
	  
	  

	  

BIM: KOMMUNIKATION MELLAN 
PROJEKTERING OCH PRODUKTION 

- Hur BIM effektiviserar informationsflödet 
 

BIM: Communication between construction management 

and construction work 
- How BIM streamlines the flow of information 

  

 
Författare:  Andreas Thunell 

Fredrik Österblom   

Uppdragsgivare: NCC Construction Sverige AB  

Handledare:  Mats Westerlund, NCC Construction Sverige AB 

  Mohammed Barikan, WSP Group  

Examinator: Per Roald, KTH ABE 

Examensarbete: 15,0 högskolepoäng inom Byggteknik och Design   

Godkännandedatum: 2016-06-17 

Serienummer: BD 2016; 36 

 

 



Andreas	  Thunell	   	   Byggteknik	  och	  Design	  
Fredrik	  Österblom	   	   Kungliga	  Tekniska	  högskolan	  
	  
	  

	   ii	  

  
 

 



Andreas	  Thunell	   	   Byggteknik	  och	  Design	  
Fredrik	  Österblom	   	   Kungliga	  Tekniska	  högskolan	  
	  
	  

	   iii	  

Sammanfattning 
Denna rapport syftar till att bistå projekterings- och produktionspersonal med effektiviserande 

verktyg och metoder för att med BIM som bas öka och förenkla informationsutbytet. NCC 

använder idag BIM-metoder för projektering av projekt, däremot nyttjas inte BIM-metodernas 

fulla potential för samarbetet mellan disciplinerna i projekten. 

 

För att undersöka behovet inom produktionen hölls intervjuer med personal från ett brett 

spektrum av åldrar och befattningar. Intervjuerna låg sedan till grund för kriterier till 

utvärdering av BIM-verktyg. Intervjuerna hölls även med personal med befattningar som 

projekteringsledare, modellsamordnare och konstruktör, för att med deras kunskaper 

utvärdera BIM-verktyg. 

 

För att på ett verklighetsförankrat vis utvärdera digitala verktyg i form av BIM-verktyg 

modellerades ett hus i Tekla Structures 21.1 och Revit 2015. Även A- och K-modellerna för 

NCCs projekt Trollhättan 33, T33 fanns att tillgå för tester. 

 

Från utvärderingarna utkristalliserades två program som författarna anser vara bäst i 

respektive stadium av byggprocessen i det studerade projektet, T33. Solibri Model Checker, 

SMC anses som bäst lämpat verktyg i projekteringsskedet och Trimble Connect anses bäst 

under produktionsskedet. Solibri Model Checker har bäst möjligheter för validering och 

kvalitetskontroller och Trimble Connect är ett verktyg där modeller och handlingar kan lagras 

för enkel kommunikation och samarbete i projektgrupper. Verktyget har även möjlighet att 

visuellt presentera modeller och handlingar på en dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

De BIM-verktyg som utvärderades var:  

• Solibri Model Checker v9.6 

• Autodesk Navisworks Manage 2016 

• Autodesk BIM 360 Glue 

• Trimble Tekla BIMsight 

• Trimble Connect 
 
 
Nyckelord: BIM, Modell, VDC, IFC, Byggprojektering, Byggproduktion, Autodesk Navisworks, 
BIM 360 Glue, Solibri Model Checker, Trimble Connect, Tekla BIMsight, Tekla Structures, 
Autodesk Revit, BCF. 
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Abstract 
The purpose of this report is to enable project management and construction personnel to use 

BIM tools and methods more efficiently. Although NCC is currently using some functionality 

of such digital tools, NCC is not using the full tool suite to better manage their projects, 

specifically to leverage the cross discipline collaboration capabilities. 

  

In order to gather a comprehensive view of construction personnel requirements, interviews 

were conducted across a varied and wide range of age, seniority, and job position. These 

interviews formed the basis for the evaluation criteria of the BIM tools. Additional interviews 

were held with other staff, including project leads, model coordinators and construction 

engineers to ensure their knowledge was incorporated into the evaluation. 

  

To compliment the interviews, and further evaluate the digital tools for cross collaboration 

capabilities a house was modeled in Tekla Structures and Revit. Also the architectural and 

construction models of NCC project Trollhättan 33, T33, was available for testing. 

  

Two programs emerged as ‘best in class’ post the assessment, differentiated primarily by 

which phase of the construction lifecycle they were used for. Solibri Model Checker, SMC 

was considered most suitable tool in the project management phase and Trimble Connect 

considered best during the construction phase. SMC is suited for validation and quality 

control and Trimble Connect is a tool, in which models and documents can be stored for easy 

collaboration in project teams as well as visualizing models, which are easily shared via 

computer, tablet or mobile phone. 

The following BIM tools were tested: 

• Solibri Model Checker v9.6 

• Navisworks Manage 2016 

• Autodesk BIM 360 Glue 

• Trimble Tekla BIMsight 

• Trimble Connect 

 
Key words: BIM, Model, VDC, IFC, Construction management, Construction work, Autodesk 
Navisworks, BIM 360 Glue, Solibri Model Checker, Trimble Connect, Tekla BIMsight, Tekla 
Structures, Autodesk Revit, BCF. 
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Förord 
Detta arbete syftar till att optimera informationsflödet hos NCC och ligga till grund för 15 hp 

Examensarbete. Arbetet har främst utförts på NCCs platskontor för projektet Trollhättan 33 

på Sergels torg 12 i Stockholm. Ett stort tack riktas till de personer som valt att ställa upp på 

intervjuer och i synnerhet till handledare, Mohammed Barikan från WSP och Mats 

Westerlund från NCC som varit till stor hjälp genom arbetet. 

 

Stockholm, juni 2016 

 

 

   

____________________    ____________________ 

Andreas Thunell     Fredrik Österblom 
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Nomenklatur 
4D  BIM-modell med integrerad tidsplanering 

5D  BIM-modell med integrerad kalkyl 

A  Arkitekt 

BCF  BIM Collaboration Format 

BIM  Building Information Modeling 

BIM-modell  3D-modell med integrerad information  

CAD  Computer- Aided Design 

CNC  Computer Numerical Control, datasystem för att styra 

verkstadsmaskiner 

CSV  Comma-Separated Value, filformat för utbyte av data mellan 

olika program 

DGN  CAD-format för Bentley Systems 

DXF  Drawing eXchange Format, AutoCAD 

K  Konstruktör 

LOD  Level Of Detail, detaljeringsnivå på BIM-modeller  

SKP  Originalformat för Trimble SketchUp 

VDC  Virtual Design & Construction 

XML  Kodspråk som anger hur ett datorprogram ska presentera 

text, bild, layout etc. 
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1.	  Inledning 

1.1 Bakgrund 
I den rådande bostadsbristen måste 70 000 nya lägenheter byggas per år om Sverige ska nå 

målet för bostadsbyggande (Dagens samhälle, 2016). I byggbranschen pågår just nu ett 

generationsskifte där 40-taliserna blir allt färre till mån för den yngre generationen. 

Byggbranschen står nu inför utmaningar då kompetensen från den äldre generationen måste 

ersättas samt att stora mängder nya medarbetare måste tillsättas för att nå målen. Dessutom 

anklagas byggbranschen för att vara ineffektiv samt att ha en konservativ och avvaktande 

inställning till förnyelse. Enligt rapporten “Slöseri i byggprojekt” är det endast 17,5 % av 

snickarnas arbetstid som utgör ett värdeskapande arbete (Josephson & Saukkoriipi, 2005), 

vilket är kostnadsineffektivt. I en intervju med Svensk byggtidning menar Michael Thydell att 

BIM kan reducera totalkostnaden i stora projekt med upp till 15 % (Svensk byggtidning, 

2016). I projekt av magnitud likt T33 där totalkostnaderna omfattar ca 730 miljoner SEK, 

motsvarar det ca 110 miljoner SEK.  

 

Tekniken för modellhantering är idag väl utvecklad och verktyg finns att tillgå. Enligt 

personal inom projektering projekteras idag, för produktionen överflödig information. Den 

bild som målas upp är att arbetsledare och yrkesarbetare idag inte har kunskap eller möjlighet 

att hantera all information som projekteras, då modellerna som projekteras är avancerade och 

innehåller en stor mängd information. BIM-modellerna är tunga och prestandakrävande, 

vilket försvårar hanteringen av digitala handlingar. Dessutom har en av författarna arbetat 

som arbetsledare på projektet T33 och därmed erfarit den rådande bristfälligheten i hantering 

av digitala handlingar. 

 

Användningen av fullständig BIM-implementering hindras även på grund av satta krav från 

beställare med avseende på filhantering, samt juridisk status på modeller, med osäkerhet och 

låg detaljeringsnivå i modeller till följd.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att förenkla och optimera informationsöverföringen mellan 

projektering och produktion och underlätta användandet av BIM-verktyg i produktionen.  
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Målet med examensarbetet är att: 

• Studera olika BIM-verktyg och granska deras för- och nackdelar 

• Undersöka vad som efterfrågas i produktionen 

• Analysera vilken projekterad information som kan tillgängliggöras genom BIM-

verktyg 

• Med rätt BIM-verktyg, på ett enkelt sätt öka utbytet av relevanta handlingar och 

information mellan projektering och produktion, för att effektivisera byggandet 

1.3 Avgränsning 
	  

 
 
FIGUR 1.1 – ÖVERBLICK AVGRÄNSNING 

 

Arbetet avgränsas till samordningsverktyg hos projekterings- och produktionspersonal i 

allmänhet och produktionspersonal i synnerhet, med syfte att applicera modellgrundat arbete 

och kommunikation mellan parter i byggprocessen. 

 

Modellarbetet i produktionen begränsas till visuell presentation, informationshantering, 

kommunikation, uppmätning och mängdavtagning från modeller. Utvärdering av 

modellarbete i projekteringen begränsas till ovanstående, samt kvalitetskontroller och 

samordning. Informationsöverförning genom filexporter studeras och exporteringsformat 

presenteras i rapporten. Dock berörs koppling till tidplanering och budgetering ytligt. 

 

BIM/VDC	  

Modellsamordning	  

Projektering	  

Kvalitetskontroller	   FIlformat	  

Produktion	  

Informationshantering	   Visuell	  pressentation	   Uppmätning	  och	  
mängdavtagning	  
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Vidare avgränsas utvärderingen med avseende på tänkta användare av programmen då 

målgruppen anses vara produktionspersonal som inte kommer nyttja avancerade funktioner. 

Därmed framställs ingen djupgående studie av respektive program. 

 

Rapportens förutsättningar baseras på det specifika projektet, Trollhättan 33, T33 men syftar 

till vara applicerbart på liknande projekt. 

1.4 Metod 

 
FIGUR 1.2 – ÖVERBLICK METOD 

  

1.4.1 Litteraturstudier 

En kvalitativ faktainsamling om BIM-verktyg och BIM i allmänhet utfördes genom fysiska 

böcker och publicerade skrifter från internet. Tidigare kurser i BIM 1 (AF1730) och BIM 2 

(AF2720) vid Kungliga Tekniska högskolan bidrog med kunskap då de behandlar några av 

programmen som ingår i rapporten. Tidigare publicerade examensarbeten studerades för att få 

en tydligare bild av rapportstruktur. 

1.4.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer med personal från två olika yrkeskategorier hölls. Den ena kategorin, 

produktionspersonal innefattade arbetsledare och yrkesarbetare. Den andra kategorin, 

projekteringspersonal innefattade projekteringsledare, konstruktör och BIM/VDC-

samordnare. Två typer av frågemallar upprättades där intervjuobjekten främjades att tala fritt 

inom ämnet.  

1.4.3 Test av BIM-verktyg 

Med önskemålen från produktionen och fördjupad kunskap om samordning från 

projekteringen inleddes mjukvarutester av olika BIM-verktyg. I förstudien punktades ett antal 

BIM-verktyg upp för utvärdering. Antalet BIM-verktyg som utvärderades sjönk efter 

intervjuerna och egna grundligare mjukvarutester då de inte uppfyllde de krav som 

specificerats.  

 

Litteraturstudier	   Intervjuer	   Mjukvarutester	   Resultat	   Slutsats	  
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Med önskemål från produktionspersonal och kunskap från projekteringspersonal utfördes 

utvärderingarna och testerna av BIM-verktygen från egna upplevelser gällande mjukvarornas 

intuitivitet och förmåga att hantera den information som integrerats med modellerna, samt 

möjlighet till informationsutbyte och kommunikativa funktioner mellan personal.  
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 NCC 
Med sina 18 000 anställda är NCC ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen 

i norra Europa där de bygger bostäder, kommersiella fastigheter, offentliga byggnader, 

industrilokaler, vägar, anläggningar etc. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion i 

form av kross och asfalt, samt beläggning, drift och underhåll av vägar. Den huvudsakliga 

verksamheten bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC hus och bostäder. I Tyskland och S:t 

Petersburg bygger de främst bostäder (NCC, 2016). 

2.3 BIM inom NCC 
NCC är en branschledande aktör i användandet av VDC (Virtual Design and Construction) 

som är en implementering av BIM (Building Information Modeling). NCC använder VDC för 

att virtuellt kunna navigera sig i modeller för analysering av slutprodukten. Detta för att 

produktionspersonalen ska få en tydlig beskrivning av projektet, innehållande BIM-modeller, 

ritningar och beskrivningar (NCC, 2016). 

 

“Grunden i VDC är att alla projektdeltagare har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt 

med kommunikation, ritningar, och beskrivningar som utgår från projektets BIM-modeller” 

(NCC, 2016). 

 

NCC jobbar ständigt med att utveckla och hitta nya lösningar inom VDC. De ägnar sig åt 

tillämpad forskning och utvecklingsprojekt inom området och är dessutom aktiva inom BIM 

Alliance Sweden. NCC samarbetar även med Stanford University i USA vilka anses ligga i 

framkant gällande VDC. De hävdar att NCC är en världsledande aktör när det gäller 

implementering av VDC i byggproduktion (NCC, 2016).  

2.3.1 BIM på T33 

I projektet T33 används BIM-modeller parallellt med 2D-handlingar med Apricon C3 som 

projektportal. Där finns alla handlingar tillgängliga för involverad personal. I projekteringen 

används samordningsprogrammen Solibri Model Checker och Navisworks Manage för 

visuella kontroller av T33 (se kap. 3.3.3). I produktionen används främst pappershandlingar 

som skrivs ut från Apricon C3. Arbetsledarna delger handlingarna till de yrkesarbetare som är 
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delaktiga i det specifika momentet. Arbetsledarna har fått ut iPads, med tillgång till Apricon 

C3 och Autodesk BIM 360 Glue i ett försök att göra BIM-modellerna och 2D-handlingarna 

mer lättillgängliga.  

(För tydligare förklaringar se bilaga 6-9) 

2.2 T33, Urban Escape 
T33 är en del av konceptet Urban Escape där AMF Fastigheter är beställare. Fastigheten är 

belägen på Brunkebergstorg 4-10 i centrala Stockholm. Entreprenaden omfattar totalt 32 000 

kvm varav 26 000 kvm totalrenoveras och 6 000 kvm byggs till i form av tre nya våningar. 

T33 kommer omfatta två hotell i form av ett större lyxigare businesshotell med 343 rum, 

restaurang, café och lobbybar med uteservering, gym, spa, konferensanläggning på 2 000 

kvm, takrestaurang och bar med uteservering, samt ett mindre hotell med 201 rum, gym, 

restaurang och lobbybar med uteservering. Entreprenaden upprättas efter miljöklassningen 

LEED Gold som är den näst högsta nivån i LEEDs miljöklassificeringssystem. Invigning av 

hotellen beräknas till mars 2017. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Byggprocessen 

3.1.1 Förstudie  

I detta skede görs analyser och utredningar kring behov, ekonomiska förutsättningar och 

geotekniska förutsättningar. Syftet är att ta reda på om det anses lönsamt att gå vidare med 

projektet.  

3.1.2 Programskedet 

I programskedet görs först en fördjupning kring de utredningar och analyser som gjordes i 

förstudien. Utredningarna och analyserna breddas och kompletteras, vilket resulterar i ett så 

kallat byggprogram (Nordstrand, 2008). Syftet med detta skede är att precisera byggherrens 

alla krav och önskemål, samt de villkor och förutsättningar som kan påverka den kommande 

projekteringen.  

3.1.3 Projekteringsskedet 

För att underlätta projekteringen delas processen upp i tre delar: gestaltning, 

systemutformning och detaljutformning. Vid gestaltningen bestäms byggnadens utformning 

både in- och utvändigt tillsammans arkitekten och andra delaktiga projektörer. Detta resulterar 

i förslagsritningar som ligger till grund för systemutformningen. Vid systemutformningen 

fastställs det bärande konstruktionssystemet och installationssystemet som i sin tur resulterar i 

systemhandlingar (Nordstrand, 2008). Slutligen görs en detaljutformning som presenteras i 

form av bygghandlingar. I bygghandlingarna ingår ritningar, beskrivningar och administrativa 

föreskrifter.  

3.1.4 Upphandlingsskedet 

De handlingar som tagits fram i projekteringsskedet skickas ut som förfrågningsunderlag till 

anbudsgivarna. När beställaren fått in anbuden granskas dem och det mest förmånliga anbudet 

väljs.  

3.1.5 Produktionsskedet 

Produktionsskedet kan delas upp i två moment: Byggstart och byggskede. Vid byggstarten 

upprättar entreprenören ett antal olika planer för produktionsfasen som t ex. 
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produktionstidplan, leveransplaner, placeringsritning för bodar och byggkranar etc. Detta för 

att kunna producera byggnadsverket på bästa sätt (Nordstrand, 2008).  

Byggskedet är den fas där byggnaden upprättas. Regelbundna avstämningar görs för att se till 

att planerna följs. 

3.1.6 Förvaltningsskede 

Förvaltningsskedet är det skede som inleds när det färdiga byggnadsverket lämnas över till 

byggherren. I detta skede är det byggherrens uppgift att upprätthålla drift och underhåll av 

byggnadsverket (Nordstrand, 2008). 

3.2 Yrkesroller	  

3.2.1 Yrkesarbetare 

Yrkesarbetare, som förkortas YA, är ett samlingsnamn för hantverkare från olika discipliner 

som jobbar ute i produktion. 

3.2.2 Lagbas 

Yrkesarbetare med stor erfarenhet som förtroendevalts av övriga yrkesarbetare på 

arbetsplatsen. Lagbasen representerar yrkesarbetarna vid möten gällande löner eller andra 

frågor som rör arbetsplatsen (NCC, 2016). 

3.2.3 Arbetsledare 

Arbetsledarens roll är att leda och driva arbetet framåt i projektet i enlighet med den planering 

som upprättats. Arbetsledaren samarbetar med yrkesarbetare och underentreprenörer och 

koordinerar olika moment (NCC, 2016). 

3.2.4 Konsult 

En person som arbetar som expert inom ett specifikt område (t ex. konstruktör eller BIM-

koordinator) på uppdrag av byggherren eller entreprenören. 

3.2.5 VDC/BIM-koordinator 

VDC/BIM-koordinatorns uppdrag är att samordna 3D/BIM-modellerna från olika discipliner 

och utföra kollisionskontroller och andra kvalitetskontroller. Hittas fel är dess uppgift att 

delegera åtaganden till projektören för den berörda disciplinen (Bilaga 12). 
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3.2.6 Byggnadskonstruktör 

En byggnadskonstruktörs uppgift är att dimensionera bärande element i byggnadsverk och 

upprätta handlingar på dessa. BIM- och CAD-modeller som används vid modellering av 

konstruktioner kan kopplas till FEM- och dimensioneringsverktyg (Bilaga 13). 

3.2.7 Projekteringsledare 

Projekteringsledarens ansvar är att fördela projekteringsarbetet i byggprojekt, från tidigt 

projektutvecklingsskede till överlämnandet till slutkund. Projekteringsledaren är en viktig 

sammanhållande länk mellan projektutveckling och produktion (NCC, 2016). 

3.3 BIM  

3.3.1 Building Information Modeling, BIM  

Byggnadsinformationsmodellering. Det råder konsensus inom branschen att den axiomatiska 

utvecklingen för byggprojektering konvergerar med BIM-metodiken och dess illustrativa och 

informativa verklighetsbeskrivning. Arbetsmetodiken inom BIM fokuserar på, att på enkelt, 

effektivt och organiserat sätt, projektera en 3D-modell där information om byggprojektet som 

t ex. materialval, materialegenskaper, tidplan, kalkyl etc. kopplas till modellen. Modellen 

kallas då för byggnadsinformationsmodell. Projektering med tidplan- och kalkylintegrering i 

BIM-modeller benämns 4D- respektive 5D-projektering. Detta gör att varje skede i 

byggprocessen enkelt kan stämmas av mot de mål som fastslagits i projektets början. 

”Arbetsmetoden BIM syftar till att eliminera informationsglappen under byggprocessen, inte 

den mänskliga faktorn” (Granroth, 2011). 

 

En BIM-modell är en virtuell modell av verkligheten som är objektbaserad och 

parameterstyrd (Granroth, 2011). Med detta menas att en 3D-modell implementeras med 

specifik information knuten till objekt, där objekten kan modifieras med valbara parametrar. 

Många entreprenörer säger sig vilja ha ”allt” inkluderat i sin modell, men är varken villiga att 

betala för det eller har kunskapen som krävs för att använda det (Bilaga 13). 

 

För att syftet med BIM ska uppnås krävs det att BIM-verktygen som finns på marknaden är 

kompatibla med varandra. Detta möjliggör ett informationsflöde mellan olika discipliner i ett 

projekt. För att underlätta informationsflödet pågår en standardisering där ett gemensamt 

filformat för BIM-modeller utvecklats av buildingSMART (tidigare International Alliance for 
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Interoperability). De har skapat ett öppet format, Industry Foundation Classes, IFC, som 

möjliggör samarbetet mellan olika tillverkares program (Granroth, 2011).  

3.3.2 BIM för olika discipliner 

Beställare 

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

utveckling. Genom virtuell navigation i modellen ges det möjlighet för beställaren att få en 

klarhet i hur det färdiga byggnadsverkets utformning blir, samt de tilltänkta lösningarna för att 

nå dit (Granroth, 2011). 

Projekteringsledning 

Genom BIM underlättas kommunikationen mellan beställare och övriga parter. BIM ger en 

god överblick av ett projekt och goda samordningsmöjligheter (Granroth, 2011). 

Byggnadskonstruktörer 

För konstruktörer har BIM ett brett användningsområde. Tillverkningsritningar, 

mängdförteckningar, CNC-filer, montagesimulering och kopplingar till beräkningsprogram är 

några av de hjälpmedel som kan appliceras med hjälp av BIM (Granroth, 2011). 

Entreprenörer 

I produktion underlättas arbetet för entreprenörer då BIM implementeras. Simuleringar, 

mängdförteckningar och integrering av tidplan och kalkyl bidrar till ett effektivare arbete 

(Granroth, 2011). 

Leverantörer 

Tillverkare som prefabricerar sina produkter kan dra nytta av att direkt få 

tillverkningsritningar och CNC-filer till sina datorer. Viktigt är dock att dessa stämmer på 

detaljnivå, vilket påskyndar tillverkningsprocessen (Granroth, 2011). 

Förvaltning 

Upprättas en BIM-modell på ett korrekt sätt med en strukturerad informationshantering, kan 

BIM-modellen användas även i förvaltningsskedet. Detta underlättar vid reparationer, drift 

och underhåll (Granroth, 2011). 
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3.3.3 BIM-verktyg 

Solibri Model Checker v9.6 

Solibri Model Checker, SMC är ett samordningsprogram som automatiskt analyserar 

modeller, kollisioner med en mängd parametrar som rör utrymmen och kompletta 

konstruktioner. Ett stort anpassningsbart regelverk ligger till grund för kvalitetskontrollerna. 

Solibri tillhandahåller även andra program för visualisering, men de har inte funktioner för 

kvalitetskontroller. SMC kan även skapa visualiseringar och låter användaren navigera i 

modeller med praktiska verktyg (Solibri, 2016). 

Autodesk Navisworks Manage 2016 

Navisworks Manage är ett program för samordning av modeller. Programmet har ett flertal 

funktioner för visualisering och är därmed gott lämpat för pedagogiska presentationer. 

Programmet kan utföra kollisionskontroller, skapa animationer för visualisering med koppling 

mellan tidplan och byggdelar, samt mängdavtagningar. Animationer som presenterar 

modellen kan skapas där användaren orienterar fritt i modellen, medan det spelas in. 

Animationen kan vidare exporteras till film. 

Autodesk BIM 360 Glue  

BIM Glue 360 är ett molnbaserat samordningsprogram som ger möjlighet till samarbete 

mellan projektets alla aktörer via dator och surfplatta. Programmet samordnar modeller av 

bland annat IFC-, RVT- och DWG-format och klarar av att göra kollisionskontroller där 

inblandade discipliner meddelas via e-mail. 

Tekla BIMsight 

Tekla BIMsight är ett gratis samordningsprogram från Trimble som klarar av att läsa flera 

modeller samtidigt från olika discipliner och lägga ihop dem till en egen projektmodell. 

Programmet hanterar även kollisionskontroller där ansvariga kan underrättas med en 

notisfunktion. Programmet är kompatibelt med Windows-baserade hårdvaror (Tekla 

BIMsight, 2016). 

Trimble Connect 

Trimble Connect är en molnbaserad projektportal från Trimble som är kompatibel med dator, 

surfplatta och smartphone i form av ett datorprogram, webbtjänst och mobilapplikation. 

Tjänsten tillgängliggör alla handlingar och modeller i ett mappsystem för de som är 

involverade i det specifika projektet. I Trimble Connect kan PDF-ritningar och modeller 
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laddas upp. Flera BIM-modeller kan öppnas samtidigt för manuell eller automatisk 

kollisionskontroll där den ansvariga entreprenören kan delges notifikationer. 

Apricon C3 

Apricon C3 är inget BIM-verktyg, utan en projektportal som involverar samtliga 

projektmedlemmar och tillgängliggör modeller och handlingar i ett mappsystem. Tjänsten är 

till grunden en webbaserad molntjänst men är även kompatibel som mobilapplikation till 

surfplatta och smartphone. Tjänsten innefattar även kommunikationslösningar och rapporter 

(Apricon, 2015). Apricon C3 används i projektet T33. 

3.3.4 Filformat  

DWG 

DWG är standardformatet på filer som modelleras i AutoCAD, men stöds av de flesta CAD-

programmen på marknaden (Wikipedia, 2016). Filerna kan lagra geometrier i 2D och 3D, 

lager och färger.  

IFC 

IFC är en akronym för Industry Foundation Classes vilket är ett öppet filformat, utvecklat av 

buildingSMART. Syftet med filformatet är att förenkla ett fritt utbyte av information mellan 

olika mjukvaror. IFC-filerna är alltså inte låsta till en specifik mjukvara (Wikipedia, 2013). 

RVT 

RVT-filen är originalformatet för modeller som skapas i Revit. Filerna innehåller 

objektegenskaper. 

NWC 

När en modell laddas in i Navisworks Manage skapas en NWC-fil automatiskt. Namnet på 

filformatet står för Navisworks Manage Cache. NWC-filer är inte avsedda för allmänt bruk då 

de innehåller en temporär lagring av information om modellens geometri. Syftet med formatet 

är att omvandla information som modeller bär på för att de sedan ska kunna läsas och sparas i 

Navisworks Manage (Autodesk, 2014). 

NWF 

När flera modeller laddas in i ett projekt i Navisworks Manage sparas projektet med fördel 

ner i en NWF-fil. Filen refererar till den information som finns lagrad i originalmodellerna, 

vilket betyder att originalmodellerna i sig inte finns i NWF-filen. När ändringar sker i 
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originalmodellen och sparas kommer detta även visas i NWF-filen. Ändringar av modellen 

kan alltså inte ske direkt i Navisworks Manage (Autodesk, 2014). 

NWD 

I NWD-filen sparas information från Navisworks Manage som kommentarer och vyer, liksom 

NWF-filen, men även geometri och information från modeller. Syftet med NWD-filen är att 

leverera en komplett modell till entreprenörer och beställare, som då får en överblick av hur 

projektet ser ut. NWD-filer kan även läsas av Autodesks gratisprogram Navisworks Freedom 

(Autodesk, 2014).  

BCF 

BCF - BIM Collaboration Format är en standardfiltyp som syftar till att förenkla 

kommunikationen mellan aktörer i ett BIM-projekt. Genom att kunna exportera kommentarer 

och markeringar i vyer, oberoende av samordningsprogram som BCF-fil behöver inte hela 

modeller skickas. Filen exporteras via det öppna kodspråket XML och är kompatibel med 

IFC-modeller. Filformatet utformades på initiativ av Solibri och Tekla och har antagits som 

standard av flera stora aktörer inom BIM-utvecklingen (buildingSMART, 2015). 
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4. Genomförande 
	  

 

FIGUR 4.1 – ÖVERBLICK GENOMFÖRANDE 

 

4.1 Faktainsamling 
För att få en klarhet om vad som bör förändras samt vad som efterfrågas bestod det inledande 

arbetet av intervjuer med arbetsledare och yrkesarbetare (se bilaga 8-11). Ett antal öppna 

frågor speciellt utformade för produktionspersonalen (se bilaga 6) togs fram för att få en 

öppen dialog kring deras arbetsätt idag och hur en ökad implementering av BIM-verktyg kan 

komma påverka framtida arbete. Syftet med att intervjua produktionspersonal initialt var att 

granska behovet av förenklad informationstillgång, för att med vidare kunskap uppfylla det 

med implementering av BIM. 

 

Vidare hölls intervjuer med projekteringspersonal för att få en bredare kunskap om hur arbetet 

kring BIM fungerar i praktiken (se bilaga 12-15). Frågorna som ställdes var, likt produktionen 

öppna för att få en god dialog kring hur de arbetar, vilken information som är möjlig att 
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leverera till produktionen, samt förslag på hur informationsflödet förbättras (se bilaga 7). 

Synpunkter kring utvecklings- och förbättringsområden från produktionspersonalen lyftes 

fram för att hitta möjliga lösningar. 

 

Faktainsamling genom litteraturstudier pågick parallellt med det övriga arbetet genom hela 

processen. Fakta från internet och fysiska böcker som berör BIM-samordning samt 

information från mjukvarutillverkarnas hemsidor har granskats.  

4.2 Test av BIM-verktyg 
Med önskemål från produktionen och kunskap från projekteringen framtogs kriterier i syfte 

att finna den optimala programvaran som ligger till bas för informationsutbyte mellan 

projektering och produktion med hänsyn till BIM-modellering. Följande kriterier beaktades: 

• Generell användarvänlighet 

• Intuitivitet 

• Kompabilitet med hårdvara 

• Kompabilitet med filformat 

• Kollisionskontroll, manuell och automatisk, med vilken enkelhet, i vilka enheter, vilka 

möjligheter till noggrannhet mm 

• Exporteringsformat 

• Navigering i modellen, med vilken enkelhet 

• Sektioner, planer mm., med vilken enkelhet 

• Molntjänster, anslutning till dessa 

• Uppmätning, med vilken enkelhet och precision, mängdavtagning 

• Visualisering, rendering, vilken information tillgängliggörs 

 

Bedömningen av BIM-verktyg utgick från vissa premisser, som exempelvis rör NCCs projekt 

T33 med dess förutsättningar. Värderingen av dessa BIM-verktyg utgick från ett så objektivt 

perspektiv som möjligt, med både produktionspersonal och VDC/BIM-samordnare i åtanke. 

Det var eftersträvningsvärt att programmen skulle vara så intuitiva som möjligt och inte kräva 

några speciella förkunskaper för att hantera de grundläggande funktionerna.  

 

För att utse bäst lämpade BIM-verktyg testades flertalet programvaror av författarna. Under 

genomförandet kunde ett antal BIM-verktyg initialt sållas bort. BIM-verktygen som 

undersöktes var följande: 
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• Autodesk BIM 360 Glue 

• Autodesk Navisworks Manage 2016 

• Solibri Model Checker v9.6 

• Tekla BIMsight 

• Trimble Connect 

 

Mjukvarorna testades med två projekt, den ena ett mindre, egenmodellerat projekt som 

syftade till att testa överföring av modeller med de vanliga filformaten (RVT, IFC, DWG, 

DGN), kollisionskontroller och visualisering med hög detaljrikedom. Det andra syftade till att 

testa IFC-filer av A- och K-modellerna från projektet T33 och utvärdera hur större modeller 

hanteras. Dessa modeller har från början modellerats i Revit. 

 

FIGUR 4.2 – SAMMANSATT MODELL AV T33, BESTÅENDE AV A- OCH K-MODELLERNA 

 

Den mindre modellen, kallad “Hus” modellerades i Tekla Structures 21.1 och Revit 2015. 

Stommen ”hus_str” modellerades i Tekla Structures bestående av armerade grundplattor, 

armerade betongbjälklag och en stålpelarkonstruktion. Stomkomplementen i modellen 

“hus_arc” modellerades i Revit. I stomkomplementen ingår väggar med inmatad information 

beträffande uppbyggnad, material, dimensioner och materialegenskaper, samt dörrar, fönster, 

tak och en mindre armerad betongplatta. Huset består även av en modell innehållande 

installationer, ”hus_HVAC” som modellerades i Revit. Även en enklare topografi ”hus_site” 

modellerades in i Revit.  
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FIGUR 4.3 – SAMMANSATT MODELL AV ”HUS”, BESTÅENDE AV A- K- V-MODELLERNA 

 

En grundplint och en innervägg integrerades med extra objektinformation, så som material, 

dimensioner, tillverkare och densitet.  

 

FIGUR 4.4 – INLAGD OBJEKTINFORMATION I GRUNDPLINT FRÅN TEKLA STRUCTURES 
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FIGUR 4.5 – INLAGD OBJEKTINFORMATION I INNERVÄGG FRÅN REVIT 

 

För fullständig parameterlista se kap. 5.1. 

 

Syftet med att fylla objekten med information var att i de olika samordningsprogrammen 

jämföra hur mycket av den inlaga informationen som fanns att tillgå från samma objekt.  

Husets modeller exporterades från respektive program ut i originalformat, samt till IFC, 3D-

DWG och DGN, detta för att dessa är de vanligaste format som används idag. Programmen 

som utvärderades skulle klara av att sammanfoga och extrapolera information från filer av 

dessa format. 

 

Huset är inte dimensionerat eller byggnadstekniskt korrekt konstruerat och en del fel i 

konstruktionen har lämnats medvetet då denna modell endast är avsedd för utvärdering av 

BIM-verktyg.   
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5. Resultat 
Från intervjuer med produktionspersonal extrapolerades att de gemensamma önskemålen var 

möjlighet att ta ut mängdavtagningar, mått och budgeterad tidsåtgång på delmoment direkt ur 

modeller. Modeller måste vara precisa och aktuella för tillitlighet och nyttjan.  

 

Efter analys av samordningsverktyg utkristalliserades två BIM-samordningsmetoder som i 

respektive fas i byggprocessen anses bäst. Den första fasen innefattas av projektering med 

kvalitetskontroller, kollisionskontroller och generell samordning mellan disciplinerna. Med 

den andra fasen menas produktionsfasen med kommunikation, uppföljning, revideringar och 

samordning. 

 

I projekt av magnituden likt T33 och de filformat som frekvent förekommer pekar författarnas 

analyser på att kvalitetskontroller i ett tidigt skede sker med Solibri Model Checker, SMC och 

vidare uppföljning och kontinuerligt arbete i produktionsfasen sker med Trimble Connect som 

plattform (se tabell 5.1). 

5.1 Analys 
SMC anses bäst i projekteringsfasen baserat på programmets lättarbetade gränssnitt och 

kompabilitet med IFC-modeller. Det lättarbetade gränssnittet kommer väl till nytta under 

samordningsmöten som hålls då programmet tillåter användaren att virtuellt gå runt i 

modellen, i synnerhet med “Game mode”-funktionen som navigeras likt många datorspel och 

ger en mycket god överblick av modellen med dess installationer och byggdelar.  
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FIGUR 5.1 – ÖVERBLICK AV GRÄNSSNITT FÖR SOLIBRI MODEL CHECKER. T33 INLÄST 

 

Kvalitetskontroller är mest utvecklade i SMC. Även då alla markerade problem inte tas till 

hänsyn kommer programmet visualisera områden i modellen där det förekommer många 

kollisioner och regelbrott. Även de mer generella aspekterna av modellen med avseende på 

uppsatta regler kan kontrolleras med hjälp av programmet. Till exempel om programmet 

varnar för ett frekvent förekommande problem med utrymmeskrav kring installationer kan 

problemen enklare ses över. Alla dessa funktioner finns inte i de andra programmen som 

undersökts och med kunskaper från projekteringspersonal och egna utvärderingar tycks dessa 

funktioner underlätta samordningsarbetet avsevärt.   

 

Det som talar emot SMC som bäst lämpat BIM-verktyg för detta projekt är att SMC inte är 

kompatibelt med RVT. I detta projekt modellerar både arkitekt och konstruktör i Revit och 

har därmed RVT som originalformat. Originalformat som inte exporteras behåller i många 

fall större mängd information och risken för informationsförlust är mindre, vilket möjliggör 

en högre LOD (Bilaga 14). 

 

Vidare i produktionsfasen av byggprocessen har Trimble Connect visat sig bäst lämpad för 

samarbete och informationsöverföring. Detta på grund av att Connect består av en 

modelldatabas och har möjlighet att visa modeller och 2D-handlingar på relevanta 

plattformar, vilket önskades av produktionspersonalen i de tänkta projekten framöver. Även 
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enkelheten att kommunicera mellan personal med bifogad information bidrar till resultatet. 

Problematiken med internetanslutning ses inte som ett problem då modeller laddas ned till 

surfplattor eller mobiltelefoner via wifi-uppkoppling i etableringen för att slippa kontinuerlig 

nätverksuppkoppling under arbetet. 

 

FIGUR 5.2 – ÖVERBLICK AV GRÄNSSNITT FÖR TRIMBLE CONNECT, WEBBTJÄNST 

 

Betygskala 1-5 

De subjektiva parametrarna som tagits med i nedanstående tabell är intuitivitet, generell 

användarvänlighet, kvalitetskontroller, navigering, molntjänster och 

uppmätning/visualisering. Dessa parametrar betygsattes efter författarnas upplevelser. En 

objektivitet försökte hållas och det eftersträvades att basera betygen på hur ovan personal 

skulle uppfatta verktygen. 

 

De andra parametrarna betygsattes efter det antal kriterier som uppfylldes. Då alla 5 kriterier 

uppfylldes gavs parametern 5 i betyg. Kriterier per parameter anges nedan. 

 

Kompabilitet med hårdvara: 	  

PC, Mac, iPad, Android-surfplatta, smartphone. 

Kompabilitet med filformat:	  

 IFC, RVT, DWG, SKP, PDF. 
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Exporteringsformat (utmatning):  

Meddela personal, bild från skapad vy, BCF, Excel, PDF. 

Sektioner:  

Skapa klipplan, flytta klipplan, flera klipplan, klipplan i tre dimensioner, fästa (“snap”) 

markör på punkter, linjer och ytor. 

Visualisering/vilken information visas:  

Detta betyg rankas efter vilken mängd information som visas. Program som tillgängliggör 

flest objektegenskaper från grundplint och innervägg ges betyg 5 och det med minst antal får 

betyg 1.  

 

Antal klick:  

Är det lägsta antal klick eller moment som krävs för att från öppnad modell visa information 

om c/c-avstånd mellan armeringsjärnen i grundplinten i ”hus_str” Denna parameter ska visa 

på ett standardiserat sätt hur enkelarbetat programmet är. Med enkelarbetat menas att ett fåtal 

moment ska krävas för att presentera information. 

Undantaget gäller Trimble Connect som består av tre plattformar. Antalet klick gäller för 

webbläsarversionen (datorprogrammet och mobilapplikationen tar 3 respektive 4 klick).  

 

 Betygsmatris SMC Navisworks 
Manage 360 Glue BIMsight Connect 

Visualisering, vilken 
mängd info 

4 1 3 5 2 

Intuitivitet 3 3 5 5 5 
Generell 
användarvänlighet 4 4 4 5 5 

Kompabilitet med 
hårdvara 2 1 2 1 5 

Kompabilitet med 
filformat 2 5 5 3 5 

Kvalitetskontroller 5 4 4 4 3 
Exporteringsformat 4 4 3 3 3 
Navigering i modeller 5 4 4 4 3 
Sektioner 5 5 5 5 4 
Molntjänster 1 1 4 3 5 
Uppmätning, mängdning 5 4 2 2 2 

TABELL 5.1 – BETYGSMATRIS FRÅN UTVÄRDERING AV BIM-VERKTYG 
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Grundplint SMC 
Navisworks 

Manage 360 Glue BIMsight Connect 
Betongklass ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Material ✔ ✔ ✔ ✔ ✗ 
Tjocklek armeringsjärn ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
c/c armeringsjärn ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ 

Tillverkare ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 
Nummerserie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Kontrollnummer ✗ ✗ ✔ ✔ ✔ 
Bärande egenskaper ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Dimensioner ✔ ✗ ✔ ✔ ✔ 
Vikt ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

TABELL 5.2 – TILLGÄNGLIGA PARAMETRAR I GRUNDPLINT FRÅN IFC-FIL 

 

Innervägg SMC 
Navisworks 

Manage 360 Glue BIMsight Connect 
Material ✔ ✔ ✔ ✔ ✗ 
Uppbyggnad ✔ ✗ ✗ ✔ ✗ 
Värmekapacitet/U-värde ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Tillverkare ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Modelltyp ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Brandklass ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
Dimensioner ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Vikt ✗ ✗ ✗ ✔ ✗ 

TABELL 5.3 – TILLGÄNGLIGA PARAMETRAR I INNERVÄGG FRÅN IFC-FIL 

 

Grundplint SMC Navisworks 
Manage 360 Glue BIMsight Connect 

Antal klick c/c armering 5 4 9 2 3 

TABELL 5.4 – ANTAL KLICK TILL C/C-AVSTÅND FÖR ARMERING I GRUNDPLINT 

 

Önskemålen från produktionspersonal, kunskaper från projekteringspersonal och 

förutsättningar med avseende på filformat och projekteringsmetodik från VDC-kraven ligger 

vidare till grund för utvärdering av BIM-verktyg. 

 

För fullständiga analyser av BIM-verktygen se bilaga 1-5. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 
Intervjuerna genomfördes med en begränsad mängd personer ur produktionen och med en 

liten divergens då all personal från arbetar inom NCC. Detta speglar intervjuerna med 

upplevelser och erfarenheter från företaget och dess specifika arbetsmetoder. 

 

Vad beträffar intervjuer av projekteringspersonal har personal från ett bredare spektra av 

yrkeskategorier, företag och bakgrunder intervjuats. Kombinationen av dessa perspektiv ger 

en mer nyanserad och rättvis bild av beskrivning av metoder idag och framtidsutsikter.  

 

Utvärderingar av BIM-verktyg genomfördes av författarna med avsikt att med så hög grad av 

objektivitet som möjligt utse en optimal lösning som ska kunna appliceras av såväl personal 

med medioker som adekvat modellhanteringskunskap. Dock speglas åsikter från 

projekteringspersonal, egna preferenser beträffande gränssnitt i program och tidigare 

erfarenheter av program in och färgar den subjektiva bedömningen. Syftet med de satta 

kriterierna var att konkretisera de mest relevanta funktionerna och innefatta, för projektet 

specifika och önskvärda egenskaper. En summering av betygen som redovisas i tabellerna för 

respektive program anses irrelevant, då kriterierna har olika relevans för projektering och 

produktion. Exempelvis är intuitiviteten av lägre relevans för BIM-samordnaren då arbeten 

med BIM-verktyg ingår i det dagliga arbetet.  

 

All information från projektet har inte tillgängliggjorts och är inte möjligt att ta hänsyn till 

med avseende på den begränsade tidsram som undersökningen omfattas av. Därmed kan 

faktorer saknas vid utvärderingen. Exempel på faktorer som ej behandlats och som kan ha en 

påverkan på resultatet är ekonomiska möjligheter till digital utveckling i produktionen och 

möjlighet att modellera i en hög LOD från konsulterande discipliner.  

 

Resultatet antas inte skilja sig nämndvärt mot projekt av andra typer med avseende på BIM-

verktyg i tidigt skede. Vid mindre projekt kan istället SMC nyttjas i större utsträckning då 

flera funktioner i programmet kan komma till nytta. SMC med dess utvecklade regelverk för 

kvalitetskontroller blir mer hanterbart i mindre modeller, likt det egenmodellerade huset. 
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En rimlig utveckling kan vara att BIM-verktygen kommer baseras på molntjänster i högre 

grad. Detta för ett enklare samarbete i projekt. Även då BCF bidrar till enklare 

kommunikation och informationshantering program emellan, kan fördelar ses med att 

kommunikationsmetoder från Connect tillämpas i BIM-verktyg likt SMC. 

6.2 Slutsats 
Frågeställningen lyder enligt följande, “Hur BIM effektiviserar informationsflödet?”. 

Frågeställningen kan besvaras med att personal i produktionen får ta del av digitala modeller 

på byggarbetsplatsen och att de har möjlighet att nyttja funktioner som mängdavtagningar och 

annat arbete med modeller på plats. För att detta ska fungera väl krävs att BIM tillämpas tidigt 

i kedjan och en hög detaljrikedom hålls i modeller. Med detta menas att modeller måste hållas 

aktuella och innehålla relevant information, vilket innebär merarbete initialt i byggprocessen 

men visar sig ekonomiskt fördelaktigt i processens helhet vid fullständig BIM-

implementering (Granroth, 2011). Även kommunikationsmedlen kan effektiviseras genom att 

byta ut system som Apricon mot Trimble Connect för enklare filhantering, visualisering och 

kommunikation mellan parter i projekt. Då Connect är kompatibelt med såväl mobila som 

stationära plattformar ökar tillgängligheten av modeller och handlingar för personal i alla 

discipliner i processen. 
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7. Rekommendationer 
• 4D/5D - Under arbetet har kopplingen mellan 3D-BIM-modellering och 4D/5D-BIM-

projektering uppmärksammats. Implementeringen av dessa projekteringsmetoder 

väcker intresse hos författarna och inom ämnet finns en stor potential.  

 

• Koppling till FEM- och dimensioneringsprogram - Kopplingen har berörts ytligt i 

arbetet och en stor potential framdagas med stora utvecklingsambitioner. Ett antal 

stora aktörer inom 3D-modellering arbetar med att utveckla program för koppling 

mellan BIM-modellering och dimensioneringsprogram. Exempelvis finns Trimble 

Tekla Tedds som intressant dimensioneringsverktyg. Dock saknas idag 

svenskanpassning av Eurocode för verktygen. 

 

• Test av BIM-verktyg hos produktionspersonal - Författarna rekommenderar framtida 

arbeten att empiriskt utföra tester av BIM-verktyg hos produktionspersonal. En 

undersökning där en grupp ur produktionspersonalen fick utföra tester på dessa 

verktyg från olika plattformar vore av intresse. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Analys av Solibri Model Checker (SMC) 

Generell användarvänlighet 

SMC är ett avancerat samordningsprogram med ett stort antal lätthanterade funktioner. 

Programmet är relativt lättarbetat, i synnerhet för den med datorvana och erfarenhet av 

digitala modelleringsverktyg. Gränssnittet i SMC är uppbyggt med flikar för att hantera senast 

öppnade filer, modellnavigering, kvalitetskontroll, kommunikation och mängdning. 

Programmets funktioner följer logiska, enkelarbetade flik- och trädsystem.  

 

FIGUR 6.1 – MODELLTRÄD I SOLIBRI MODEL CHECKER 

 

Kompabilitet med hårdvara 

SMC kan endast användas på datorer med Windows eller iOS som operativsystem. 

Kompabilitet med filformat 

SMC kan läsa in IFC- och DWG-filer, samt direktimportera modeller från ArchiCAD.  

Exporteringsformat 

Samordningsfilen med kvalitetskontroller, kommentarer med mera från SMC sparas som 

SMC-fil. SMC kan även exportera exempelvis dokument med mängdavtagningar till Excel- 

eller PDF-dokument. Kommentarer, vyer och lösningsförslag exporteras till det delvis 

standardiserade kommunikationsformatet BCF - BIM Collaboration Format. 
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Kollisionskontroll 

SMC har en stor del ytterligare funktioner än kollisionskontroller för validering av modeller, 

där av kallas de vidare kvalitetskontroller. De automatiska kvalitetskontrollerna i SMC har en 

stor mängd möjligheter till inställningar och reglering. I SMCs kvalitetskontroller ingår 

kollisionskontroll, tillgänglighet- och utrymmeskrav, samt kontroll av saknade delar. 

Kontrollerna med den stora mängd regler och inställningar är av stor nytta men kräver en del 

kunskaper. I kollisionskontrollerna kan de olika modellerna kollisionstestas mot varandra med 

reglerbar toleransnivå och eventuellt installationsutrymme. Dessa kvalitetskontroller är 

utmärkta ur arkitektoniska hänseenden med avseende på de funktioner programmet 

tillhandahåller, så som utrymmeskontroller, krav på fönsterareor per rumsareal, 

utrymningsvägar, dimensioner på byggnadsobjekt, utrymmen kring fönster och dörrar, 

rumsindelning och en stor mängd andra valbara kontroller. Även för de andra disciplinerna i 

projekteringen är programmet av stor nytta då till exempel installationer kan kontrolleras med 

avseende på dimensioner och läge automatiskt av programmet.  

 

FIGUR 6.2 – KVALITETSKONTROLL, SOLIBRI MODEL CHECKER 
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FIGUR 6.3 – KVALITETSKONTROLL. UTRYMNINGSKRAV FÖR SOLIBRI MODEL CHECKER 

 

Navigering i modellen (med vilken enkelhet) 

Navigering i modellen fungerar tämligen enkelt. Programmet har funktioner som “Walk 

navigation” och “Game navigation” för att virtuellt gå runt i modellen. Den senare av de 

navigationslägena låter användaren se sig omkring i modellen och orientera sig likt i ett 

datorspel. SMC kan presentera modeller tydligt och överskådligt då modeller kan separat 

göras semitransparenta och objekttyper och delar kan döljas helt. 

 

FIGUR 6.4 – ”GAME MODE”-NAVIGERING I SOLIBRI MODEL CHECKER 
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Sektioner och planer 

Sektioner görs enkelt parallellt med ytor i alla dimensioner. Flera sektionsplan kan användas 

samtidigt, men de går inte att flytta separat utan skjuts samtidigt vid kommando. 

 

SMC har möjlighet att visa en 2D-planlösning på golvet av respektive plan simultant i 3D-

modellen. I planen visas bland annat dörrars öppningsradie och rumsnummer. Dessa planer 

kan vidare exporteras som bilder. 

 

FIGUR 6.5 – 2D-PLANLÖSNING SIMULTANT MED 3D-MODELL I SOLIBRI MODEL CHECKER 

 

Molntjänster (anslutning till dessa) 

SMC tillhandahåller inga molntjänster för lagring och samarbete. 

Uppmätning, med vilken enkelhet och precision, mängdavtagning 

SMC har goda möjligheter till uppmätning och mängdning. Mängdningen av material sker via 

“Information Takeoff” och låter användaren välja vilka delar som ska mängdas och vilka 

objekt som ska hämtas information ifrån. För att mängdningen ska gå att genomföra och vara 

tillförlitlig krävs en hög LOD. Programmet levererar ut volym, area och antal av 

byggnadsobjekt vid mängdningen. Uppmätning av sträckor görs enkelt mellan ytor, linjer 

eller punkter. Sträckan ges i komponentform (x, y, z) och som absolut belopp. 

Visualisering, rendering, vilken information tillgängliggörs 

Visualiseringen för förståelse i SMC är fullgod men programmet är inte avsett för 

högrenderade visualiseringar. 
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FIGUR 6.6 – RENDERAD ILLUSTRATION AV T33 I SOLIBRI MODEL CHECKER 

 

SMC tillhandahåller tydligt önskvärd information som finns tillgänglig i IFC-modellerna. 

Informationen är även lättåtkomlig och visas på ett enkelt sätt för användaren med hjälp av 

fliksystem. Vid test av den standardiserade innerväggen och grundplinten hittas alla inlagd 

information utom byggnadsdelens tillverkare och huruvida byggnadsdelen är bärande eller 

inte för grundplinten och all information utom vikten för innerväggen. 

 

FIGUR 6.7 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN GRUNDPLINT I SOLIBRI MODEL CHECKER 
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Hantering av A- och K-modellerna för T33 fungerar väl i SMC. Modellerna ser korrekta ut 

och navigation görs med enkelhet. 
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Bilaga 2 

Analys av Navisworks Manage 

Generell användarvänlighet 

Navisworks Manage är ett relativt lättarbetat program för samordning av modeller. 

Programmet har ett flertal funktioner för visualisering och är därmed gott lämpat för 

pedagogiska presentationer. Programmet kan utföra kollisionskontroller, skapa animationer 

för visualisering med koppling mellan tidplan och byggdelar, samt utföra mängdavtagningar. 

Inspelade animationer som visar modellen kan skapas där användaren orienterar fritt i 

modellen under inspelningen. Animationen kan vidare exporteras som film. 

Kompabilitet med hårdvara 

Navisworks Manage kan köras på enheter som har Windows som operativsystem och en 

adekvat prestanda hårdvarumässigt. Då en samordnad modell analyserats och exporterats till 

NWD-format kan den vidare analyseras och presenteras i Autodesk BIM 360 Glue och på så 

vis arbetas med på surfplatta. 

Kompabilitet med filformat 

Navisworks Manage kan läsa in modeller av filformaten NWF, NWD, RVT, IFC, DWG, 

SKP, PDF, m.fl. (Autodesk, 2016). 

Exporteringsformat 

Navisworks Manage kan exportera till NWD och NWF, där NWD-formatet innehåller 

modeller, kommentarer, kollisioner med mera, medan NWF-filen kräver att modellerna finns 

separat för att länka in dem då filen endast innehåller information som Navisworks Manage 

har skapat och länkar till modellerna. Programmet låter användaren exportera rapporter från 

kollisionskontroller till XML eller Excel-format. Då information exporteras via XML kan de 

bearbetas med BCF-formatet. Filmer och simuleringar som görs i programmet exporteras de 

till filmformatet avi. 

Kollisionskontroll 

Kvalitetskontrollerna är begränsade till kollisionskontroller och låter användaren endast 

reglera toleransen för kollision mellan två objekt. Kollisionerna redovisas tydligt då de två 

kolliderande objekten i markeras med starka färger. Programmet kan testa två eller flera 
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modeller för kollisioner. Kollisionerna kan grupperas, statusmarkeras och tilldelas till berörd 

person med bifogad kommentar och bild på relevant område. 

Då modellen granskas manuellt kan noteringar och kommentarer markeras ut på berörda 

platser. 

 

FIGUR 7.1 – KOLLISIONSKONTROLL, NAVISWORKS MANAGE 

 

Navigering i modellen (med vilken enkelhet) 

Programmet har ett enkelt gränssnitt för navigering i modeller. Modellen styrs med lätthet, 

dels genom att vrida, panorera och zooma, samt genom att flyga eller gå i modellen. 

För att spara vyer görs så kallade ”viewpoints”. 

Sektioner och planer 

Programmet har möjlighet att sektionera i modeller med ett eller flera plan eller med en 

sektionslåda som endast synliggör det som finns i lådan. Sektionslådan och planen kan skjutas 

och roteras i alla dimensioner. 

Molntjänster (anslutning till dessa) 

Autodesk har en molntjänst som låter användare lagra data och samarbeta i projekt med 

gemensam lagring för de inblandade i projektet. Från Navisworks Manage kan filer sparas 

direkt till den gemensamma molnlagringen för samarbete med en mängd andra Autodesk-

program. 

Uppmätning, med vilken enkelhet och precision, mängdavtagning 

Navisworks Manage kan mäta sträckor, vinklar och areor. Uppmätning av sträckor görs enkelt 

mellan ytor, linjer eller punkter. Sträckan representeras i komponentform (x, y, z) och som 
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absolut belopp. Mängdavtagning kan göras och exporteras från programmet till PDF och 

Excel. 

Visualisering, rendering, vilken information tillgängliggörs 

Navisworks Manage har en oöverträfflig rendering med jämförelse av de andra programmen 

som studeras. 

 

FIGUR 7.2 – HÖGRENDERAD ILLUSTRATION, NAVISWORKS MANAGE 

 

Programmet visar på ett antal brister vid inläsning av det standardiserade huset. Det kan inte 

läsa in och visualisera den, från Tekla inmodellerade armeringen i IFC-modellerna. Detta till 

trots att armeringen finns att finna i modellträdet (“Selection tree”), och därmed de facto finns 

i med den IFC-fil som läses in. Ett annat problem av större magnitud är att vid inläsning av en 

IFC-fil saknas ett bjälklag, inklusive armering i visualiseringen helt. Även bjälklaget finns 

med i modellträdet, och därmed finns även detta objekt med i IFC-filen. Detta visar på 

Navisworks Manage begränsade möjligheter att läsa in IFC-filer. 

 

Då stommodellen exporteras från Tekla Structures till 3D-DWG, 3D-DXF och 3D-DGN visar 

programmet alla komponenter, utom armering. Dock är dessa format av CAD-typ och 

innehåller i princip bara geometrier. 

 

Vid test av huset med alla modeller inlästa som IFC hittas all inlagd information för 

grundplinten utom tillverkare, kontrollnummer och hur vida plinten har en bärande funktion. 

Information som tillgängliggörs för väggen är allt utom uppbyggnaden av materialen och 
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vikten. Dock är det mycket svårt att hitta informationen för byggdelarna då de måste markeras 

i modellträdet på grund av att åtkomst direkt från modellen saknas. Vidare är det i synnerhet 

svårt att tolka värdena för armeringen och dess dimensioner i informationslistan. 

Armeringspartierna specificeras inte efter vilken position de befinner sig på utan beskrivs med 

samma namn i modellträdet. 

 

FIGUR 7.3 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN GRUNDPLINT, NAVISWORKS MANAGE 

 

Vid modellering av armering i Revit visas dock armeringen så länge filen behålls i RVT-

format. Då Revit-modellen läses in som IFC visas endast skal av objekt och armeringen finns 

inte att tillgå. 
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FIGUR 7.4 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN BETONGPLATTA I RVT-FORMAT, 

NAVISWORKS MANAGE 

 

Navisworks Manage är utvecklat och tillhandahålls av Autodesk och där av finns en tydlig 

koppling mellan de andra program som tillverkaren tillhandahåller, exempelvis BIM 360 Glue 

och Revit med flera. Detta medför att Navisworks Manage kan importera filer från Revit 

direkt och kan då hålla en högre LOD. Även kopplingen till BIM 360 Glue är tydlig då BIM 

360 Glue kan läsa in de filer som Navisworks Manage producerar. 
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Bilaga 3 

Analys av BIM 360 Glue 

Generell användarvänlighet 

360 Glue är ett mycket intuitivt och enkelarbetat program. Programmet har ett enkelt 

gränssnitt med tydliga symboler för knappar och funktioner. Till programmets molntjänst 

laddas modeller upp för att sedan sammanfoga dessa. Programmet fungerar till viss del som 

en mobil version av Autodesk Navisworks, vilket framkommer med den tydliga kopplingen 

programmen emellan. 

 

FIGUR 8.1 – MODELLTRÄD I BIM 360 GLUE 

 

Kompabilitet med hårdvara 

360 Glue kan användas på datorer med Windows som operativsystem och på iPad som 

applikation. 

Kompabilitet med filformat 

360 Glue kan läsa in filer av typen NWF, NWD, RVT, IFC, DWG, DXF, DGN, SKP, m fl. 

Programmet har dock problem med att läsa in testmodellen som helt saknar ett bjälklag som 

modellerats in i stommodellen. Stommodellen är modellerad i Tekla Structures och läses in i 

programmet som IFC-fil. Även då stomkomplettering läses in som DWG-fil uppstod fel i den 

sammansatta modellen. Stomkompletteringen försköts negativt 400 mm i x- och y-led. 360 

Glue låter inte användaren korregera orienteringen av modellen utan denna korregering får 

göras externt i Navisworks Manage. 
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Exporteringsformat 

360 Glue kan exportera listor på projektmedlemmar till Excel-format och kollisionskontroller 

till PDF, men för att exportera modeller krävs export via Navisworks Manage. Vidare i 

Navisworks Manage kan mängdningsrapporter med mera tas fram. 

Kollisionskontroll 

360 Glue kan genomföra enklare kollisionskontroller mellan modellerna. Kollisionerna kan 

markeras upp och information om kollisioner kan skickas vidare till användare i projektet. 

Inställningar och regelverk för kollisionerna begränsas till tolerans och val av modeller som 

ska kontrolleras mot varandra. 360 Glue presenterar även magnituden av kollisioner, mätt i 

sträcka som överlappar. 

Navigering i modellen, med vilken enkelhet 

Kontroller för navigering i 360 Glue fungerar på samma vis som Navisworks Manage och är 

intuitivt med funktioner för att gå runt virtuellt i modellen. Programmet finns även utvecklat 

som applikation för Apple iPad. På iPad finns även Walk-funktionen för att virtuellt gå i 

modeller.  

 

FIGUR 8.2 – VY OCH GRÄNSSNITT I IPAD, BIM 360 GLUE 

 

Sektioner och planer 

Sektioner kan tas från alla håll med ett plan eller en kub, på samma vis som Navisworks 

Manage. 



Andreas	  Thunell	   	   Byggteknik	  och	  Design	  
Fredrik	  Österblom	   	   Kungliga	  Tekniska	  högskolan	  
	  
	  

	  

Molntjänster (anslutning till dessa) 

Autodesk arbetar med samma molntjänst mellan dess program inom BIM-samordning. Detta 

medför en friktionsfri överföring av modeller mellan BIM 360 Glue och Navisworks Manage. 

Autodesk tillhandahåller även andra program med koppling till samma molntjänster, till 

exempel Revit och dimensioneringsprogrammet Robot Structures. 

 

Molntjänsten möjliggör enkel och effektiv kommunikation mellan samarbetspartners i 

projekt. Detta genom att kommentarer, bilder och kollisionskontroller skickas med enkelhet 

mellan aktörerna via Autodesks molntjänst. 

Programmen behöver dock inte vara uppkopplade mot molnet för att arbetas med. 

	  

Uppmätning, med vilken enkelhet och precision, mängdavtagning 

BIM 360 Glue kan mäta sträckor, vinklar och areor på samma vis som Navisworks Manage. 

Uppmätning av sträckor görs enkelt mellan ytor, linjer eller punkter. Sträckan representeras i 

komponentform (x, y, z) och som absolut belopp. På en iPad förenklas uppmätningen genom 

att programmet zoomar likt ett förstoringsglas de punkter som är aktuella för att användaren 

ska markera rätt. 

 

FIGUR 8.3 – ILLUSTRATION AV UPPMÄTNING FRÅN GOLV TILL DÖRRKARM, BIM 360 GLUE 
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Visualisering, rendering, vilken information tillgängliggörs 

Glue 360 kan inte visualisera armeringsjärn i konstruktionerna från Tekla Structures. 

Armeringen finns i IFC-modellerna och de går att hitta information om dem i textformat. 

Dock kan armering visualiseras i RVT-modeller. 

 

Från den standardiserade grundplinten saknas endast information om tillverkare och huruvida 

objektet har bärande funktion i konstruktionen. Från innerväggen som standardiserats för 

tester av programmen saknas endast information om hur materialen bygger upp väggen och 

deras dimensioner. 

 

FIGUR 8.4 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN GRUNDPLINT OCH INNERVÄGG, BIM 360 
GLUE 
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Glue låter användaren med enkelhet släcka och tända modeller och objekt vilket underlättar 

navigationen i modellen. 
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Bilaga4 

Analys av Tekla BIMsight 

Generell användarvänlighet 

Tekla BIMsight låter användaren med god enkelhet hantera 3D-modellen. Programmets 

gränssnitt är pedagogiskt uppbyggt och låter användaren med enkelhet hitta objekt och 

modeller. Detta genom att inlästa modeller visas i en spalt till vänster och objekttyper i visas i 

en spalt till höger. I spalten för modeller kan dessa grupperas ihop för bättre överblick. 

Objekttyperna kan öppnas för att finna information om dessa. 

 

FIGUR 9.1 – MODELLTRÄD, TEKLA BIMSIGHT 

 

Då inlästa modeller ändras markerar programmet att en ny version finns och användaren 

uppdaterar med enkelhet modellen i BIMsight. Om modeller inte skulle vara rätt placerade i 

förhållande till varandra kan de flyttas och roteras med enkla handgrepp. 

Kompabilitet med hårdvara 

Tekla BIMsight kan endast användas på enheter med Windows 7 eller senare. Detta begränsar 

användandet avsevärt beträffande programmet som ett mobilt verktyg på arbetsplatsen. NCC 

använder i regel Apple iPad i dagsläget som surfplatta och kan därmed inte ha tillgång till 

BIMsight. 
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Kompabilitet med filformat 

I programmet kan filer av typen IFC, DWG, DGN, SKP med flera samordnas. Dock uppstod 

fel vid inläsning av K-modellen för T33 i IFC-format där en grundplatta fick uppenbart 

felaktig geometri. 

Exporteringsformat 

De samordnade modellerna med kontroller, anteckningar, dokument och figurer kan sparas 

ned som en Tekla Project Data-fil. För lättare kommunikation i samordningen kan vyer, 

markeringar och kommentarer sparas ned som BCF-fil. 

Kollisionskontroll 

Kollisionskontroller i projekt av storlek som T33 är av liten nytta, dock är det av intresse att 

testa programmet i detta avseende. Vid test av automatisk kollisionskontroll upptäcktes över 

13000 kollisioner, endast mellan K- och A-modellen och tog ca 6 minuter på referensdatorn. 

De markerade kollisionerna blir svårhanterade i modellen då de markeras genom en ikon, men 

ikonen ger ingen visuell indikation på var krocken är lokaliserad i djupled. Regler som 

noggrannhet eller felmarginal ställs in vid kontroll. Visualiseringen av dessa kollisioner 

fungerar suboptimalt då programmet inte zoomar in på den berörda platsen eller döljer 

kringliggande delar. Kollisioner statusmärks och kan grupperas ihop. 

 

FIGUR 9.2 – ILLUSTRATION AV KOLLISION MELLAN A-, K- OCH V-MODELL, TEKLA BIMSIGHT 

 

Sektioner och planer 

Med så kallat klipplan kan sektioner tas parallellt med en horisontell eller vertikal yta och 

sedan steglöst flyttas. Flera sektioner kan göras samtidigt och flyttas oberoende av varandra. 
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Navigering i modellen (med vilken enkelhet) 

Modellen hanteras mer enkelhet i programmet. Programmet ger möjlighet till panorering, 

zoomning och rotation i modeller samt möjlighet att se sig omkring. Programmet tillåter 

synlighet och transparens av modeller, objekt och objekttyper.  

Molntjänster (anslutning till dessa) 

Tekla BIMsight har ingen avsedd molntjänst anknutet till programmet. Dock kan valfri 

molntjänst nyttjas då den samordnade modellen lätt exporteras med kommentarer och 

markeringar. 

Uppmätning, med vilken enkelhet och precision, mängdavtagning 

Uppmätningen av modeller sker enkelt. Verktyget för detta mäter från yta, linje eller punkt till 

yta, linje eller punkt. Måttet stannar kvar på modellen som en markering. 

Tekla BIMsight kan inte extrapolera mängdavtagningsrapporter, utan mängdavtagningen får 

produceras manuellt eller låta annat program uträtta detta. 

Visualisering, rendering, vilken information tillgängliggörs 

De modeller, objekt eller objekttyper som laddats in i projektet kan enkelt döljas eller visas. 

Programmet har även en funktion där hela modellen, enskilda modeller eller objekt steglöst 

kan göras mer eller mindre transparent.  

 

FIGUR 9.3 – ILLUSTRATION AV TRANSPARENTA OBJEKT OCH SEKTION 

 

Programmet låter användaren med enkelhet komma åt objekts inprogrammerade information, 

så som uppbyggnad och dimensioner. I uppbyggnaden av objektet presenteras de olika 

materiallagren med material, tjocklek och om det är ventilerat. Programmet presenterar även 

brandklassning, akustisk prestanda och u-värde om det finns inmodellerat. 
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FIGUR 9.4 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN INNERVÄGG, TEKLA BIMSIGHT 

 

 

FIGUR 9.5 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN GRUNDPLINT, TEKLA BIMSIGHT 
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Vid test av mjukvaran med T33-modellen upptäcktes ett fel vid inläsning av K-modellen i 

IFC-format där en grundplatta hade uppenbart fel geometri. Programmet hade även en brist i 

att de flesta fönsterpartier i T33-modellen visualiseras blåa, istället för transparenta.  

För den vägg som agerade exempel i utvärderingen redovisas all inlagd information. För 

grundplinten saknades endast tillverkare och huruvida plinten hade bärande egenskaper. 

 

Tekla BIMsight är inte anpassat för säljande visualiseringar då renderingen på modellen är 

lågkvalitativ. Dock visas all relevant information. 
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Bilaga 5 

Analys av Trimble Connect 

Generell användarvänlighet 

Trimble Connect inkluderar både samordningsprogram och lagringsplattform där modeller 

lagras och kommentarer och data kan samordnas i projektgrupper. Webbtjänsten och 

datorprogrammet låter användaren enkelt ladda upp valda filer för att sedan lägga ihop 

modeller i molnet för enkel åtkomst från alla plattformar. Programmet är generellt lättarbetat 

och intuitivt på de tre plattformarna.  

 

Trimble Connect ger möjlighet att länka anteckningar och kommentarer till andra medlemmar 

i projektet i form av “Todo-list” där status och hur kritiskt ett eventuellt problem är, vilket gör 

det enkelt att reda ut oklarheter och andra frågor. Det webbaserade programmet kan leverera 

mängdningsrapporter, vilka kan exporteras till Excel-filer. Rapporterna skapas genom att 

välja de önskade parametrar och elementtyper som ska sammanfogas, för att exporteras till 

Excel. 

 

FIGUR 10.1 – ILLUSTRATION AV ”TODO-LIST”, TRIMBLE CONNECT 

 

Kompabilitet med hårdvara 

Då Trimble Connect nås via tre plattformar kan datorer, surfplattor och smartphones 

användas. Surfplattor, smartphones och webbtjänsten fungerar oberoende av operativsystem 

men datorprogrammet kräver Windows som operativsystem. 
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Kompabilitet med filformat 

I Trimble Connect kan bland annat IFC-, RVT-, DWG-, DGN- och SKP-filer samordnas. Då 

Tekla Structures används för modellering kan Teklas 2016-års version exportera Tekla-

modeller i IFC-format direkt till Connect. Liknande gäller för Trimble SketchUp, där 

modeller enkelt laddas upp till Connect och behåller originalformatet, SKP. 

 

Även då modeller från Revit ska importeras till Connect kan de antingen laddas upp som IFC-

filer eller behålla originalformatet genom att en Plug-in installeras i Revit. På så vis kan RVT-

filer skickas direkt från Revit till Connect. Connect finns även som ”plug-in”-program i Vico 

Office för snabb och enkel export av modeller för mängdavtagning och tidplankoppling. 

 

Då Connect är en molnbaserad lagringstjänst kan många andra typer av filer lagras där i, till 

exempel PDF-, Word-, Excel-filer och bilder.  

Exporteringsformat 

Webbläsartjänsten kan skapa rapporter för mängdavtagning, U-värde, areor, med mera. Dessa 

rapporter exporteras till Excelformat. 

 

Systemet låter användaren skapa vyer från modeller med markeringar och text, samt 

kommentarer. Dessa vyer kan paras ihop med en Todo-lista. Även kollisionskontroller kan 

bifogas med en Todo-lista. Vidare kan vyer, Todo-listor och kollisionskontroller exporteras 

som CSV-, BCF-filer eller skickas via e-mail. 

Kollisionskontroll 

Tjänsten kan genomföra kollisionskontroller, dock känner kontrollerna inte av vilka 

byggdelar som sitter ihop och varnar därmed felaktigt för kollisioner mellan exempelvis två 

delar av en kontinuerlig vägg. Kontrollerna kan genomföras i datorprogrammet och 

webbportalen och kan visas i alla tre plattformar. 

Navigering i modellen (med vilken enkelhet) 

I det webbaserade programmet är navigationsmöjligheterna något begränsade men ändå 

hanterbara. Användaren tillåts zooma och rotera modellen men inte panorera.  

 

Datorprogrammet har dock smidigare navigering i modeller då möjlighet till att panorera och 

“se sig omkring” finns. Även möjlighet att virtuellt gå i modellen finns i webbtjänsten och 
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datorprogrammet. Funktionen är emellertid avsevärt svårare att hantera i Connect än de andra 

programmen. 

 

Mobilapplikationsplattformen låter användaren styra modellen med touch-skärmen, vilket 

ändå gör applikationen relativt lätthanterad. Användaren kan zooma, rotera och panorera 

modeller. 

Navigeringen i mobilapplikationen är aningen mer komplicerad då användaren inte har 

samma möjligheter att virtuellt gå runt i modellen som andra program som studeras. 

Sektioner och planer 

På webbplattformen kan en sektion i taget tas i modellen, medan datorprogrammet och 

mobilapplikationen tillåter flera sektioner samtidigt. Sektionen kan tas i alla dimensioner och 

detta görs med enkelhet. Datorprogrammet låter användaren enkelt visa hela modeller eller 

objekt i olika grader av transparens för enklare översikt, samt helt släcka och tända modeller 

eller objekt. Det senare går även på webb- och mobilplattformen. 

Molntjänster, anslutning till dessa 

Connect är en komplett, webbaserad molntjänst för datadelning. Tjänsten låter användare 

enkelt bjuda in personal att ta del av data och filer i tjänsten. De tre plattformarna kan 

presentera modeller av filerna IFC, DWG, RVT, med flera och lagra 2D-ritningar från PDF 

och DWG. 

Uppmätning, med vilken enkelhet och precision, mängdavtagning 

Datorprogrammets mätverktyg fäster till ytor, linjer och punkter och mäter avstånd i absolut 

belopp. Det är dock begränsat till sträckor mellan två punkter och hanterar därmed inte 

vinklar, areor eller längder mellan flera punkter.  

 

Webbverktyget kan liksom datorprogrammet endast mäta sträckor men saknar dock funktion 

för att fästa markören vid objekt och blir därmed svårhanterad och oprecis. 

 

Mobilapplikationen saknar helt mätfunktion. Vissa dimensioner på objekt går dock att få 

information om. 

 

Mängdavtagning kan endast göras i webbverktyget och skräddarsys efter önskad information. 
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Visualisering, rendering, vilken information tillgängliggörs 

Connect presenterar de ovannämnda filformaten problemfritt i de olika plattformarna. 

Renderingen är aningen primitiv jämfört med de andra programmen och Connect är därmed 

inte anpassat för säljande visualiseringar. Dock visas alla objekt tydligt, inklusive 

armeringsjärn i de tre plattformarna och med modeller av IFC- och RVT-format. 

 

Av den inlagda informationen i de standardiserade objekten, grundplinten och innerväggen 

visas allt utom material, tillverkare och huruvida objektet är bärande för grundplinten och allt 

utom material, dess uppbyggnad och vikt för innervägen. 

 

 

FIGUR 10.2 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN GRUNDPLINT, TRIMBLE CONNECT 

(WEBBTJÄNST) 
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FIGUR 10.3 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN INNERVÄGG, TRIMBLE CONNECT 

(DATORPROGRAM) 
 

 

 

FIGUR 10.4 – TILLGÄNGLIG INFORMATION FRÅN INNERVÄGG, TRIMBLE CONNECT 

(MOBILAPPLIKATION) 
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Bilaga 6 

Intervjufrågor – produktion  

Vad har du för yrkesroll? 

 

Hur kan man förenkla och effektivisera informationsflödet mellan projektering och 

produktionen? 

 

Vilka handlingar används idag?  

- Hur används dem? 

 

Vilka handlingar efterfrågas? 

 - Hur ser det ut idag? 

 - 2D, 3D, 4D? 

 

Hur ska handlingar presenteras/hur nås de?  

- Papper, surfplatta, dator, skivarstation? 

 

Önskas data från modellen?  

- Hur?  

- Mängdförteckning, tillverkningsdata, materialegenskaper etc.? 

 

Vad saknas?  

- Handlingar/modeller?  

- Saknar andra yrkesroller något? 

 

Hur lätt hanteras en modell med måttsättning mm.? 

 

Vilka problem stöter du på i ditt arbete?  

- Med avseende på informationsflöde, modeller, filformat osv.? 

 

Hur ska man effektivisera informationsflödet? 

- Navigering i virtuella modeller? 

 



Andreas	  Thunell	   	   Byggteknik	  och	  Design	  
Fredrik	  Österblom	   	   Kungliga	  Tekniska	  högskolan	  
	  
	  

	  

Har du några övriga synpunkter eller kommentarer? 
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Bilaga 7 

Intervjufrågor – projektering  

 Vad har du för yrkesroll?  

 

Vilka program används vid samordning?  

- Fördelar/nackdelar. 

- Vad krävs av mjukvaran? (Glue360, Solibri, Navisworks, Tekla BIMsight, Trimble 

Connect) 

 

Modellera i etapper?  

- Görs det?  

- Fördelar/nackdelar?  

- Blir det onödigt? 

 

Finns det koppling till dimensioneringsverktyg, FEM, byggstatik? 

 

Vilken data bearbetas och levereras till produktionen?  

- Mängdförteckning, modellinformation, materialegenskaper mm.?  

- BSAB (2.0), BIP, Annan standardisering, IFC, Tekla, DWG, RVT mm.? 

 

Hur mycket vikt läggs vid krocktester?  

- Hur görs de (manuellt, automatisk)?  

- Uppföljning, åtgärder? 

 

Vilka handlingar/data når inte produktionen?  

- Vad saknar dem? 

 

Hur stora/tunga blir modellerna?  

- Kan de hanteras i surfplatta?  

- Molntjänster? 

 

Koppling mellan modell och tidplan? 
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- 4D och 5D? 

 

Hur fungerar kommunikationen mellan aktörer i projekteringen, hur blir den bättre?  

- Navigering i virtuella modeller? 

 

Vilka problem stöter du på i ditt arbete?  

- Map. informationsflöde, modeller, filformat osv. 

 

Hur ska man effektivisera informationsflödet? 
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Bilaga 8 
Datum och tid: 4 april 2016, kl. 09:30 

Plats: NCCs etablering, Regeringsgatan 13, Stockholm 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik österblom, Fredrik Börjesson 

Sammanfattning av intervju med Fredrik Börjesson 

Fredrik Börjesson arbetar som träarbetare/Lagbas på NCC. Som yrkesarbetare utförs arbetet 

med grund i 2D-ritningar. Ritningarna skrivs ut i pappersformat av arbetsledare och levereras 

ut till yrkesarbetare. Ofta måste kompletterande handlingar tillföras vilket leder till onödigt 

extraarbete för arbetsledare och får produktionen att stanna av. 

 

I nuläget använder Fredrik bara 2D-ritningar i pappersformat i sitt dagliga arbete. Vid uppstart 

av ett projekt visas ofta projektet upp i en 3D-modell för att öka förståelsen och helhetsbilden 

av projektet. Då 3D-visualliseringen endast presenteras inför byggstart har arbetarna svårt att 

dra nytta av modellen i fortsatt produktion. 

Under byggtiden projekteras handlingar parallellt med produktionen men bör ligga före i tiden 

för området i fråga. Handlingar måste vara granskade, korrekta och uppdaterade med senaste 

revideringarna innan de förs ut i produktionen. Fredrik menar att handlingarna ofta inte når ut 

till produktionen i tid utan yrkesarbetarna eller arbetsledare tvingas fatta exekutiva beslut och 

bygga efter vad som anses rimligt eller efter inaktuella ritningar. Då dessa beslut fattas baserat 

på kvalificerade gissningar sker en mängd felaktiga byggnationer med följd att ÄTA-arbeten 

krävs. Tidplanen kan också bli lidande vid felaktiga byggnationer och materialleveranser blir 

förskjutna till grund av detta. 

 

Digitala verktyg och modellering har idag möjlighet att lätt göra mängdavtagningar av 

byggnadsmaterial. Fredrik hävdar att det inte används idag utan att det sker manuellt ett flertal 

gånger och kontrolleras i flera instanser. Att denna process kan göras automatiskt av en 

programvara anser han vara fördelaktigt. En riskfaktor i mängdavtagning i allmänhet är att det 

räknas fel och i synnerhet vid manuell mängdavtagning där den mänskliga faktorn spelar en 

betydande roll. 

 

Fredrik menar att 3D-modeller kan underlätta för yrkesarbetarna i projektet, då modeller i 3D 

kan ge en bättre förståelse och tydligare visualisera det färdiga resultatet. Med bättre 
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förståelse minskar även risken för byggnadsfel och missförstånd. Viss implementering av 

tidplan i handlingarna som når yrkesarbetarna anses vara av fördel då individuell planering av 

arbete underlättas. 

 

För att få ut digitala modeller och handlingar anser Fredrik att en surfplatta lämpligast kan 

tjäna som mobil enhet. Däremot finns en risk att enheterna inte är hållbara nog, dessutom 

finns det svårigheter med att få in stora mängder handlingar och data i en mobil enhet. En 

enhet som surfplattan har en tämligen begränsad kapacitet beträffande lagring och 

processorkraft. Ett annat problem som måste lösas är den trådlösa uppkopplingen. I vissa 

projekt upprättas wifi och förstärkningsstationer för mobilt nätverk på plats. I andra fall kan 

ett gångbart alternativ till ett flertal mobila enheter vara en station med en dator per plan i en 

byggnad under uppförande, där personal kan hitta information och handlingar om det aktuella 

planet. 

 

Kommunikationen mellan projekteringen och produktionen är i nuläget begränsad till 

direktkontakt från yrkesarbetare till arbetsledare till projekteringen. Denna 

kommunikationskedja är osäker och ineffektiv. Enklare kommunikationslösningar önskas i 

produktionen. Vid möten och informationsdelgivning redovisas en stor mängd information 

och detaljbeskrivningar som rör en mindre del av deltagarna. I den kommunikationen finns 

utrymme för förbättring där endast de berörda personerna bör delges av den information de 

har nytta av. 

 

Fredrik föreslår även att vissa handlingar och information bör formuleras på flera språk då en 

stor del av yrkesarbetare och underentreprenörer har andra nationaliteter än svenskar. 
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Bilaga 9 
Datum och tid: 6 april 2016, kl. 08:00 

Plats: NCCs etablering, Regeringsgatan 13, Stockholm 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik Österblom, Oskar Nordh, Hanna Rydström 

Sammanfattning av intervju med Oskar Nordh och Hanna Rydström 

Oskar och Hanna arbetar som arbetsledare på NCC. I dagsläget använder de främst 2D-

handlingar på A3-papper som de vidarebefordrar till yrkesarbetare. 3D-handlingar finns även 

att tillgå men de är nedskalade för att hanteras av de, till arbetsledare utdelade surfplattorna. 

Handlingarna hämtas från Apricon som är ett webbaserat dokument- och 

informationsverktyg. Då uppdateringar av handlingar sker skickas e-mail ut till berörda. De 

uppdaterade handlingarna anländer utskrivna i A1-format några dagar senare. 

 

Ett problem de stöter på är att inaktuella och felaktiga handlingar ligger kvar i Apricon. 

Hanna anser att hantering och sortering av nya och reviderade handlingar i A1-format är 

mycket tidskrävande och väldigt få ur personalen använder sig av dem. En betydande faktor 

till förseningar i produktionen i detta projekt är att handlingar många gånger är försenade. 

Detta medför att beslut i produktionen tas och byggnadsverk upprättas utan korrekta 

handlingar till grund. I många fall leder detta till kostsamma ÄTA-arbeten. Utöver detta tycks 

det ibland vara svårt att veta vem som är ansvarig för vissa handlingar, vilket försvårar 

möjligheten att få förklaringar vid oklarheter. 

 

Oskar hävdar att modeller hanteras suboptimalt då varken de stationära datorerna har 

prestanda nog att hantera de fullskaliga modellerna eller surfplattorna har prestanda nog att 

hantera de nedskalade modellerna. Oskar menar också att det finns hinder i användandet av 

3D-modeller då måttuttagning inte sker precist nog. Ytterligare en problematik finns i att 

yrkesarbetare och underentreprenörer i regel saknar tillgång till surfplattor och därmed saknar 

tillgång till digitala modeller. De båda anser att branschen ligger efter kunskapsmässigt med 

hantering av digitala modeller och ritningar. Detta beror till viss del på den äldre 

generationens arbetare i produktionen och dess undermåliga kunskap i att hantera digitala 

verktyg.  
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Hanna och Oskar menar att det finns en inkonsekvens med företagets policy där företaget 

främjar miljömedvetet arbete men samtidigt kräver att stora mängder pappersritningar skrivs 

ut, uppdateras och slängs. Ett stort hinder mot implementerande av 3D-modellering är att 

modeller inte synkroniseras mot de gällande handlingarna. Modellen används då bara som 

visualiseringsverktyg för att öka förståelsen av rumsgeometrier i byggandet och en 

fundamental aspekt av syftet med BIM går förlorad. 

 

För att effektivisera informationsflödet föreslår Oskar och Hanna att projekteringen och 

arbetsledningen befinner sig på samma fysiska plats under byggprocessen. Detta för att 

underlätta kommunikationen och snabbare kunna lösa problem som uppkommer. De båda är 

överens om att informationen från möten endast delges till de akut berörda och de önskar en 

bättre spridning av information och protokoll. 

Modeller kan innehålla en större mängd information utöver geometri. Oskar och Hanna ställer 

sig positiva till metoder som nyttjar information från modeller. De ser båda en stor nytta med 

att snabbt kunna ta fram mängddata för ett eller flera specifika objekt i modellen, samt kunna 

ha detaljer och andra ritningar länkade i de digitala handlingarna. Även metoder att modellera 

i 4D ses som en fördel, vilket möjliggör att en tidplan knuten till modellen kan underlätta 

planerande av arbetet. 
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Bilaga 10 
Datum och tid: 6 april 2016, kl. 09:30 

Plats: NCCs etablering, Regeringsgatan 13, Stockholm 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik Österblom, Rolf Gustavsson 

Sammanfattning av intervju med Rolf Gustavsson 

Rolf arbetar som träarbetare och lagbas åt NCC. Rolf använder i regel själv ritningar 

begränsat. Det arbete som ska utföras förklaras i regel muntligt för Rolf och hans kolleger. 

2D-handlingar utskrivna på papper används vid svårare detaljer eller för att förtydliga partier 

vid arbetsberedningar. Ritningar och andra handlingar finns utplacerade i ett så kallat 

ritningsrum på byggarbetsplatsen. 

 

De största problem som Rolf och hans kolleger stöter på generellt är att projekteringen ligger 

efter tidsmässigt, vilket får till följd att arbetet stannar av eller byggnationer uppförs efter 

kvalificerade gissningar. Han anser att handlingar utskrivna på papper är mycket enklare att 

hantera och bläddrar hellre genom utskrivna ritningar än att söka i ritningsförteckningarna i 

Apricon.  

 

Som lagbas kan Rolf se en nytta med att använda sig av en surfplatta i arbetet. Främst för att 

ta del av 3D-modeller. Rolf tycker att 3D-modeller kan vara av intresse vid presentation av 

projekt då det ger en överskådlig bild av byggnadsverket. Även 4D-projektering kan Rolf se 

fördelar med. Han har en idé om hur ett arbetsmoment kan presenteras tämligen pedagogiskt 

där, men hjälp av mängddata, tidplan och ritningar från modellen enkelt kunna visualisera vad 

som ska göras, med vilka material detta ska utföras och vilken budgeterad tid som finns till 

arbetsmomentet. 
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Bilaga 11 
Datum och tid: 6 april 2016, kl 12:00 

Plats: NCCs etablering, Regeringsgatan 13, Stockholm 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik Österblom, Hossein Saadat 

Sammanfattning av intervju med Hossein Saadat 

Hossein arbetar som arbetsledare på NCC. I dagliga arbete använder han främst 

konstruktions- och installationsritningar utskrivna på papper. Handlingarna han använder 

hämtar han från Apricon. Då nya handlingar publiceras i Apricon skickas ett PM ut via e-mail 

till de berörda i produktionen. De nya handlingarna skickas även fysiskt och anländer 

utskrivna på A1-papper någon dag senare. Hossein har blivit tilldelad en surfplatta som han 

främst antecknar och dokumenterar på i sitt arbete. Han läser även handlingar på plattan, men 

det görs mest utanför arbetet.  

 

Hossein använder stundvis 3D-modeller i sitt arbete. Navigation och måttuttagning i modeller 

upplever han vara lätthanterat. 3D-modeller används för att öka förståelsen för byggobjektet i 

stort men också för att skriva ut vyer på komplicerade delar.  

 

De problem Hossien främst stöter på är relaterat till beställarens ändrade önskemål och dess 

korta framförhållning. Handlingar blir reviderade med följd att arbetet stannar upp. Flera 

ritningar blir även markerade med “under utredning”. Dessa revideringar kommer ofta med 

kort varsel och även stundtals för sent, vilket leder till att arbetet måste planeras om och 

ibland att byggdelar måste rivas eller ändras. 

 

Då en ändring krävs i produktionen, går frågan från arbetsledning till projekteringen och 

vidare till ansvarig konsult. Då problemet är löst går informationen samma väg tillbaka. 

Denna informationskedja anser Hossein vara suboptimal.  

 

Projekteringen har halkat efter i tidsschemat i detta projekt vilket hindrar arbetet avsevärt. 

Projekteringen bör istället ligga en tid framför i tidsplaneringen för att behålla en tidsbuffert. 

Samordningen mellan de olika disciplinerna i projekteringen bör skötas bättre anser Hossein. 

Projekteringen representeras i produktionen allt för sällan. Informationsmöten hålls, men där 

informeras inte alla berörda och relevant information når inte alltid den tänkta personalen. För 
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att förbättra kommunikationen mellan projekteringen och produktionen bör de befinna sig på 

samma fysiska plats menar han.  

 

Enligt Hossein efterfrågas 3D-handlingar men det räcker att personal får ta del av dem på 

platskontoret.  

4D ser han ingen större nytta med då tidplanen upprättas och följs separat från modellen. 

Tidplanen upprättas i Plancon och denna arbetsmetod tycker han fungerar väl. Däremot ser 

han fördelar med att inkorporera viss, relevant information i modellen. Till exempel anser han 

att mängdförteckning med fördel kan hämtas direkt från modeller istället för att mängda för 

hand på papper. Tillvekningsritningar från konsulter tycker han är nog adekvata med de kan 

med fördel göras mer lättillgängliga. 
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Bilaga 12 
Datum och tid: 11 april 2016, kl. 13:00 

Plats: Plan Bs kontor, Munkbron 1, Stockholm 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik Österblom, Oscar Lindell, Emil Lundgren 

Sammanfattning av intervju med Oscar Lindell och Emil Lundgren 

Oscar och Emil arbetar som VDC-samordnare. Emil var med från start i projektet T33 men 

Oscar har sedan en tid tagit över det dagliga arbetet med projektet. Som VDC-samordnare har 

dem det övergripande ansvaret att NCCs kravställning för VDC projektanpassas, 

implementeras och följs genom projektet. De sammanställer samtliga discipliners 

modellunderlag och genomför kvalitets- och kollisionskontroller. I sitt dagliga arbete arbetar 

de med att sammansätta modeller från de olika disciplinerna och se över att de ställda VDC-

kraven uppfylls. Oscar och Emil berättar att Urban Escape är ett speciellt projekt med 

avseende på att flera entreprenörer ansvarar för olika projekt inom samma område med stort 

behov av samordning dem emellan. De berättar vidare om att en del tekniska system går över 

projektgränserna och att vissa arbeten i NCCs produktion kräver att en annan entreprenör har 

färdigställt ett visst moment för att NCC ska kunna gå vidare i sitt arbete. Detta gör att 

samordning mellan NCC och övriga entreprenörer är viktigt och ibland behöver ett projekt 

prioritera om sitt arbete något för att underlätta för ett annat projekt som går före. De säger att 

denna typ av samarbete blir extra viktigt i ett projekt som T33 på grund av att projekteringen 

sker parallellt med produktionen. De nämner även att i vissa fall ligger produktionen precis 

jämsides med projekteringen, vilket innebär att lösningar görs i samråd mellan montörer och 

projektörer. Detta ställer ytterligare krav på en god kommunikation mellan kontoret och 

bygget. 

 

Verktyget som Oscar främst använder för att samordna modellerna i är Navisworks Manage. I 

Navisworks Manage körs även kollisionskontroller. I stora projekt likt T33 kontrolleras 

kollisioner först manuellt (okulärt) och sedan automatiskt med programmets verktyg för detta. 

Detta för att den mängd kollisioner som finns tidigt i projekt inte går att hantera enskilt utan 

behöver delas in problemområden och lösas gemensamt mellan discipliner. För att kunna 

hantera de många kollisioner och problem som identifieras i modellernas på bästa sätt 

statusmarkeras dessa och hanteras efter prioritet och allvarlighet. Samordnade modeller 
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levereras ut i SMC och NWD-format för att öppnas i Solibri Model Checker och Navisworks 

Manage. 

 

Oscar föredrar samordningen i Navisworks Manage då programmet hanterar samtliga 

filformat från CAD-programvaror. Syftet med att programmet ska vara lätthanterat är att 

annan personal ur projekteringen och produktionen ska kunna nyttja programmet. Solibri 

Model Checker anser Oscar ha fler funktioner och större möjligheter att genom regler 

analysera även kvalitativa problem i modellerna, även om de flesta punkter som identifieras 

handlar om kollisioner. En viktig aspekt att ta hänsyn till vad beträffar modellen i stort och 

nyttan till att bruka programmets fulla kraft är detaljeringsnivån LOD som bestämts i 

projektets början och som anges i VDC-kraven. I projektet T33 saknas nu en del information i 

modellen och Oscar förbereder därför vyer i modellen där det som är viktigt för samordningen 

framhävs och görs enkel att hantera. 

 

Genom att objekten märks med BSAB-kod kan man tolka objektens egenskaper utifrån 

standardiserade tabeller från svensk Byggtjänst. Då märkningen av objekt frångår BSAB-

kodningen dokumenteras detta i VDC-kraven. 

	  
Noggrannheten vid mängdavtagning och redovisning av materialegenskaper beror av LOD. 

Mängdavtagningen kan göras mycket detaljerad men kräver mycket tid och noggrann 

modellering. Detaljnivån bestäms efter avvägning av arbetsinsatser som kan sparas av 

yrkesarbetare och modelleringstid som budgeteras. En väldetaljerad modell blir mer 

prestandakrävande och dyr att producera men kan minska oklarheter och kostnader i 

produktionsskedet. Oscar nämner ett exempel som belyser problematiken med för hög 

detaljnivå, nämligen då specifik målarfärg modelleras in som ett skikt av arkitekten. 

Målarfärgen blir sålunda ett objekt som kan kollidera med väggar och andra objekt i 

modellen. Om målarfärg anges som egenskap på en vägg måste en stor mängd olika väggar 

definieras. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är mängden data i filerna. Stora filer kan bli 

svåra att hantera. 

 

Oscar och Emil hävdar att det finns fördelar att arbeta i samma fil oavsett disciplin och 

företag och att detta kan komma bli aktuellt i framtiden, men att det idag finns stor 

problematik gällande juridiska och säkerhetsmässiga aspekter. 
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Det är viktigt att beställaren (entreprenören) bestämmer tidigt vad den vill ha ut av VDC-

arbetet i projektet. De krav som ställs i VDC-kraven sätter möjligheterna för vilka 

tillämpningar som kan fås ut i slutändan. 

	  
Oscar och Emil hävdar att informationsflödet kan effektiviseras genom att entreprenören har 

en tydlig vision initialt i processen om vad som önskas få ut av BIM-verktygen och modeller 

och anpassar kravställningar utefter detta. Visionen ska vara genomtänkt och syfta till att 

använda BIM i hela kedjan i projektet. Vidare menar de att informationsflödet effektiviseras 

med tydliga informationsmöten varje vecka där modellen gås igenom med de olika 

disciplinerna. 
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Bilaga 13 
Datum om tid: 12 april 2016, kl. 11:30 

Plats: Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik Österblom, Erik Åkerman 

Sammanfattning av intervju med Erik Åkerman 

Erik arbetar idag som handläggande konstruktör och Tekla-specialist på BTB men har tidigare 

arbetat som BIM-ansvarig på Reinertsen i Sverige. Han arbetar dels med att utveckla en 

företagsspecifik användarmiljö i Tekla Structures och dels med att modellera 

konstruktionshandlingar. 

 

Idag modelleras 3D-handlingar men det är fortfarande 2D-handlingar som gäller juridiskt. 

Erik och hans kolleger modellerar handlingar bland annat i Revit och Tekla Structures. De 

samordningsverktyg Erik föredrar utvecklas av Trimble/Tekla men han är bekant ett flertal 

andra program. De program Trimble/Tekla tillhandahåller är Tekla BIMsight, Tekla Field 3D 

och Trimble Connect. Av dessa program är det endast Tekla BIMsight som inte fungerar på 

iPad. Dock kan kraftfullare surfplatta med Windows som operativsystem köra programmet. 

 

För att samordna modeller och visualisera konstruktionshandlingar anser Erik att Tekla Field 

3D är bäst lämpat. Dock anser han att licenserna är dyra. Erik menar att Tekla har många bra 

verktyg, främst för att modellera och visualisera prefab, betong och stål. Han nämner ett 

exempel på en demonstration där en person som var van vid 2D-armeringsritningar, men ovan 

3D-användare fick i uppgift att finna ett antal fel på en armeringsritning. Personen hittade 

först 3 fel på 2D-ritningen på 3 timmar och senare alla felen på 13 minuter i 3D-modellen. 

Detta exemplifierades för att visa på hur lättolkade 3D-modeller kan vara, i synnerhet då 

armeringshandlingar ska granskas. 

 

I vissa fall underlättas projekteringen genom att byggnaden modelleras upp i etapper eller 

partier. Detta kan särskilt förenkla större betongarbeten med tillhörande armering. Vid den 

typen av arbeten delas modellen naturligt upp i etapper utefter leveranstidplanen. Armeringen 

littereras efter denna för att skilja armeringsspecifikationerna för inhandling från varandra. 
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Vid ett uppdrag som Erik nämner användes en container som flyttades runt på arbetsplatsen 

till strategiskt planerade platser i anslutning till där jobben utfördes. Containern innehöll en 

BIM-station med en dator och uppmärkta armeringsgrupper. BIM-stationen och utdelade 

iPads uppdaterades med de handlingar som behövdes vid det specifika jobbet vilket gjorde att 

yrkesarbetarna hade tillgång till både 2D- och 3D-handlingar där armeringsgrupper och taggar 

redovisades. Arbetet underlättades avsevärt och var ett mycket uppskattat hjälpmedel för 

yrkesarbetarna. 

 

Modeller kan exporteras till dimensioneringsprogram. Erik ser fördelar med att koppla 

modeller till dimensionering och hållfasthetsberäkningar men idag finns inga bra digitala 

verktyg för detta. Tekla har program under utveckling men programmen måste anpassas för 

svenska standarder och Eurocodeanpassningar. Det saknas dessutom en fullgod koppling 

mellan CAD-programvaror och FEM-program, vilket hindrar nyttjandet av kopplingen i 

dagsläget. Erik anser dock att en önskan finns i branschen och påstår ett flertal 

mjukvaruaktörer av modelleringsverktyg på marknaden köper upp dimensioneringsverktyg 

med avsikt att sammanföra dessa discipliner. 

 

Enligt Erik kan K-modeller i Tekla eller IFC bära stora mängder information utan att bli 

särskilt stora datamängdmässigt då de modelleras på rätt sätt. Det går att effektivisera exporter 

med avseende på mottagare genom att endast exportera och skicka relevant information från 

modellerna till berörda personerna. Filerna blir dock avsevärt större då ventilation- och 

elinstallationer adderas. 

 

Den mängd data som inkorporeras i modellen måste beslutas initialt i projekteringsskedet med 

avseende på LOD. Detta följs inte alltid och kan i vissa fall bli problematiskt då entreprenörer 

önskar en hög LOD trots att de inte har användning av all information och inte heller är 

villiga att betala för det. I andra fall kan entreprenörer i ett för sent skede vilja ha ut 

information som inte specificeras i VDC-kraven. Få beställare nyttjar alla verktyg då de inte 

vill betala för dem. De saknar då tillgång till 4D- och 5D-BIM, vilket i många fall är 

ekonomiskt fördelaktigt i slutändan. 

 

Erik nämner ett exempel där modellering med tidsamverkan spelade en viktig roll. En tvist 

uppstod om sprickor i en betongvägg på ett bygge. Entreprenören ansåg att det var 

konstruktörens fel. Men vid uppvisande att den planerade byggprocessen med 4D-
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modellering stod det klart att entreprenören frångått planerat bygge och därmed stod 

ansvariga. 

 

Det saknas kunskap inom BIM/VDC i byggbranschen och därmed finns en motvilja att börja 

använda BIM-verktyg. Det tar tid att lära sig verktygen, vilket blir kostsamt. Dessutom finns 

en rädsla att metoden med digitala verktyg är alldeles för komplicerad. Ett par av de 

vanligaste felen Erik stöter på med avseende på samordning av modeller är att konsulter från 

andra discipliner inte modellerar i rätt koordinatsystem eller modellerar med fel LOD, vilket 

ska specificeras i VDC-kraven. 

 

Erik menar att resurssparande åtgärder kan genomföras genom att dela på kostnader för en 

mer utvecklad BIM-stategi mellan de olika aktörerna. Detta minskar oklarheter vidare i 

processen, som i sin tur blir med tidseffektivt och ekonomiskt. Vidare tror han att det kan vara 

gynnsamt att konsulter på plats presenterar modeller för projekt- och arbetsledning.  

 

Det läggs ned mycket tid på att producera ritningar. Erik hoppas att modellen anses som 

juridiskt bindande handling inom kort. Då modellen blir en juridiskt bindande kommer den 

hamna i större fokus och informationsutbyte med modellen som grund kommer nyttjas i högre 

grad. Detta anser han vara resurssparande. Erik nämner som exempel att en armeringsritning i 

stora drag kan ta två dagar att rita, en dag att granska och en dag för att rätta till eventuella 

problem, medan en armeringsmodell i 3D tar en förmiddag i tidsåtgång. 
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Bilaga 14 
Datum och tid: 14 april 2016, kl. 09:30 

Plats: NCCs platskontor, Sergels torg 12, Stockholm 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik Österblom, Mats Westerlund 

Sammanfattning av intervju med Mats Westerlund 

Mats jobbar som biträdande projektchef och projekteringsledare på NCC och jobbar för 

närvarande på projektet T33. Han ansvarar för samverkan mellan ekonomi, inköp och 

projektering. Då Mats arbetar med VDC-samordning använder han mest Solibri Model 

Checker (SMC) för samordningen. Han anser att den mjukvaran tydligt presenterar modellen 

och dess detaljer. Navisworks Manage används också, men endast för att det finns specificerat 

i VDC-kraven att modellen ska finnas i NWD-format. 

 

Den information som förmedlas utöver handlingar från projekteringen till produktionen är 

mestadels listor på särskilda objekt, till exempel en viss typ av dörrar. I övrigt efterfrågar 

produktionen sällan annan information. Detta beror på att det råder brist på kunskap om 

nyttan med modellhantering. En annan faktor som ligger till grund för att modellens 

information inte nyttjas i produktionen är att det finns högst begränsad tid för projekteringen 

och produktionen att mötas och undersöka efterfrågan av information i produktionen. Beslut 

om modellens innehåll av information bör fattas initialt i samråd mellan projekteringen och 

produktionen, menar Mats. 

 

Modellens informationsinnehåll bestäms till viss del av det filformat som modellen hanteras i. 

Filformaten ska hålla en bestämd standard och innebär olika detaljeringsnivåer i modellen. Då 

den huvudsakliga modelleringen sker i Revit blir originalformatet på modellen .RVT. 

Standardiseringen för detaljnivå definieras i tre nivåer; från det mest detaljerade till det mest 

avskalade. RVT, IFC och DWG. RVT-filer innehåller mest information då filen inte 

komprimerats eller exporterats. Dock kan filen endast öppnas i Autodesk-program och ett 

fåtal andra samordningsprogram. IFC-filen är komprimerad och är ett försök mot en 

internationell standardisering för BIM-filformat. DWG-formatet innehåller ingen information 

utom geometrin av objekten och linjetyper i form av “lager” i filen. 
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Då filer sparas i originalformat blir de tunga och mer svårhanterliga. Då modeller ska hanteras 

på mobila enheter krävs idag en hög prestanda av den fysiska enheten. Den fullskaliga 

modellen för T33 fungerar endast på iPad Pro med BIM 360 Glue i dagsläget. Alla 

arbetsledare i produktionen har blivit tilldelade varsin iPad. Modellen de har tillgång till är 

nedskalad och inaktuell och därmed ej tillförlitlig säger Mats. Då modellen inte arbetas med 

tappas syftet med BIM i projektet. 

Projekteringen nyttjar inte BSAB-kodning av objekt i detta projekt. Däremot användes smarta 

metoder initialt i projekteringen där vissa rum projekterades som rumstyper. Detta 

möjliggjorde att rummen enkelt kunde modelleras in och snabbt revideras i modellen. 

Mats arbetar mest med kollisionskontroller i modellen. Kollisionskontrollerna görs i princip 

alltid manuellt. Kollisionerna gås igenom med resterande av projekteringen en gång i veckan 

vid VDC-möten. Projekteringen lägger stor vikt vid att genomföra och följa upp dessa 

kontroller för att undvika problem i produktionen. Mats föredrar att köra kollisionskontroller i 

SMC.  

 

Mats menar att detta projekt har problem i projekteringen på grund av att beställaren ändrar 

sina önskemål under byggtiden. Detta resulterar i en så kallad bakvänd projektering. Vilket 

innebär att projekteringen måste projektera det som produktionen kräver. Produktionen i sin 

tur kan inte producera på grund av att projekteringen inte har projekterat klart de moment som 

krävs för att gå vidare. Processen hamnar då i “moment 22” och blir problematiskt för alla 

inblandade aktörer.  

 

Mats anser också att det ibland är svårt att få ut relevant information till rätt personal. I vissa 

fall kommer inte information ut alls och i andra fall kommer för mycket information ut och 

förvrängs, likt viskleken menar han. Vidare tror han att det finns mycket att gagna från att 

ändra om strukturen på möten med de inblandade aktörerna. Mötena sker idag i flera nivåer i 

projekteringen. De frågor och den information som förmedlas på dessa möten delges 

hierarkiskt nedåt mot de berörda på en mer detaljerad nivå. 

Han menar att kommunikationen kan bli bättre om modellen involveras i möten för att på 

tydligare sätt visualisera problem och intressanta partier. Den stora mängd information som 

rör projektet idag kräver i princip en heltidstjänst för att hantera och sortera och en 

halvtidstjänst att delge de berörda aktörerna, menar Mats. 
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Mats ser en stor nytta med att ha en utsedd ansvarig för teknikfrågor i produktionen som kan 

vara till hjälp vid frågor och teknikstrul gällande BIM- och VDC-frågor. 

Även att det ska arrangeras fler möten mellan projekteringen och produktionen och utbilda 

produktionspersonal hur man hanterar olika BIM-verktyg anser han vara förbättringspunkter. 

Mer grundläggande förklaringar hur man hanterar BIM-verktyg behövs i produktionen. Det är 

klokt att inte avkräva att produktionspersonalen ska lära sig alla svåra funktioner, det kan 

snarare avskräcka dem, menar Mats.  
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Bilaga 15 
Datum och tid: 19 april 2016, kl. 09:00 

Plats: WSPs kontor, Korta gatan 7, Solna 

Deltagare: Andreas Thunell, Fredrik Österblom, Mohammed Barikan 

Sammanfattning av intervju med Mohammed Barikan 

Mohammed arbetar idag med BIM-samordning och internutvecklar BIM-strategier. I sin roll 

som samordnare samlar han ihop modeller från konsulter i respektive disciplin. Mohammed 

föredrar att samordna modellerna i SMC - Solibri Model Checker, då han anser att det är bäst 

lämpat att bland annat utföra kvalitetskontroller. Med kvalitetskontroller menar Mohammed 

dels automatiska kollisionskontroller, men också generella, okulära kontroller av till exempel 

saknade byggnadsdelar, tillgänglighetskrav eller andra problem som inte upptäcks av 

kollisionskontroller. Byggdelar som saknas i modellen eller byggnadsfel som inte krockar 

med andra objekt markeras inte av en automatisk kollisionskontroll och måste därmed 

upptäckas manuellt. Tillgänglighetskrav som finns på byggnaden kan dock i vissa fall 

automatiskt upptäckas av SMC. Mohammed anser att SMC är även det bäst lämpade 

samordningsverktyget på grund av dess användarvänlighet, kompabilitet med IFC, dess 

kommunikationsverktyg, dess enkelhet till att sammanställa rapporter ut modellen och dess 

förutsättningar att snabbt starta upp en samordning. Dock är det endast IFC-modeller som 

fungerar friktionsfritt i SMC, menar han. 

 

Navisworks Manage kan komplettera SMC då det är ett kraftfullare verktyg beträffande 

inkorporerandet av tidplanering i 4D-simuleringar och koppling till logistiskt planerande. 

Navisworks Manage stödjer även fler filformat än SMC, till exempel Revit, som liksom 

Navisworks Manage är en produkt från Autodesk. Då filer behålls i dess originalformat 

komprimeras de inte och all information behålls i modellen, till skillnad mot IFC, som kan 

tappa information vid konvertering mellan filformat. Storleken på modellerna varierar med 

projekt och detaljeringsnivån, samt filformat de modellerats i. Även modelltyp är en faktor för 

storlek på fil. Till exempel blir Tekla-modeller avsevärt mindre i storlek än MagiCAD-

modeller. Detta på grund av en tydlig distinktion mellan ett program anpassat för 

konstruktionsmodellering, som Tekla och ett ”plug-in”-program, anpassat för installationer 

som MagiCAD. MagiCAD producerar modeller i 3D-DWG, som blir markant större i 

datavolym. 
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Mohammed hävdar att molntjänster för modellsamordning växer snabbt i dagsläget och ett 

flertal mjukvarutillverkare låter samordningsverktygen övergå från program på enheter till 

webbaserade tjänster. 

 

Mohammed påpekar en problematik med särskilda filformat. En modell som från början 

modellerats i till exempel ArchiCAD kan inte direkt föras över till Revit för vidare 

modellering. Han nämner ett exempel där en arkitekt påbörjat en modell i ArchiCAD och en 

annan arkitekt skulle fortsätta arbetet i Revit. De försökte exportera modellen från ArchiCAD, 

via IFC till Revit utan framgång. Modellen fick helt modelleras om. Det är därför av stor vikt 

att initialt besluta vilka program som ska användas, samt vilka filformat som delges till 

modellsamordnaren i projektet. 

 

I ett flertal projekt arbetar projektörer i etapper, eller fokusområden. Detta innebär att ett 

byggnadsverk delas upp i områden där det bestäms att projektörer ska projektera färdigt vid 

bestämda tidpunkter. Detta för att projektet inte ska stanna upp då det saknas viktig 

information från aktörer som inte projekterat klart. Uppdelningen av områden sker i 

systemhandlingsskedet och kan bli svårt att följa detta då vissa moment involverar större delar 

av projektet, till exempel är ofta ventilationen ett helt system i byggnaden och är därför 

svårare att dela upp. Även arkitektdisciplinen kan bli svår att dela upp då de ofta projekterar 

byggnaden i helhet. 

 

Initialt i projekteringsprocesser som Mohammed arbetar med bestäms en BIM-strategi. BIM-

strategi skiljer sig från VDC-krav, då VDC är en färdigdefinierad metod att arbeta efter med 

avseende på BIM-implementering. 

 

Modellinformationen är specifik för varje projekt. I tidigt skede bör det bestämmas vad syftet 

med modellen är och i vilka avseenden den ska användas. Kravställs det möjlighet till 

kalkylberäkning från modellen måste exempelvis BSAB-koder och littera finnas modellerat i 

modellen. Vid konstruktionsanalys måste exempelvis balkar och betongklasser definieras. Vid 

BIM-samordning är geometrin viktig och koordinatsystem ska tydligt definieras för modeller 

från de olika disciplinerna. Tidsintegration i modeller görs i vissa projekt. Det finns en 

motvilja och det har varit svårt, men i dagsläget finns ett större engagemang och bra verktyg 

finns att tillgå. Mohammed nämner ett exempel där han var med för att ta fram 

kostnadskalkyler från en BIM-modell. Ett bostadsområde skulle planeras och kalkyl beräknas 
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med endast ett detaljplansförslag som underlag. I förslaget ingick höjdkurvor, plushöjder, 

antal våningar på byggnader, var byggnaderna skulle placeras samt vilken verksamhet som 

byggnaden skulle utformas efter. Att projektera topografin med rätt höjdkurvor, schakta och 

fylla, modellera byggnader med grundplatta, bjälklag, vägar och tak, samt koppla dessa till 

BSAB-koder tog cirka en dag. Filen länkades in i tidplanering- och kalkylprogrammet Vico 

där kalkylen gjordes. Även detta tog cirka en dags arbete. De två dagarnas arbete resulterade i 

en bra kalkyl som med traditionella metoder tar betydligt längre tid. Mohammed påstår att 

WSP är bland de främsta i branschen inom kalkylframtagning från modeller.  

 

Mohammed har ofta rollen som BIM-strateg och hjälper beställaren att formulera en så kallad 

implementeringsnivå av BIM i projektet. Han definierar nivåerna i tre steg, Nivå 1 innebär att 

projektet inte 3D-modelleras men 2D-handlingar kan redovisas på surfplatta. Nivå 2 syftar till 

att 3D-modell upprättas och används i projekteringsskedet men inte i produktionen. 

Projektledaren har i denna nivå stort ansvar i att driva BIM-frågan. Nivå 3 innebär en 

fullskalig implementering av BIM i projektet då, i princip alla handlingar ska utgå ifrån en 

3D-modell. Modellen ska nyttjas till fullo i projektering, produktion och förvaltning. Vid en 

fullskalig BIM-metodik  

 

Det finns stora mängder information som inte når produktionen. Det menar Mohammed bero 

på otydligheter i BIM-strategin och kunskapsbrist hos flera aktörer. Beställare, projektering 

och produktion måste alla vara införstådda med vilken grad av implementering som bestämts 

och vad det innebär. Det krävs att alla delaktiga i projektet är införstådda med vilken 

information som ska projekteras och vilken information som tillhandahålls, samt hur den kan 

nyttjas. 

 

I dagsläget efterfrågas i störst omfattning 2D-handlingar i produktionen. Detta menar 

Mohammed bero på den utbredda kunskapsbristen och inkompetensen vad beträffar BIM 

generellt i branschen och i synnerhet inom produktionen. Det finns därmed en stor outnyttjad 

potential i modeller. I samverkan med att kunskapen ökar inom BIM kommer också förfrågan 

öka.  

 

 

 

 


