIM-koordinator på Tele2:s nya 

Huvudkontor och är intresserad av att få ut modeller i produktionsfasen. Robin är, för KTH:s räkning, 

handledare för detta examensarbete. 

Robin konstaterar att upphandlingsformen påverkar möjligheterna att använda BIM genom hela 

byggprocessen. Om entreprenören inte äger hela processen så är det viktigt att byggherren själv kan se 

nyttan med BIM-projekteringen redan i ett tidigt skede. Annars är det bara onödiga kostnader vid 

projekteringsskedet och under byggskedet finns det ingen anledning att lägga resurser på att göra en 

relationshandling av modellen då den inte kommer att användas i förvaltningen. 

Vid skapandet av en BIM-manual måste det som är av värde för projekteringen lyftas fram. Onödiga 

krav kan ställa till det både vid upphandlingen och projekteringen. BIM ska inte användas av 

marknadsföringsskäl för att det kan låta bättre än CAD utan projektet ska tjäna på det för att inte 

avskräcka konsulter från att ta uppdragen. 

Robin föredrar själv att samordna IFC-filer med hjälp av solibri och försöker ändra till leveranser i 

IFC i de BIM-manualer han jobbar med. Eftersom alla programvaror kan exportera IFC tillåter det 

den som konstruerar att använda det programverktyget han eller hon är mest bekväm att använda.  Det 

finns risker med att ställa krav på att modelleringen ska vara gjord i ett specifikt program då konsulter 

kanske kan programmen men inte bemästrar dom fullt ut. 

För att använda modeller i produktionen måste tekniken finnas på plats och vara lättanvänd. Men det 

ställer även krav på modellen som levereras till platsen. För att får produktionen att se nyttan med 

modellen vill Robin att den ska vara genomarbetad och testad innan leverans. Går den att navigera i? 

Kan man enkelt se vad som är vad?  

  



 
 

Bilaga 3 

Datum: 28-04-2015 

Plats: Platskontor, Nya Karolinska Solna 

Deltagare: Joakim Östberg, Anton Lundvall, Karolina Molenda, Adina Jägbeck 

Denna intervju hölls med två referenspersoner samtidigt men är uppdelad i denna sammanfattning. 

Intervjun hölls på Nya Karolinska i Solna där BIM 360 vid intervjutillfället nyligen introducerats. 

Adina Jägbeck, BIM/CAD- koordinator, sammanfattning av intervju.  

Adina jobbar med överlämnandet av BIM-modellen på NKS och ser till att korrekt information finns i 

modellen för förvaltning. För Adina är detta det första projektet där BIM används i denna omfattning 

och första där surfplattor är vanligt arbetsredskap. 

När man planerar användandet av BIM så måste man se till processen som helhet. När projekteringen 

börjar har alla beslut ännu inte fattats och all information finns inte tillgänglig. Bygghandlingarna 

växer fram med tiden. Det kan vara så att det inte går att göra en hundraprocentig representation av 

byggnaden förens i senare skeden. Exempel på utmaningar kan vara underentreprenörer med ett 

designansvar som ännu inte blivit köpta eller väntan på beslut från byggherren som inte vill låsa 

designen. Det är viktigt att veta om ett objekt i modellen är den produkt som ska användas eller enbart 

visualisering. En byggherre som ska använda modellen för förvaltning bör precisera vilken detaljering 

som önskas på modellen då det kräver resurser att arbeta med modellen även under entreprenadtiden. 

En tydlig och bra BIM/CAD-manual är det bästa redskapet för projektörerna. 

Praktiska tillämpningar av modellen inom produktionen har bland annat varit koordinater till 

grävmaskiner och till utsättare. Adina ser positivt på BIM och tror definitivt att det kommer att 

användas ännu mera inom produktionen i framtiden. Hon understryker dock att det inte är rimligt 

enbart testa nya system då det kommer en dag då produkten ska levereras och då måste allting 

fungera. Det gäller att ta med det bästa från varje projekt och göra det ännu bättre i nästa. 

Karolina Molenda, Projektingenjör - Dokumentkontroll, sammanfattning av 
intervju. 

Karolina jobbar med att utbilda underentreprenörer och arbetsledare i programvaran BIM 360 Field 

samt administrera systemet på NKS. Vid intervjutillfället hade BIM 360 använts i fem veckor och fått 

mycket bra feedback från underentreprenörer och produktionschefer som bekräftat att stor del av 

kommunikationsarbetet har blivit enklare. Det hade underlättat att införa programvaran tidigare men 

detta var inte aktuellt vid starten av bygget då programvaran hade ett annorlunda format. 

BIM 360 Field är ännu inte anpassat för dokumenthantering då programmet saknar versionshistorik, 

metadata etc. Vid intervjutillfället användes programvaran enbart med 2D ritningar och fungerar 

genom att användaren rapporterar så kallade “issues” med hjälp av markeringar på ritningar, 

fotografier och listor. Eftersom det är viktigt att programvaran ska vara användbar för alla används 

inte alla funktioner utan endast de som kan ge direkt nytta. Karolina tror att alla har förmåga att lära 

sig nya saker och anpassa sig men att alla gör det i olika takt och på olika sätt. 

Det finns även funktioner för skyddsronder i programmet men det har inte varit aktuellt att byta det 

befintliga systemet än. 



 
 

I dagens läge finns det inget program som fyller alla önskade funktioner och när man använder flera 

olika så är det lämpligt om man kan få dessa programvaror att läsa information från samma källa. 

Annars kan det bli mycket manuellt arbete med att uppdatera alla system separat. 

Karolina tycker definitivt att utvecklingen går åt rätt håll och är övertygad om att BIM kommer att 

användas ännu mera i framtiden. 

  



 
 

Bilaga 4 

Date: 28-04-2015 

Location: Site office, Nya Karolinska Solna 

Participators: Joakim Östberg, Anton Lundvall, Karolina Molenda, Adina Jägbeck 

This interview was held with two references at the same time but is divided in to two parts in this 

summary. The interview was held at Nya Karolinska in Solna where BIM 360 at the time of the 

interview was recently introduced. 

Adina Jägbeck, BIM/CAD- coordinator, summary of the interview.  

Adina works with the handover of the BIM model at NKS and ensures that correct information is 

available in the model that is delivered to the client. This is the first project for Adina where the use of 

BIM is applied to this extent and the first in which the tablets are commonly used for the production 

team. 

It is important to take the whole design process in to account when planning the use of BIM. A lot of 

decisions are still to be made when the planning begins and all the information is not yet available. 

Documents and drawings will emerge over time. It may not even be possible to make a hundred 

percent accurate representation of building until the later phases. Examples of challenges can be 

subcontractors with a design responsibility that has not yet been hired or waiting for a decision from 

the clients who does not want to lock design yet. It is important to know if an object in the model is 

the product that will be used or only visualization. A client that will use the model for administration 

should specify the details as this will require resources to work with the model during the construction 

phase. A clear and good BIM/CAD-manual is the best tool for the designers. 

Some BIM applications in the production have included coordinates for excavators and surveyor. 

Adina welcomes the new technologies and definitely thinks it will be used even more in production 

management in the future. She stresses, however, that it is not reasonable to only test new systems 

either. There will always come a day when product will have to be delivered, and when everything 

must work. Instead we should take the best from each project and make it even better in the next one. 

Karolina Molenda, Document Controller, summary of t he interview. 

Karolina is working to educate subcontractors and supervisors in the software BIM 360 Field. She is 

also administrating the system at NKS. During the time of the interview BIM 360 has been used for 

five weeks at NKS. The system has received very good feedback from subcontractors and supervisors 

who confirms that much of the communication has become easier and more effective. It would have 

been desired to introduce the software earlier, but this wasn’t an option then since the software wasn’t 

considered developed enough at that stage. 

BIM 360 Field does not support the required features for document handling since the program has no 

version history or metadata. At the time of the interview the software was used with 2D drawings. The 

feature used in the application is so called "issues" where reports with the markings on the drawings, 

photographs and comments are uploaded to a cloud-based server. The application has more features 

but only one has been introduced so far since it is important that the software should be of actual 

service. It is for example possible to use the software for safety rounds but there hasn’t been any 

reason to change the existing system. Karolina believes that everyone can learn new things and adapt, 

but everyone does it at different rates and in different ways. 



 
 

At present, there is no program that fulfills all the desired features at a construction site. If several 

different systems are used, it is convenient if they can read information from the same source. 

Otherwise it will be much manual work to update all systems separately. 

Karolina definitely believes that the use of technology is moving in the right direction and is confident 

that it will be used even more in the future. 

 

  



 
 

Bilaga 5 

Datum: 19-05-2015 

Plats: Klara C Projektkontor, Klarabergsgatan 37  

Deltagare: Anton Lundvall, Joakim Östberg, Henrik Byfeldt 

Henrik Byfeldt, Projekteringsledare, sammanfattning av intervju  

Henrik Byfeldt arbetar som projekteringsledare och ansvarar bland annat för att samordna med 

konsulter och se till att rätt ritningar med rätt kvalitet levereras. 

Han berättar att Skanska ställer krav på konsulterna, vad de vill ha levererat i form av modeller. 

Tidigare var kravet oftast 3D och kollisionskontroll för större projekt. Han berättar även att modellen i 

dag framför allt används till kollisionskontroller men om de i ett tidigt skede bestämmer sig för 

tillämpningar kan det ställas krav på projektörerna att leverera modellerna i rätt format. Henrik 

berättar även om problematiken med nya programvaror och en varierande kunskap bland konsulter. 

Vi talar även om att det vid större projekt eventuellt hade behövts en person närmare site som hanterar 

BIM-delen. Vi kommer in på inmätningen av klara C, i ombyggnadsprojekt är det viktigt att mäta in 

bef. byggnad och även kontrollera antagna bjälklagstjocklekar. På grund av att hyresgästerna var kvar 

i byggnaden vid inmätningen skedde den till största del i trapphusen (för att kompletteras med äldre 

ritningar) vilket innebär att måtten i modellen inte alltid stämmer överens med verkligheten. Vi 

diskuterar under intervjun även problematiken med att visuellt tolka 2D-ritningar och vilka 

möjligheter en 3D-modell ger för visualiseringar. 

 

  



 
 

Bilaga 6 

Datum: 22-05-2015 

Plats: Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 

Deltagare: Anton Lundvall, Joakim Östberg, Olof Molin 

Olof Molin, BIM-koordinator, sammanfattning av intervju 

Olof Molin arbetar som BIM-koordinator på Klara C med bland annat att göra upp en CAD-manual 

för projekt och att sätta ihop konsulternas modeller för kollisionskontroller. Han belyser 

problemområden som kunskapsbarriärer, hårdvara, brister i modellen, mjukvara och 

användarvänlighet. 

Olof berättar om hur Skanska kan ställa krav mot projektören för att modeller ska levereras i rätt 

format och i rätt utformning. Vi visar modellen fråvår uppdelade modell och diskuterar bland annat 

om det är möjligt att fortfarande behålla en stor modell i plattan, men att dölja icke relevanta lager och 

på så sätt få appen att fungera bättre. Modellen är annars för stor för att driva ifrån dagens surfplattor 

och de tenderar att krascha. Vi diskuterar även potentialen med 2D-samordning/ICT-verktyg under 

produktionsfasen och berör ämnet om var den digitala informationen sparas. Det kan vara en 

säkerhetsaspekt att informationen sparas på externa moln istället för på företagets egna servrar. Vem 

äger informationen? 

 

 


	Lundvall-Östberg utan bilagor med tomma sidor
	Källor och Bilagor

