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Sammanfattning 
BIM står för Building Information Modeling och är en databasorienterad metod för digitalt 
ritande. Det som ritas i en BIM-modell lagras i en databas och vyerna, såsom planer, fasader, 
sektioner och förteckningar - innebär olika sätt att titta på samma information. I BIM får man 
alltid en 3D-modell, men alla 3D-program använder inte BIM-teknologi. Autodesk Revit 
Architecture är en programvara framtagen för byggnadsinformationsmodellering (BIM). 

Villafabriken är en trähusfabrik som tillverkar prefabricerade väggblockselement till hus i Sverige 
och Tyskland. Husen är unika för varje kund och alla ritningar för konstruktionen görs i 2D-
CAD. 

Syftet med detta arbete är att undersöka om Revit klarar att ta fram de publikationer 
Villafabriken önskar från konstruktören. För att se hur det kan göras, och undersöka resultatet, 
modellerades ett tidigare byggt hus upp i Revit. 

Det finns flera fördelar med BIM jämfört med 2D-CAD. En fördel är att all information som 
följer med olika komponenter och kan plockas ut på olika sätt, BIM ger mer än bara ritningar. 
Alla fönster och dörrar hamnar även i förteckningar, och reglarna och övrigt trämaterial hamnar 
i kapnotor. En annan fördel är att en ändring någonstans i projektfilen slår igenom överallt, i alla 
vyer, förteckningar och på ritningsark, vilket gör att tid sparas på revideringar och fel minimeras. 
Möjligheten att betraktat det som ritas i 3D tillåter kollisionskontroller. 

Det var möjligt att ta fram de publikationer Villafabriken kräver i Revit. BIM innebär inte bara 
ett nytt sätt att rita utan innebär också en förändring av företagsprocessen för att fullt ut ta 
tillvara informationen som finns i modellen. 

I arbetet med konstruktionen följde en mängd mervärden som hade kunnat användas i 
företagets processer. Mängd och volymer och areor kan användas för kalkyleringsarbete, liksom 
fönster- och dörrförteckningar som även kan nyttjas vid beställning. Kapnotorna sparar tid för 
kapoperatören, och det vore även möjligt att använda dem för att köpa in färdigkapat virke från 
en virkesleverantör. 



 

 

Summary 
BIM is short for Building Information Modeling. Everything that’s drawn in a BIM-model is 
saved in a database and the views such as plans, facades, sections and lists - represents various 
ways of looking at the same information. A 3D-model is always received with BIM, but not all 
3D-programs use BIM-technology. Autodesk Revit Architecture is software developed for 
building information models (BIM). 

Villafabriken is a timber frame home manufacturer which produces prefabricated wall elements 
for houses in Sweden and Germany. The houses are unique for every customer and all the 
drawings are made in 2D-CAD. 

The purpose of this study is to examine if it’s possible to receive all the wanted publications that 
Villafabriken acquires from the design engineer, with Revit. A previous built house was modeled 
in Revit to see how it’s made and examine the result. 

BIM has several advantages compared to 2D-CAD. One of them is all the information that’s 
included with the components and can be received in various ways, BIM gives more than just 
drawings. Every window created in a house appears in a list, and every beam in a wall appears in 
schedules with quantities. Another benefit is that a change in the project file is automatically 
updated across the project, in all views, lists and drawing sheets, which saves time in revisions 
and minimizes mistakes. The possibility of 3D-viewing allows clash detection. 

It was possible to produce the publications Villafabriken demands in Revit, but BIM doesn’t 
only imply a new way of drawing it’s also requires a change in the company’s process were the 
information from the model is being used. 

In the process of making the model a number of added values followed that could have been 
used under several steps in the company’s processes. The amount of wall types, volumes and 
areas could be used in calculation work, as well as window- and door lists which also can be 
used in ordering. The schedules with wood quantities would save time for the saw operator, and 
it could also be possible to buy the timber pre-cut directly from a timber supplier. 

 



 

 

Förord 
Examensarbetet är utfört på Villafabriken i Växjö AB under vårterminen 2009. Det är skrivet 
som ett examensarbete på kandidatnivå, vilket omfattar 15 högskolepoäng, inom utbildningen 
byggteknik med inriktning mot byggnadsutformning 

Ett stort tack vill jag framföra till Andreas Eriksson på Cad-Q, med vars hjälp modellen blev 
komplett. Tack också till mina handledare; Lars Eliasson på Växjö universitet som gett 
konstruktiv feedback under arbetets gång och Nina Borgström på Cad-Q, som ordnade 
kontakterna och lade upp utgångspunkten för arbetets inriktning. 

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på Villafabriken som låtit mig utgå från deras 
konstruktionsmaterial och stöttat mig under hela tiden. 
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1. Introduktion 
BIM är en förkortning för Building Information Modeling och är en databasorienterad 
metod för att rita digitalt. När man ritar i ett program som tillämpar BIM skapar man 
en virtuell modell ur vilken man sedan kan plocka ut olika publikationer. Varje 
publikation är ett sätt att titta på modellen. Det kan vara en ritning av en plan, fasad, 
sektion eller kanske en konstruktionsritning där man visar reglarnas placering i en 
vägg. Ritar man i ett BIM-program får man automatiskt en 3D-modell, men ritar man i 
3D är det inte givet att det är BIM förtydligar Borgström1. Det finns 3D-program där 
det man ritar är representerat av volymer. En vägg består där av ett tredimensionellt 
objekt med en viss längd, bredd och höjd. Allt som ritas in i en BIM-modell 
representerar däremot något som finns i verkligheten och innehåller information 
knuten till objektet. En väggregel vet om att den är en väggregel och har en viss 
mängd information kopplad till sig, exempelvis bredd, tjocklek, längd, virkesklass etc. 
Informationen om väggregeln som är inlagd i modellen går sedan att plocka ut på flera 
sätt från programmet, t.ex. på en ritning från en viss vy eller i en kapnota där regelns 
dimensioner automatiskt finns med. Automatiskt kan man få listor och förteckningar 
över de byggdelar man lagt in i sin modell. 

Att arbeta från en databas innebär att när man ritar i sin BIM-modell plockas alla vyer, 
dvs. alla sätt att titta på det man ritat, från en och samma digitala lagringsplats figur 1. 
Borgström1 jämför databasen med en tunna i vilken det man ritat, lagras. Gör man en 
ändring någonstans i sin projektfil slår det direkt igenom överallt. Raderar man ett 
fönster på en planvy så uppdateras det direkt i 3D-modellen och samtidigt i 
fönsterförteckningen – ändringarna sker direkt överallt där fönstret funnits med.  

Autodesk Revit är en programvara som är utvecklad med tanke på BIM. Programmet 
utvecklades ursprungligen av personer med bakgrund i verkstadsindustrin. 
Verkstadsindustrin men framförallt bilindustrin ligger många år före byggbranschen, 
men de system och verktyg som används där är för avancerade för trähusindustrin i 
dagsläget. 

 

                                                      

1 Nina Borgström. Projektledare industriellt byggande, Cad-Q AB. Presentation på workshop 

om framtidens trähusfabrik, Växjö. 2009-03-30. 
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Figur 1. Princip för BIM-teknologi. 

Inom bilindustrin utvecklades också begreppet LEAN som innefattar metoder för att 
analysera aktiviteterna som pågår i ett företag med syfte att identifiera och minimera de 
icke värdeskapande aktiviteterna till fördel för de värdeskapande. Det handlar om att 
effektivisera processen genom att ”göra mer med mindre” (leanforumbygg 2009-05-
09). I strävandet mot att uppnå ett mer industriellt byggande i trähusindustrin har 
LEAN börjat bli ett mer vanligt förekommande koncept även där. I begreppet LEAN 
innefattas hela processen. För ett trähusföretag som vill effektivisera sin produktion 
fullt ut måste man satsa på hela kedjan, där projekteringsarbetet är en viktig del. Ett 
program som omfattar BIM kan därmed stötta LEAN som metod.  

1.1 Bakgrund 

Villafabriken AB är en trähusfabrik som ligger i Växjö och tillverkar stommar – 
ytterväggar i form av storblock, bärande innerväggar och mindre bjälklagskasetter – till 
trähus. Väggelementen levereras till olika husbyggen i Sverige och Tyskland där de 
monteras och färdigställs av utomstående byggentreprenörer/byggherrar. 
Villafabriken har ett 15-tal anställda och levererade 63 stycken hus under 2008. 
 
Husen som byggs på fabriken är i stor omfattning unika för varje kund. Husen som 
levereras inom Sverige och till Tyskland ritas oftast av lokala arkitekter, där sedan 
Villafabrikens konstruktörer löser konstruktionen enligt arkitekternas visioner. Två 
konstruktörer är knutna till företaget och vid tidsbrist köps det även in 
konstruktionsarbete från ett konsultföretag. Även om husen utseendemässigt kan skilja 
sig åt mycket finns det många detaljer som löses efter vissa principer, t.ex. hur ett hörn 
på en yttervägg utformas eller hur ett väggblock monteras på grunden. Allt som ritas 
görs i 2D-CAD. Mängdberäkning för kapning och beställning görs manuellt utgående 
från 2D-ritningen – det mäts helt enkelt på ritningen och summeras. 
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1.2 Processen 

Första steget i byggprocessen handlar alltid om att någon får en idé eller har ett 
önskemål om ett hus. För Villafabriken kan idébäraren vara en privatperson som 
bygger till sig själv eller en byggentreprenör som bygger för att sälja vidare. 

En privatperson som kommer med en egen skiss/ritning får, om så önskas, hjälp av 
Villafabriken med att rita upp planen och gå igenom husets utformning. Det görs då i 
2D-CAD. Som regel efterfrågar kunderna 3D-bilder på resultatet, vilka då har gjorts i 
SketchUp. 

1.2.1 Kalkyl 

När Villafabriken får en förfrågan om ett hus går ritningsunderlaget först till 
kalkylberäkning för att kunna lämna en offert på vad stommen kommer att kosta. 
Ritningen kan vara allt från en enkel handritad planskiss till en mer professionellt 
utförd arkitektritning med planer, fasader och sektioner. Gemensamt är att allt 
kommer i pappersformat och ska mätas och beräknas manuellt. Med skalstock och 
penna mängdas antal löpmeter vägg av olika typer, antal fönster av respektive storlek, 
ytterdörrar, vilken typ av takkonstruktion huset har samt övriga byggdelar som ska 
levereras från Villafabriken. 

I en stomleverans från Villafabriken ingår ett komplett paket för stommen och 
material för att göra den vädertät – om inte annat avtalats med beställaren. Kalkylerna 
görs noggrant och det tas även hänsyn till vissa konstruktionsdetaljer, till exempel var 
det behövs bärande innerväggar, pelare och balkar eller hur det är tänkt att lösa en mer 
avancerad takkonstruktion. 

För beräkning av totalkostnaden ställs allt samman i ett kalkylark med färdiga 
enhetspriser på vissa delar och där även kundspecifika konstruktionslösningar 
beräknas i detalj för just det aktuella huset. Längst ner summeras offertpriset till 
kunden.  

1.2.2 Avtal 

Om priset accepteras skriver man kontrakt och processen för Villafabriken går vidare. 
Från kalkylunderlaget görs beställningar på fönster och ytterdörrar. Fönster är en 
flaskhals då det är längre leveranstider från fönstertillverkaren än tiden Villafabriken 
behöver för att förbereda för att huset ska komma ut i produktion. Ibland kan det ha 
tillkommit sena ändringar på husets utformning efter den första förfrågan, som då 
måste revideras i kalkylunderlaget. När kunden undertecknat kontraktet går 
ritningsunderlaget vidare för konstruktionsarbete. 

1.2.3 Konstruktion 

När konstruktören mottar uppdraget får han ritningarna, oftast i 2D dwg-format2. Det 
sker även en genomgång med den som gjort kalkylen om hur konstruktionen 

                                                      

2 Ett standardfilformat som stöds av de flesta CAD-program. 
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beräknats i kontraktsunderlaget och om det är några särskilda detaljer eller önskemål i 
utformningen att ta hänsyn till.  

Konstruktörens första steg är att titta igenom huset. Hur är geometrin tänkt att 
utformas? Planer, fasader och sektioner ska byggas upp till en 3D-bild i konstruktörens 
huvud för att kunna ta fram en lösning av konstruktionen och som klarar bärningen av 
husets laster. Konstruktören lägger in reglar runt fönster och dörrar på planen och 
markerar var blockdelning kommer att vara. Förutom ytterväggar gör man även de 
bärande innerväggarna färdiga i fabrik. Icke bärande innerväggar levereras som 
lösmaterial, dvs. virke i grovkapade längder och skivmaterial. 

I ett tidigt skede gör man takritningen. Geometrin på takstolarna ritas upp och 
markeras på en takplan var de är tänkta att ligga. Villafabriken har en utomstående 
takstolsleverantör och ritningen skickas därför till deras konstruktör för beräkning av 
de dimensioner som krävs för takstolarna och för beräkning av de laster som kommer 
från taket. 

När takritningen är klar fortsätter konstruktören att placera ut reglar på planen och 
börja jobba igenom husets detaljer. Detaljerna är viktiga, i regel brukar det sällan 
kunna bli för få detaljritningar. Vissa detaljritningar kan plockas från tidigare hus 
medan andra blir kundspecifika. Takfot och taklösning är något som ofta skiljer sig åt 
mellan husen - om det är öppen eller inklädd takfot och vilken dimension och vinkel 
det är på takstolen och hur tassen3 skall utformas. Under arbetet med att utforma 
detaljerna framkommer också saker som måste beställas, t.ex. fönsterbleck, som ritas 
upp i större skala och mäts upp till längder och antal. 

Förutom att placera in reglar i väggen lägger man ut panel efter husets utsida. Stående 
panel gör att man kan behöva flytta fönster och dörrar några millimeter i sidled för att 
slippa få fasadläkt som måste klyvas mot ett foder. Liggande panel placeras ut på 
sektionen och justeras i höjdled för att stämma med över- och underkant till 
fönstersättningen. Är det ett hus i två plan gäller det dessutom att panelen ska stämma 
mellan de båda våningarna. 

Varje väggblock man ritat upp på planen kopieras och läggs vid sidan om på en egen 
ritning där man ritar upp elevationer av dem. På en elevationsritning visas hur 
väggblocket ser ut stående sett utifrån, till skillnad från planen där man sett det 
uppifrån. På elevationsritningen är alla reglar i väggarna och öppningar för fönster och 
dörrar inritade och måttsatta. Manuellt skrivs även reglarnas kapmått in, man redovisar 
kontrollmått för panelsättningen samt skriver in hänvisningar till detaljritningarna. 

Förutom regelverket ritas även dragning av el/tele/kommunikation in. Elritningar 
brukar göras av en extern elkonsult eller i vissa fall av arkitekten. Vid produktion på 
Villafabriken drar man VP-rör4 och monterar eldosor i väggblocken där det ska sitta 
strömbrytare och eluttag etc. Markeringar för elen görs både på planen för huset och 
ritas upp på blockelevationerna där rörens dragning i väggen visas och dosornas 
höjdläge markeras med måttpilar. 

Hela tiden arbetar konstruktören på samma ritning men tänder och släcker olika lager 
för att få en bättre överblick. Är det ett hus med två våningar läggs de över varandra 
för att man ska kunna kontrollera att allt stämmer mellan våningsplanen. 

                                                      

3 Nederdelen på en takstol som sticker ut utanför väggen. 

4 Ett plaströr som är förberett för senare kabeldragning av en elektriker på byggplats. 
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För ett tvåplanshus görs också en mellanbjälklagsritning. Man tillverkar en kassett i 
fabrik för varje gavelsida, resten av mellanbjälklaget läggs ut med lösa balkar på 
byggarbetsplats. 

När takkonstruktörens ritningar och uträkningar kommer tillbaka kontrolleras det så 
att de stämmer mot vad som ritades. Till ritningen görs också en takstolsförteckning – 
manuellt i ett kalkylark - över antalet takstolar och deras litterering. På alla hus görs 
statiska beräkningar för olika avsnitt på väggarna för att se att de klarar laster som 
uppstår. Beräkningarna görs i ett särskilt program. 

Slutligen görs en syllritning och en grundplan. Syllen förmonteras på grundplattan 
innan montaget av väggblocken. På syllritningen ritas syllen ut under alla väggar som 
levereras från fabriken och till det görs en syllförteckning med kapmått. Syllen kapas 
på Villafabriken och skickas i ett inplastat paket till byggplatsen. Grundritningen görs 
(som standard görs husen med platta på mark), där alla bärande väggar markeras samt 
lasternas storlek på dem. 

Ofta görs också en lastplan som visar uppställningen av blocken i lastbilen. 
Placeringen görs efter den ordning väggarna ska monteras på byggplatsen för att 
underlätta lyft vid montage. 

1.2.4 Arbetsberedning 

Innan tillverkning startar har man beräknat och kapat upp ungefärlig mängd panel och 
grundmålat den i fabriken. När ritningarna är färdiga för produktion går de först till 
kapstationen för kapning av regelvirke. Regelvirke köps in i 5,40 meters längder. 
Många av måtten har konstruktören skrivit ut på ritningen men det gäller för 
kapoperatören att vara skärpt för att kapningen skall bli bra. De färdigkapade reglarna 
sorteras efter blocktillhörighet så att snickarna kan hämta dem när det är dags för 
tillverkning av respektive block. Även läkt och övrigt trämaterial kapas - där finns 
oftast inga måttanvisningar utan kapoperatören utgår från 2D-ritningarna och räknar 
ut det på egen hand. 

1.2.5 Tillverkning 

På vändbänkar spikar man ihop väggblocken. Insidan tillverkas först med regelverk 
och invändig skivbeklädnad, sedan vänds blocket och man gör utsidan färdig. När 
blocket är klart lyfts det upp och ställs stående för montage av fönster och ibland 
dörrar. Eventuella bjälklagskasetter tillverkas efter ritning på motsvarande sätt som 
väggblocken. 

1.2.6 Utlastning 

De färdigtillverkade väggblocken paketeras och ställs på lager i väntan på transport till 
byggplatsen. Transporten omfattar förtillverkade element och delar, och dessa lastas 
tillsammans med medföljande ”löst” material efter lastningsplanen och körs sedan ut 
till byggplatsen där en byggentreprenör tar över för montage och färdigställande. För 
merparten av lösmaterialet som skickas utgår man från ritningsunderlagen och 
beräknar ungefärliga mängder. 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att ta fram 
konstruktionshandlingar för ett prefabricerat trähus i ett 3D-program med BIM-
teknologi. Handlingarna skall omfatta Villafabrikens önskade publikationer samt visa 
på mervärden som erhålls ”på köpet”. 
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1.3 Mål 

Målet är att bygga upp en komplett modell av ett tidigare konstruerat och levererat hus 
enligt figur 2, som en BIM-modell. 

Figur 2. SketchUp-visualisering av exempelhuset i sitt originalutförande med huvudbyggnad 
och förrådsutrymme. 

Nedanstående ritningar är en förutsättning för Villafabriken: 

• Planritning med måttsättning av väggplaceringar 
Ritningen ska innehålla en plan över huset med måttsättning av 
väggstommarna och deras placering. Reglarna är inte synliga. 

• Montageplan som visar blockens uppdelning och placering 
Ritningen visar en plan över huset med väggblockens uppdelning som är 
måttsatta och reglarnas placering syns. På montageplanen visas elens 
placering. 

• Väggblocksritningar 
På ritningen för varje block finns blocket i elevation och plan redovisat. Alla 
reglars placering och kaplängd är måttsatta, inklusive fönster- och dörrhål. 
Elinstallationer och anvisningar för panelsättning är utritade. 

• Ritning över mellanbjälklag inklusive förteckning 
Innefattar alla bjälkars placeringar med måttsättning och litterering av dem. 
De bärande väggarna under bjälklaget är synliga. Bjälkarna sammanfattas på 
en lista med längder och antal. 

• Takplan inklusive förteckning 
Alla takstolar är utritade på en plan med måttkedjor. Bärande väggar är 
markerade. En förteckning av antalet takstolar och takstolstyper ingår. 
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• Syllritning inklusive förteckning 
All förmonterad syll är inritad, måttsatt och littererad. Förteckningen 
innehåller syllens längder. 

• Grundplan 
Markerar plattans yttermått och bärande väggar samt streckade linjer för t.ex. 
voter5 samt erforderlig måttsättning. 

• Detaljritningar 
Redovisar husets väsentliga detaljer – horisontella och vertikala snitt. 

1.4 Avgränsningar 

Varje företag har sin unika process och sina krav på vilka ritningar och information 
man vill ha ut och hur det ska se ut. Utförandet har enbart fokuserat på Villafabrikens 
arbets- och tillverkningsprocess. I konstruktionsarbetet har Villafabrikens 
konstruktionslösningar och detaljer använts och de publikationer företaget vill ha ut 
från konstruktören har tagits fram. 

Exempelhuset hade ursprungligen en putsad fasad med inslag av liggande träpanel. 
Eftersom Villafabrikens konstruktörer anser det viktigt för ett nytt program att klara 
av att visa panelsättningen, byttes fasadmaterialet ut till stående panel. Den ändrade 
panelen gjorde att takgeometrin vid gavlarna modifierades. I modellen byggdes enbart 
huvudbyggnaden upp. 

Utöver de grundläggande ritningarna görs ibland även en lastplan – en sådan innefattas 
inte i detta arbete. 

I arbetet kommer det inte att göras beräkningar på besparingar i tid eller pengar. 
Arbetet skall fokusera på upplevelsen och mervärdena som uppkommer i jämförelse 
med att rita i 2D.  

                                                      

5 Förstärkningar som görs i en betongplatta under bärande väggar. 
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2. Teori 
Jongeling (2008) visar att det finns många vinster i att använda BIM i stället för 2D-
CAD i byggprojekt. Studien har fokuserat på nyttoeffekter för arkitekter, projektörer 
och byggentreprenörer. Inom trähusindustrin ägs denna del av byggprocessen till 
största del av hustillverkaren där man inom företaget ansvarar för både projekteringen 
och tillverkningen. Företaget själv – i detta fall Villafabriken - är då de som skulle få ta 
direkt del av besparande åtgärder som påverkar detta skede. 

Samma rapport visar också att projekteringsprocessen i snitt är 20 % effektivare, att 
mängden samordningsfel minskar med minst 50 % och att tiden för mängdavtagning 
och kostnadskalkyler minskar med omkring 50 % vid tillämpning av BIM. 
Informationen från BIM-modellen kan dessutom användas som underlag för en 
snabbare och enklare planering samt produktion. På köpet har man vinster i projekt 
där det önskas visualiseringsbilder. 

BIM är en processförändring understryker Jongeling6. Det handlar inte bara om att 
köpa ett nytt program utan att också analysera företagets process. Vad behöver man få 
ut och på vilket sätt kan man hitta mervärden i den nya informationen som erhålls 
med BIM-teknologin. Att arbeta i BIM ger nya rutiner på arbetsgången. 

Användandet av BIM och 3D har börjat göra sitt intåg i byggbranschen. Men det kan 
vara ett stort steg för ett företag att våga göra satsningar på ett effektivisera sin process 
och ta steget till nya uppdaterade arbetsmetoder. Lågkonjunkturen bromsade 
antagligen ner en del investeringar, å andra sidan kan det vara nu man ”har tid” att 
satsa på utbildning och utveckling. Fortfarande är BIM-tekniken relativt ny och det är 
svårt att säga när den tekniken börjar bli branschstandard. En svårighet med att gå 
över till en ny metod kan vara kopplingar mellan olika projektörer. Det pågår därför 
utvecklingsprojekt, som OpenBIM, för att driva på den utvecklingen (ICT2008, 2009-
04-24). 

I tidningen Arkitekten (Jensfelt 2009) förklarar Anna-Brita Krakenberger begreppet 
BIM och vad det kan innebära för byggbranschen. Hon menar att alla är eniga om att 
man vill ha BIM. Men med det påpekar även hon behovet av den gemensamma 
branschstandarden Hon ser inte ”BIM som en ersättare för vare sig tid eller 
kompetent personal. Istället handlar det om att kontoren kan leverera mer och med 
bättre kvalitet.” Det man får ut i projekteringsprocessen har en högre kvalitet med ett 
bättre slutresultat, även om själva ritandet tar samma tid som innan.  

På Cad-Q är uppfattningen, enligt Borgström7, att en övergång från 2D till BIM kan 
minska projekteringstiden med 30 %. Dock förtydligar hon att rittid inte är lika med 
projekteringstid. Det är alltså inte så att just konstruktören, som exempel, kan tro att 
han eller hon kommer minska sin tid vid datorn med 30 % för varje projekt, utan 
ritande och mängdberäkning under hela processen för varje projekt ska tas i beaktning 
för att kunna utvärdera företagets tidsbesparing. 

Dynamik i Småländska kluster, förkortat DISK, är ett treårigt forsknings- och 
utvecklingsprojekt som startade under januari 2008 (Sideum, 2009-04-17). Projektet är 
uppdelat i fyra delprojekt som i sin tur är uppdelat i ett antal underområden. Under 

                                                      

6 Nyttoeffekter av BIM. Föredrag under Cad-Q-dagarna, Stockholm. 2008-10-23 

7 Nina Borgström Projektledare industriellt byggande, Cad-Q AB. Föredrag på workshop om 

framtidens trähusfabrik, Växjö. 2009-03-31. 
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delprojektet Materialförsörjning trä ingår bland annat områdena Framtidens 
trähusfabrik och Effektivisering av materialförsörjning. Framtidens trähusfabrik 
handlar om hur man kan förbättra effektiviteten i produktionen för trähustillverkare 
med en robotiserad layout och öka lönsamheten och konkurrenskraften. 
Effektivisering av materialförsörjning undersöker hur virket till trähusfabrikerna 
avseende kvalitet och längder kan optimeras. En av idéerna i projektet är, enligt 
Eliasson8, hur man kan använda ett CAD-program där det är möjligt att få ut 
kapnotor, för ett samarbete mellan sågverk och trähusfabrik. Med automatiskt 
genererade kapnotor kan en trähusfabrik beställa färdigkapat virke till varje hus direkt 
från virkesleverantören. Samtidigt som trähusfabriken får det virke man behöver med 
rätt egenskaper, får sågverket en vidareförädling av sina produkter. Idealt vore att 
material till varje block levereras färdigkapat i ett paket, vilket minskar spill och 
lagerhållning på trähusfabriken.  

                                                      

8 Lars Eliasson, ansvarig för Framtidens trähusfabrik och Effektivisering av materialförsörjning. 

Samtal under hösten 2008. 
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3. Metod 
Som programvara för att bygga upp BIM-modellen valdes Autodesk Revit 
Architecture med Cad-Q’s villaanpassning, i fortsättningen benämnd Revit.  

För att undersöka möjligheterna i Revit, se hur programmet fungerar och kunna 
fastställa om det är möjligt att ta fram de handlingar Villafabriken kräver från 
konstruktören - valdes ett exempelhus ut. Det valda huset är byggt och levererat av 
Villafabriken till en byggentreprenör i Växjö under oktober 2008. Ritningar från 
arkitekten och den färdiga konstruktionen fanns därmed att tillgå i både pappersformat 
och 2D dwg-format. Huset är ett enfamiljshus i två plan med en carport och kopplat 
uteförråd, vars tak fungerar som en stor terrass, dock modellerades endast 
huvudbyggnaden upp.  

Arbetsmetoden bestod av att det mesta gjordes manuellt i Revit men vissa delar kunde 
göras med automatiserade funktioner.  Med hjälp av förinställda byggdelar från Cad-Q 
som utgångspunkt konfigurerades och kompletterades dessa efter Villafabrikens 
byggsystem. 

3.1 Kritik till vald metod 

Ett företag som ska göra en övergång till ett nytt program och börja arbetet med att 
förändra sin process undersöker vanligtvis marknaden noggrant för att utvärdera vilka 
program som finns tillgängliga och vilket som kan passa företaget allra bäst. För detta 
arbete har det inte lagts någon tid på att göra utvärderingar av olika program utan en 
tidig kontakt med Cad-Q, som är återförsäljare av programmet, och mycket bra hjälp 
av dem för att genomföra arbetet, avgjorde valet. Sättet att arbeta i programmet 
gjordes sedan så att det skulle resultera i vad Villafabriken önskar. Det kan finnas 
andra program där det kunde varit lättare att få ut det man velat - eller svårare. 
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4 Genomförande 

Enda sättet att få veta om ett program verkligen fungerar för att ta fram det man vill 
ha, är att testa det konkret. För en introduktion av grunderna i Revit erhölls fyra 
utbildningsdagar på Cad-Q – två dagar i februari med a-delen och två dagar i april där 
även k-delen ingick. Därefter startade arbetet med att modellera upp huset och dess 
konstruktion. Under tiden svarade Andreas Eriksson på Cad-Q på frågor och löste 
svårigheter som uppstod. 

4.1 A-modell 

Det första steget i Revit är att rita upp en a-modell. En a-modell innehåller de 
byggdelar man visar på arkitektritningarna – väggar, fönster, dörrar, grund och tak. A-
modellen är vad som sedan blir utgångspunkt för det som ska fyllas med 
konstruktionsobjekt i nästa skede. 

Ritningar i 2D dwg-format importeras och läggs in i Revit. Med ritningarna följer även 
de fästpunkter – snaps – som finns i AutoCAD, t.ex. ändpunkter på linjer. Med 
planritningen som underlag går det lätt att välja en vägg i Revit och dra upp den över 
planen, vilket är det första steget, figur 3. För att kunna lägga in rätt väggtyp måste den 
definieras hur den är uppbyggd. Definitionen görs genom att man bygger upp väggens 
innehåll efter varje skikt som ingår, med rätt tjocklekar. Väggens geometri kan också 
modifieras med profilpåbyggnader för att t.ex. få panelnedstick. För att bestämma 
höjderna för varje våningsplan, bjälklag och grund definierar man dem med en 
måttsättning i en sektionsvy, vilket ger så kallade levels. På så sätt får man automatiskt 
rätt höjd, start- och slutnivå för byggdelarna genom att välja vilket plan de ska ligga på. 

 
 
Figur 3. Uppritning av väggar med dwg-fil som grund. 
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När väggarna är på plats läggs fönster och dörrar in. De placeras ut efter positionen de 
har på utgångsritningen och går att bygga upp så att alla parametrar är färdiginställda 
när det gäller karm, drevmått, invändiga och utvändiga foder etc, figur 4. Ändras 
fönsterstorleken hänger dessa inställningar med. En färdig uppbyggnad som innehåller 
olika sammansatta byggdelar kallas i Revit för en familj. Cad-Q har gjort en 
fönsterfamilj där även reglarna runt ett fönster är färdiginlagda, vilket underlättar när 
det sedan är dags att göra konstruktionen. Fönsterfamiljen fick dock byggas om efter 
Villafabrikens väggar, eftersom ursprungsfönstret var uppbyggt efter väggar med ett 
enkelt regelverk och Villafabrikens väggar har dubbla regelverk. 

 
 
Figur 4. Bottenvåningens väggar med fönster och dörrar inlagda. 

Nästa steg är att lägga in grunden, som i detta fall är platta på mark. Genom att 
markera ytterväggarna, och definiera grundens inställning på liknande sätt som för en 
vägg, ”fylls” sedan grunden ut i linje med utsidan på husets stomme. 

För våning två används bottenvåningens väggar som utgångspunkt för att rita in 
ytterväggarna, men även här importerades dwg-filen med övervåningen och lades in 
som ett underlag för att få rätt placering på fönster och fönsterdörren. Väggarna för 
andra våningen fick en egen uppbyggnad, eftersom de skiljer sig i över- och underkant 
från bottenvåningen när det gäller panelen, figur 5. 

Mellanbjälklaget läggs in på samma sätt som grunden - genom att välja väggarna och 
ställa in bjälklagsuppbyggnaden. Tack vare level-inställningarna hamnar bjälklaget rätt i 
höjdled. 



  

14 

 
 
Figur 5. Huset med två våningar uppritade, samt grund och mellanbjälklag. 

Överst läggs taket in. Här markeras återigen väggarna och man väljer avståndet för 
överhäng utanför väggen, anger vinkeln för lutningen på långsidornas linjer och ställer 
förstås in takets sammansättning. 

Slutligen ska gavelspetsarna på plats. Gavelspetsen har även den en egen väggtyp och 
ritas i ytterkant med andra våningens gavelväggar. I 3D-vyn markeras gavelspetsväggen 
och ansluts sedan mot taket. Ändrar man taklutningen framöver kommer gavelspetsen 
att följa med automatiskt. 

För en verklighetstrogen bild kan vindskivor och hängrännor placeras på taket samt 
foderbräder vid husets hörn. Även fotplåtar9 och vindskiveplåt finns färdigt i 
programmet. Det går också att lägga in fast och lös inredning i huset men det gjordes 
inte på detta hus eftersom det inte är något som berör Villafabrikens 
konstruktionsarbete i detta fall. 

Efter dessa moment är A-modellen färdig och går att titta på från olika vyer, figur 6. 
Arkitekten och t.ex. den blivande husägaren kan redan nu se hur det tänkta huset 
kommer att se ut genom 3D-modellen, planritningar, fasader och sektioner. De 
ritningar som krävs för en bygglovsansökan är redo för utskrift från projektfilen. 

                                                      

9 Fotplåt läggs i nederkant av taket, under takbeklädnaden, och leder vattnet till hängrännan. 
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Figur 6. Modell av huset med vindskivor och foderbräder inlagda. 

4.2 Konstruktion 

När a-modellen är klar ska den kompletteras med konstruktionen. Alla fönster och 
dörrar har redan reglar runtomkring sig och i första skedet är det dags att definiera 
väggblocken. I väggens sammansättning (i a-modellen) är det inställt vilket skikt som 
innehåller regelverket. En färdig regelverksfamilj har konstruerats som en ram 
bestående av en regel i varje ände, hammarband och syll – en sådan ram symboliserar 
ett väggblock. Väggblocksramen placeras in på planen och dras till rätt längd. Huset 
får i detta fall sex väggblocksramar på vart plan. En på varje gavelsida och två efter 
långsidorna, figur 7. Då exempelhuset har dubbla regelverk valde jag att göra det yttre 
och inre regelverket var för sig. 

När ramarna ligger på plats är det dags att fylla dem med innehåll. Den ram som för 
tillfället ska arbetas med isoleras så att enbart den syns i 3D-vyn. Därefter används 
funktionen beam system. Genom att rita in linjer, i detta fall efter regelverksramen, 
avgränsas ett område som då automatiskt kan fyllas med reglar. I beam system görs 
inställningar efter hur regelplaceringen ska ske, det kan t.ex. vara efter ett fast 
centrumavstånd eller med ett bestämt antal reglar. När väggblocket har fått ram och är 
fylld med reglar ges det en tillhörighet. Tillhörigheten sätter ett namn på väggblocket. 
Tillhörigheten gör att det går att välja att se allt det som enbart tillhör det blocket i en 
viss vy, det som sedan blir en blockritning. Allt innehåll i blocket hamnar även i en i 
virkesförteckning. Namntillhörigheten gör också att det går att se kapnotorna 
sorterade per block. På samma sätt görs alla block och regelverken för hela huset. 
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Figur 7. Bottenvåningen med blockuppdelning och alla reglar inlagda. 

Villafabrikens system går ut på att varje väggblock ställs på en förmonterad syll på 
byggplatsen, figur 8. För att få syllritning och syllförteckning valdes en lösning med en 
egen level för syllen. Syllen lades sedan in under regelverket med virke av rätt 
dimension och efter de längder det skulle vara. Genom att tilldela ett namn hamnade 
de i en egen tillhörighet under kapförteckningen och på så sätt genererades 
syllförteckningen automatiskt. 

 
 
Figur 8. Sektionssnitt som visar hur väggblocket står på den förmonterade syllen. 
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Mellanbjälklaget innehåller en prefabricerad bjälklagskasett efter varje gavelsida. Med 
en bjälklagskassett, framtagen av Cad-Q, som utgångspunkt gjordes kassetten för detta 
hus och placerades in på rätt plats. Därefter byggdes det övriga bjälklaget upp manuellt 
med balkar, figur 9. Det räckte med att lägga in några balkar, sedan kunde övriga fås 
fram med kommandot array som är en kopieringsfunktion där man bestämmer antalet 
kopior och avstånd mellan dem. Allt i mellanbjälklaget fick en egen tillhörighet för att 
därmed grupperas och lätt kunna urskiljas i virkesförteckningen. 

 
 
Figur 9. Mellanbjälklaget. 

Vid konstruktionen av taket byggdes först takstolen upp med rätt geometri till en egen 
komponent. Även här gick det att importera dwg-filen och på så sätt kunde geometrin 
från den tidigare ritade takstolen användas rakt av, och därefter bara tilldela takstolen 
en tjocklek och ett material. När takstolen fanns som ett färdigt objekt kunde den 
läggas ut på taket och kopieras så att taket fylldes med takstolar på rätt avstånd, figur 
10. 
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Figur 10. Takstolarna. 

Exempelhuset hade en kombination av liggande panel och puts. Eftersom 
panelsättningen på blocken är viktig för Villafabriken, var en förutsättning för ett nytt 
program att panelen skulle kunna visas. Därför ändrades fasaden till enbart stående 
panel i BIM-modellen, figur 11. Panelen generades automatiskt med hjälp av 
funktionen beam system. I funktionen kan man ställa in centrumavstånd och sedan 
markera vilket område som ska fyllas med den valda brädan, runt fönster- och dörrhål 
görs markeringar så att de lämnas öppna. Underkanten av panelbrädan kunde ställas in 
med en kapvinkel, så som panelen utformas i produktionen för att vattenavrinningen 
ska fungera på fasaden. Endast bottenvåningen fylldes med panel då en panel på ett 
plan går att göra synlig för andra plan. Det viktiga är att se var panelen ska börja och 
sluta för varje block för att panelsättningen ska stämma när man monterar ihop 
blocken med varandra på byggplats, och att panelen ska linjera mellan olika plan. Vill 
man ha all panel till förteckningen till virket måste panelen för båda våningarna på 
huset genereras. 
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Figur 11. Panelen. 

För el-, vatten-, sanitets- och ventilationsinstallationer finns en särskild programvariant 
av Revit; MEP. Men detta behövdes inte för att klara Villafabrikens önskemål. 
Eftersom huset endast behöver markeringar av eldosor och symboliserade VP-rör 
räckte det med att använda dosor som Cad-Q tillhandhöll för att kopiera in i 
programmet och manuellt uppritade profiler för rören. Eldosorna lades ut på planen 
och sett i elevationsläge flyttades de för att ligga rätt i höjdled. Från varje dosa drogs 
en linje som sedan fungerade som guide för rörprofilen, figur 12. 

 
 
Figur 12. Eldosor och rör. 
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När all konstruktion är utplacerad är det dags att förbereda för 2D-ritningarna. De 
olika vyerna måttsätts och kompletteras. Vyer görs för varje del som ska visas på en 
ritning, figur 13. Med en filterfunktion på varje vy går det att sortera ut vad som ska 
visas, här används funktionen med tillhörighet. 

 
 
Figur 13. Måttsättning av ritningsvyn för ett väggblock. 

Sektioner som tas ur modellen fungerar som grund för detaljritningarna. Genom att 
markera den del som ska visa en detalj fås en särskild ritning av det området i större 
skala som kan fyllas med olika sorters skraffering som visar mineralull, betong och 
cellplast. Linjer, måttsättning och förklarande texter kan läggas in som förtydligar 
detaljen, figur 14. 
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Figur 14. Snittet från sektionen bearbetas till en detaljritning. 

Det sista steget är att kontrollera ritningsarken. Många vyer är på förhand kopplade till 
ett ritningsark medan vissa kan behöva läggas in på nya ark, figur 15. Etiketten ska 
fyllas i med sitt innehåll och det görs en slutlig kontroll av att allt stämmer och all 
information är med. 

 
 
Figur 15. Grundritningen lagd på ett ritningsark. 
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5. Resultat 
En färdig a-modell innebar ett komplett underlag för att ta fram bl.a. 
bygglovshandlingar och säljmaterial. I projektfilen fanns vyer med planer, fasader och 
sektioner på huset. Utöver planer och fasader i traditionellt svartvitt utförande fanns 
färglagda fasader avsedda för presentation, figur 16. 

 
 
Figur 16. Fasader för presentation. 

På 3D-modellen kan det tas renderade bilder och filmer. Med modellen kan man också 
utföra solstudier genom att ange koordinater för byggnadens plats och vrida huset som 
det kommer att ligga efter väderstrecken, figur 17. 

 
 
Figur 17. Huset sett i perspektiv. 

Förteckningarna som automatiskt uppstod innehöll alla fönster, dörrar som lagts in i 
huset, figur 18a, 18b. Alla väggtyper och deras ytor fanns också med i 
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förteckningsfilerna. Förteckningarna kan användas för både kalkylberäkning och 
beställning. 

 

Figur 18a.  Sammanställt underlag för kalkylering med alla väggar, rumsytor samt olika areor.  
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Figur 18b.  Underlag för beställning med fönster- och dörrförteckning, plåtspecifikation samt 
eldosor. 

Målet med k-modellen var att få fram de publikationer Villafabriken önskade:  

• Planritning med måttsättning av väggplaceringar 
Från a-modellens planritning krävdes inget mer jobb utöver att måttsätta 
ritningen, figur 19. 
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Figur 19. Måttsatt plan för kundbekräftelse. 

• Montageplan som visar blockens uppdelning och placering 
På denna plan visas reglarna, till skillnad från den ovanstående. Eldosorna 
förtydligades med symboler och höjdmåttsättning. Blocken, fönster- och 
dörrhålen måttsattes, figur 20. 

 
Figur 20. Montageplan. 

• Väggblocksritningar 
Vyn för varje block var färdigdefinierad tack vare tillhörighetsfunktionen. 
Ritningsunderlaget måttsattes med pilmåttsättning för reglarnas placering och 
en måttsättning för öppningar och bärning. Eldosornas placering måttsattes i 
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höjdled. På ritningsarket läggs även blocket in sett ur planvy, vilket 
montageplanen fungerade som utgångspunkt för, figur 21. 

 
 
Figur 21. Blockritning. 

Utöver att visa det som Villafabriken redovisar på blockritningarna kunde den 
automatiska kapförteckningen läggas in på arket för varje block. I en lista 
fanns alla dimensioner och kaplängder redovisade - utan något merarbete! 

• Ritning över mellanbjälklag inklusive förteckning 
Mellanbjälklagets ritning måttsattes och bjälkarna gavs artikelnamn för 
automatisk sortering i förteckningen, som kunde läggas in på arket, figur 22. 
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Figur 22. Ritning över mellanbjälklaget inklusive förteckning. 

• Takplan inklusive förteckning 
Planen måttsattes och takstolarnas antal listades automatiskt efter dess namn, 
figur 23. 

 
Figur 23. Takplanen med förteckning samt en takstolsritning. 

• Syllritning inklusive kapnota 
Syllen måttsattes och namngavs. Reglarna hamnade därmed automatiskt 
sorterade i en syllförteckning, vilken lades in på ritningen, figur 24. 
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Figur 24. Syllritning inklusive kapnota. 

• Grundplan 
Plattans konturer fanns färdigt och väggarna gick att göra synliga för att rita av 
enbart de bärande innerväggarna som skulle markeras, figur 25. Voter ritades 
ut med utgång från de bärande väggarna och sedan måttsattes ritningen. 

 
Figur 25. Grundritningen. 
 

• Detaljritningar 
Några utav husets detaljer togs fram som exempel, figur 26, 27. 
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Figur 26. Sektionen som är utgångspunkt för detaljerna. 
 

 
Figur 27. Detaljritningar. 
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6. Analys 
Jongeling (2008) påpekar att BIM innebär en processförändring. En övergång till BIM 
ska nyttjas genom hela processen, inte bara som ett nytt ritprogram. En övergång från 
2D till BIM innebär en förändrad ritmetod men den stora förändringen är mängden 
merinformation som kommer ut från modellen. Väggtypernas förteckning med typer 
och mängder som automatiskt kan plockas fram från en uppritad modell kan fungera 
för kalkylarbetet där man tidigare mätt upp mängderna med skalstock på papper. Ur 
modellen får man på så sätt en exakt uppmätning med en stor tidsbesparing för 
framtagningen. Fönster- och dörrförteckningarna kan fungera som underlag för 
beställning. Här kan också sparas mycket tid jämfört med tidigare att räkna antalet 
fönster manuellt från ritningarna, littererat dem och för att sedan dubbelkolla flera 
gånger om det verkligen blivit korrekt och inget missats. Det händer att arkitekter inte 
littererat fönster och dörrar i handlingarna. Det är inte heller ovanligt att 2D-ritningar 
kan innehålla en fönsterstorlek på planen och en på fasaden (sådant som är lätt att 
missa i en revidering i 2D, men kan inte bli fel i en ändring på en BIM-modell). 
Kapnotorna från konstruktionen i BIM kan gå direkt till kapoperatören vilket sparar 
tid jämfört med att räkna och mäta på ritningarna. Dimension, längder och antal finns 
redan på en lista. Panelen som är inritad finns med i antal och exakta längder vilket 
innebär att rätt antal brädor kan målas upp innan tillverkning. Kapförteckningen ger 
korrekta mängder för lösmaterial som skickas med huset. Lösmaterial skickas som 
regel alltid med lite extra för att det inte ska saknas något på byggplats. Att se i 3D vad 
som ritas minskar också risken för kollisioner. BIM kan både ge en optimering av 
materialanvändningen och ett minskat spill. Besparingar som ett BIM-program skulle 
kunna ge kan alltså inte bara mätas på konstruktörens timmar utan BIM förändrar hela 
processen. Ett intrimmat system och en vana av att använda det optimerat kan med 
största sannolikheten öka effektiviteten och spara både tid och pengar på ett flertal sätt 
vilket verifierar att vinster kan göras vid en övergång till BIM som Jongeling (2008) 
beräknat.  

För att fler företag ska våga gå över till en ny teknik är arbetet med att ta fram en 
branschstandard viktig. I byggbranschen som helhet arbetar flera olika projektörer 
med en och samma byggnad och då gäller det att de olika filformaten inte kommer i 
konflikt med varandra. Här är den nya tekniken tänkt att innebära en förbättring för 
alla inblandade. Arbetet med att ta fram en branschstandard med BIM är därmed 
mycket viktigt för att underlätta införandet och utvecklingen i byggbranschen. 
Tekniken ska inte kännas som ett hinder för den som vill ligga i framkant av 
utvecklingen. Ju fler möjligheterna är på marknaden desto fler kan våga ta steget. 

Kapnotorna som kan plockas ut ur BIM-modellen skulle kunna skickas direkt till ett 
sågverk som trähusfabriken har ett samarbete med, vilket är en idé i DISK-projektet 
(Sideum 2009-04-25). Varje trävara kan t.o.m. ges ett eget artikelnummer för att ännu 
lättare kunna identifieras. Programmet har i och med det de möjligheter som efterlyses 
i projektet. 
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7. Diskussion 
År 2006 genomfördes en undersökning av Trä- och möbelindustriförbundet avseende 
vilken programvara som användes bland olika företag knutna till trähusindustrin 
(Norrman 2006). Av 18 företag, som direkt kan relateras till konstruerande och 
tillverkande trähusföretag, använde endast 4 stycken 3D-program. I dagsläget är känt 
att ytterligare en handfull av dessa företag har tagit klivet över till 3D, men min 
uppfattning är att det fortfarande finns ett antal som ännu arbetar i 2D.  

En av anledningarna till detta arbete var en nyfikenhet på om det finns möjlighet även 
för ett mindre företag att ta ett kliv vidare. Ett företag med stora resurser kanske både 
har mer kapital och mod att satsa. Det behöver dock inte bara vara resurstillgångar 
som hindrar i branschen, utan jag har själv känt av en tveksam inställning hos personer 
inom yrkesområdet mot att gå över till ett nytt sätt att rita. Detta gäller även på företag 
där det redan beslutats om en övergång, där beslutet då tagits på högre nivå. Från att 
vara en duktig och erfaren konstruktör eller arkitekt med koll på det man gör kan det 
uppfattas som skrämmande att gå över till något nytt och okänt där man helt plötsligt 
känner sig som en novis. Det tar också tid att sätta sig in i en ny arbetsmetod och 
teknologi, samtidigt som man känner krav på sig att hela tiden leverera – och då väljer 
man hellre att arbeta på samma sätt som man alltid gjort. Om fler företag som tar 
steget kommer andra att tvingas följa med. När flera olika projektörer arbetar med 
samma projekt är det viktigt att ha filformat som är kompatibla med varandra. Det är 
svårt att både vara först som sist. Frågan är också vem som ska och kan börja ställa 
krav på en övergång. Ska beställaren bara välja bland arkitekter som kan leverera huset 
som en BIM-modell och ska enbart elkonsulter som arbetar i BIM ha chansen att bli 
anlitade? Tanken med BIM är att alla ska kunna arbeta ur samma modell där t.ex. 
installationsprojektören direkt kan se om en ventilationstrumma som läggs in krockar 
med en balk i 3D-modellen. Det är många olika discipliner som ska kunna fungera 
ihop och systemen måste därför vara kompatibla med varandra, samt att alla 
inblandade projektörer tagit steget över till BIM-programvaror. 

Processen för att göra konstruktionsritningar i 2D är egentligen relativt omständig. 
Samma sak ritas i själva verket flera gånger, fast från olika vinklar. Blir det en 
revidering är det flera ritningar som måste uppdateras. Ett fönster som flyttas av 
arkitekten betyder minst tre ritningar för konstruktören att uppdatera - planen, planen 
på blockritningen och blockelevationen. Med BIM slår en ändring någonstans i 
modellen igenom överallt - vilket innebär att det aldrig behöver uppdateras på mer än 
ett ställe. Detta är en avgörande skillnad. 

Den andra stora skillnaden med BIM är alla förteckningarna som kommer på köpet. 
Kapnotorna genereras direkt. För trots att man ritar i ett dataprogram görs traditionellt 
all mängdberäkning och mycket mätande manuellt. Tid i onödan går åt till att 
dubbelkolla att man gjort rätt och det är lätt att missa att ändra på något ställe om det 
blir en revidering i ritningarna.  

Att komma igång och rita i Revit är relativt enkelt. Desto mer kunskaperna utökas 
desto mer kan programmet utnyttjas till fullo. Tröskeln är låg men den vidare trappan 
är lång och möjligheterna verkar nästintill obegränsade. Arbetet med modellen gav 
mersmak för att lära mig mer. Att kunna bygga nya familjer från grunden och förstå 
uppbyggnaden med olika parametrar skulle ge användandet av programmet ytterligare 
en dimension. 

Ny teknik innebär också ett nytt tänk. Det är förvånansvärt lätt att förstå grunderna så 
pass att det snabbt går att rita upp en a-modell av ett hus. Förståelsen för principerna 
med filter och hur vyer som kopplas till ritningarna var som en aha-upplevelse. Det 
som direkt var uppenbart med programmet var hur mycket snabbare det går att ta 
fram kompletta a-handlingar i Revit. En färdig plan i 2D kan importeras och få sina 
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byggdelar för att sedan kunna plocka ut till exempel färdiga fasader och en 3D-modell 
för visualisering. Om kunden vill ändra takvinkeln markerar man taket, ändrar 
gradtalet och allt hänger med. På någon minut har man genomfört en ändring som i 
2D skulle innebära att fyra fasader behöver ritas om linje för linje.  

Desto mer vana man får av att rita i ett program desto snabbare går det. Dessutom går 
det i början åt en hel del tid på att göra olika inställningar och bygga upp komponenter 
efter företagets system (om man inte köpt in programmet konfigurerat efter företagets 
system). Ju fler hus man byggt upp i BIM desto fler färdiga byggdelar och 
fördefinierade detaljer finns att importera från sitt bibliotek och det ökar arbetstempot 
ytterligare. 

Ett nytt program är inte bara spännande utan kan även ge en känsla av osäkerhet hos 
användaren innan man känner att man behärskar det. I 2D där varje linje är utplacerad 
manuellt känner man kontroll över att de ligger där de ska ligga. Efter att ha placerat ut 
reglarna med beam system-kommandot i Revit kände jag en viss osäkerhet om det 
verkligen var rätt avstånd. Egentligen borde kanske osäkerheten vara större i 2D, där 
samma sak ritas flera gånger och den mänskliga faktorn kan missa att ändra på något 
ställe. Något som irriterade i början var att det inte gick att skriva över siffrorna på ett 
mått som var utlagt, tills det slog mig att konstruktionsritningar faktiskt ska ritas så att 
det är rätt. Har jag inte ritat så att ett avstånd innebär ett visst mått, ska det inte stå det 
måttet på måttkedjan heller. 

Hade jag gjort om modellen en gång till från början hade jag jobbat i en annan ordning 
med vissa delar. Ett nytt program kan alltså innebära en ny arbetsordning. I efterhand 
upptäckte jag att modulmåttet på ett fönster ska skrivas in som det exakta mått man 
vill ha för regelverksöppningen, vilket jag då ändrade efter att hela regelverket redan 
var utritat. Detta ställde till problem när någon regel därmed flyttade på sig, men hade 
inte varit ett problem om jag kontrollerat det från början.  Det som i förväg kändes 
svårt väntade jag med till slutet, som att lägga ut panelen. Panelen gick dock snabbt att 
göra, och enkelt var det att ställa in så att panelen blev snedsågad i underkant, precis 
som man gör i tillverkningen för att vattenavrinningen ska fungera på det färdiga 
huset. Att lägga ut panelen sist av allt var en stor risk som i värsta fall hade kunnat 
innebära att alla fönster behövt justeras i efterhand, den borde därför lagts in tidigt. 

Det enda som jag inte gillade i programmet var utförandet av detaljerna. Det var 
smidigt att kunna utgå från en sektion och sedan få uppförstorat den del som ringades 
in, men ritverktygen kändes för trubbiga och exaktheten som gäller med övriga 
konstruktionsarbetet kändes svår att uppnå här. Svårigheterna med detaljutformningen 
kan också bero på brist i mitt kunnande och ovana. 

Revit är ett program som det går att göra många modifieringar i för att anpassas till 
varje företags behov. De företag som i dagsläget använder Revit har egna unika 
lösningar anpassade efter just sin process förklarar Borgström10. Exempel på detta är 
Fiskarhedenvillan som levererar villabyggsatser i lösvirke och har valt ett system där 
man ritar ”allt man ser” på sina hus i Revit – alltså gör en a-modell - för att sedan 
beräkna mängden material till huset med hjälp av matematiska formler i programmet. 
Myresjöhus däremot gör sina a-ritningar i Revit som sedan exporteras till hsbCAD där 
konstruktionen automatiskt genereras och sedan omvandlas till styrfiler för 
tillverkningen. Inom Finndomo-koncernen har man istället valt en lösning där man 
även kopplat Revit mot företagets affärssystem, eftersom man anser det vara viktigt att 

                                                      

10 Nina Borgström. Projektledare industriellt byggande, Cad-Q AB. Presentation på workshop 

om framtidens trähusfabrik, Växjö. 2009-03-30. 
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ha översikt på alla komponenter som ingår i varje hus. Alltså tre olika lösningar för tre 
olika företag men med samma program som grund. 
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8. Slutsatser 
Revit klarade att ta fram de publikationer Villafabriken önskade. Utöver det man 
krävde kom en mängd förteckningar och kapnotor på köpet. Den stora skillnaden med 
BIM är att en ändring som görs någonstans i projektfilen slår igenom överallt vilket 
sparar mycket tid vid revideringar. Då Villafabriken arbetar med olika utomstående 
arkitekter kan ibland sena ändringar komma när konstruktionsarbetet redan är påbörjat 
vilket innebär mycket merarbete med dagens system. 

En övergång till BIM skulle inte bara innebära ett nytt sätt att rita utan också att 
informationen skulle behöva tas med vidare i processen. Skulle företaget intressera sig 
för en övergång kräver det ett grundligt förarbete med att analysera företagets process 
och hur man med BIM-teknologin skulle kunna göra vinster. Utöver själva 
konstruktionsarbetet vore det lämpligt att använda sig av informationen, som kan tas 
ur programmet, för kalkylarbete, beställningar samt för att underlätta kapoperatörens 
arbete.  

Företaget skulle också behöva analysera hur arbetsmetoden i programmet ska gå till 
och göra eventuella inställningar för att bygga upp en färdig mallfil efter Villafabrikens 
behov. Det innebär bland annat att konfigurera och utforma de komponenter man 
arbetar med, såsom fönsterstorlekar och virkesdimensioner. Att sammanställa en 
detaljbank med färdiga detaljritningar som kan importeras till projektfilen skulle också 
underlätta för programanvändningen. 

Jag tror att en trähustillverkare skulle kunna göra vinster i en övergång, även om det 
krävs hårt arbete och en hel del omställningar i början. Investeringskostnaderna för 
programmet är inget som undersökts i detta arbete. För en lyckad övergång till BIM 
gäller det även att de som berörs är engagerade och villiga att satsa – då tror jag att 
man kan få ett bra resultat och att ett införande skulle innebära ett stort steg mot en 
mer effektiviserad process. 
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