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Sammanfattning 

Byggbranschen står på tröskeln till en stor förändring där nya metoder och verktyg används. 
Fastighetsförvaltare, entreprenörer och konsulter alla lämnar de den traditionella byggprocessen 
där ritningar varit det viktigaste verktyget för att beskriva ett byggnadsprojekt. Vi står nu inför 
nästa steg i utvecklingen där vi använder oss av intelligenta 3D-modeller, så kallade BIM-
modeller.  

Syftet med rapporten är att skapa en förståelse om vad BIM är och undersöka vad BIM för med 
sig i projekteringen. Det som kommer behandlas är BIM-samordnarens uppgifter, de olika 
negativa aspekter som påträffats vid användandet av BIM samt en presentation av olika program 
så kallade verktyg som används vid BIM-projektering.  

Vi har under våra intervjuer stött på många olika synvinklar om vad BIM är och många ser inte 
helheten. Men som projektledare är det viktigt att man kan se helheten och hur processen ändras 
och hur projekteringen blir mer framtung. Projektering med BIM går till på följande vis: 
arkitekter, konstruktörer och andra konsulter ritar upp sina ritningar i intelligenta 3D-modellen 
där ingår det även information om alla detaljer och material. Alla dessa delmodeller sammanställs 
av BIM-samordnaren till en enda stor BIM-modell. Denna modell används sedan till att få ut 
(mappa) information om byggprojektet till exempel kalkyler, brandsimuleringar, akustikanalyser 
med mera.  

Metoden vi använt oss av under arbetets gång är både litteraturstudier och intervjuer, men vi har 
även varit på seminarier där vi tagit del av experters kunskaper och erfarenheter. Intervjuerna 
har gjorts med branschkunniga med olika bakgrund för att få en så positiv helhetssyn som 
möjligt.  

 



IV 

 

Summary 

The Building and Construction industries are on the threshold of a drastic change in which new 
methods and tools are being used. Property managers, entrepreneurs and consultants now play a 
major role for describing a construction project. We are, today moving closer to the next step of 
development concerning the use of more applicable 3D-models otherwise known as BIM-
models. 

Our main aim of this report is to create a foundation for understanding the meaning of BIM and 
explore the major contributions of BIM to construction design. One of the topics that we will 
be laying emphases on is the role and duties of a BIM-coordinator and different negative aspects 
that could be encountered when using BIM. So also presentation of different programmes 
(tools) used in the process of BIM-design. 

According to the interviews made, we have been able to understand what BIM really means 
from different viewpoints. Still many do not see the whole picture of BIM. As a project 
manager, it is very important if one could understand the meaning of BIM as a whole and the 
changes in the process by the fact that designing process is becoming more extortionate. At the 
early stage of the designing process, the architects, consultants and other members of the design 
team present their drawings in form of 3D-modells. These drawings also contain important 
information concerning the constructions details and materials. It is the duty of the BIM co-
ordinator to compile all these sub-model to a whole entity, which is the BIM-model. After the 
compilation, the models are now used to extract all the information that are related to the 
building project, for instant take-offs, fire simulations, acoustic analysis and more. 

The methods used in writing of this report are based mainly on literature studies and interviews. 
In-addition, we have been able to attend seminars where we have the opportunity to extract 
facts from experts in the field and share their views. Conclusively, the interviews are carried out 
along with knowledgeable persons in the construction industry in order to have a good 
understanding of BIM and to gather as much information as possible regarding BIM.  
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1. Introduktion 

Utveckling av datorstöd projektering med hjälp av olika CAD-program har spelat en viktig roll i 
projekteringen. Men idag finns det ännu bättre och effektiv informationssystem exempelvis, BIM 
(Byggnadsinformationsmodellering). BIM handlar inte om någon teknikfråga, utan det handlar mer 
om människor och deras arbetsätt i ett byggprojekt. 

1.1 Bakgrund 

BIM är ett arbetssätt där man med hjälp av olika datorprogram utnyttjar informationen i en 
intelligent 3D-modell. Några vanliga områden man använder BIM i är i kalkylberäkningar samt 
tidplanering. BIM-modellen byggs upp av 3D-ritningar från arkitekt, konstruktör, VVS-konsulter 
med mera. Detta gör att modellen även kan användas för kollisionskontroller. 

I och med BIM´s framfart på byggmarknaden så ökar dess användningsområden. Samtidigt råder det 
stor ovisshet om möjligheterna med BIM samt vad som krävs för att använda sig av BIM i sin 
verksamhet. 

Med hjälp av BIM samt samordning kan projekteringsfel upptäckas avsevärt tidigare och därmed kan 
dyra och onödiga fel i produktionsskedet undvikas.  Detta har resulterat i att fler och fler 
byggentreprenörer, beställare och konsulter vill använda sig av BIM och då krävs det att det finns en 
väl fungerande samordning.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bredda kunskaperna om BIM för att i framtiden kunna bemöta 
kraven som ställs från entreprenörer, beställare och konsulter.  Vi ska undersöka vad som krävs vid 
implementering av BIM i ett byggprojekt med inriktning mot projektledning.   

Huvudsyftet är att undersöka den nya rollen som BIM-samordnare. BIM-samordnaren sammanlägger 
projektörernas modeller i en gemensam modell och databas som kan samgranskas och korrigeras vid 
behov. 

Det ska även undersökas vilka problem som kan uppstå under arbete med BIM och hur man kan 
undvika dem. Det är även viktigt att ta reda på vilka för- och nackdelar respektive datorprogram har. 

1.3 Avgränsningar 

För att få en bra insikt i vilka behov som finns så kommer projektledarens roll i ett BIM-projekt att 
undersökas. Examensarbetet kommer i första hand behandla val av de program, så kallade viewers 
program i ett projektledande företag, dessa är till för visualisering och sammanfogning av de olika 
modellerna. Mastersprogram som är mycket bredare än viewersprogrammen, dessa kan användas till 
allt från att rita till mängdning med mera. Även dessa kan användas vid projektering, men fokus 
kommer ligga på viewersprogrammen. 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer vi att redovisa begreppet projektering och hur själva tillvägagångssättet 
organiseras. Målet är att kunna ge läsaren en inblick i projekteringsskedet, byggprocessen och även 
för att få en inblick och kunna använda den kunskapen för att få en bättre förståelse för vilka 
förändringar som BIM kan medföra i projekteringsprocessen. 

2.1 Byggprojekteringsprocessen idag 

Byggprocessen omfattar program (förstudie), projektering, produktion och förvaltning. Detta gäller 
vid både traditionell- och BIM-projektering. Projektering kan definieras som skapandet av ett 
byggnadsverk som uppfyller beställarens krav och önskemål enligt förstudien. Det kan också 
innebära redovisning av anläggningen i ritningar och beskrivningar. Syftet är att skapa ett konkret 
resultat i form av ritningar och bygghandlingar genom att utveckla byggprojektets program, se figur 
1. Detta program eller dokument kallas för bygghandlingar och används av de olika aktörerna som 
ska uppföra anläggningen för att lösa specifika problem som uppstår under byggnationen [1]. 

 

 

 

Figur 1. Från program till förvaltning [1]. 

 

Förutom den ovan angivna definitionen, kan projekteringsprocessen också definieras som en process 
där arkitekter och teknikkonsulter använder CAD-verktygen. Detta för att ta fram digitalt underlag 
till byggproduktion och förvaltningsprocessen. [2] 

2.2  Byggprojekteringsorganisation 

2.2.1 Projektörer 

För att klara av arbetet vid stora projekt kan projektledaren behöva hjälp av speciallister för att kunna 
utföra exempelvis projektekonomi. Enligt Plan- och bygglagen, (PBL) ska beställaren välja en 
kontrollansvarig som under byggtiden har ansvar över att kontrollera bygget. Vid planering och 
samordning av stora projekt kan det behövas en projektledare som är ansvarig för själva 
projektarbetet.  Men i vissa fall även en byggledare som har en bred erfarenhet av byggproduktion för 
det direkta ledningsarbetet. Projekteringen sköts av konsulter, främst arkitekten samt byggnads- VVS 
och el-konstruktörer. Även andra konsulter med specialiteter inom köksutrustning, 
maskininstallationer, inredning, trägård med mera kan vara delaktiga och projektera anläggningen. [1] 
Figur 2 nedan visar en principiell organisationsstruktur vid byggprojekteringen: 
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Figur 2. Projektorganisation i byggprocessen [1]. 

2.2.2 Konsulter 

Konsulter definieras som experter som utför uppdrag mot betalning för ett företag eller 
privatpersoner utan att vara anställd av företaget. Uppdraget kan vara allt från utredning, program- 
och projekteringsuppdrag. Uppdrag som projektledning, planering, kalkyler, kontroll och besiktningar 
är ofta inriktade till konsulterna. Vid mer komplicerade uppdrag kan det krävas fler konsulter för att 
kunna slutföra arbetet. Samtidigt som i mindre uppdrag kan en konsults uppgifter innebära fler 
arbetsuppgifter. Nedan beskrivs kortfattat olika typ av konsulter och deras arbetsuppgifter. [1] 

 Projektledaren 

Projektledaren är en representant av beställaren även kallad för byggherren.  Hans uppgift är att sköta 
och leda genomförandet av byggprojektet under projekteringsskedet men även vid 
produktionsskedet. Projektledarens uppgifter är följande [1]:   
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1) Upphandling av konsulter och entreprenörer 

2) Bevakning av beställarens kvalitets- och miljökrav 

3) Beräkning av projektets kostnader 

4) Kontakt med myndigheter 

 Arkitekten 

Arkitektens huvuduppgift är att utforma byggnaden så att den uppfyller både de estetiska och 
funktionella kraven för just den verksamhet som den ska bedrivas för. Arkitekten föreslår också 
planlösningar, detaljer, inredningar, färger, utformningar och illustrerar de yttre och inre miljöerna 
med hjälp av 3D modeller. En del arkitekter arbetar även som projektledare och en del arbetar med 
samhällsplaneringen och detaljplanering. [1] 

 Byggnadskonstruktören 

Byggnadskonstruktören utför all beräkning som berör hållfastheten och dimensioneringen för alla de 
bärande delarna. Ett annat ansvar som byggnadskonstruktören har är att granska så att 
konstruktionen ska skyddas mot kyla, fukt, värme, ljud och brand. Det framkomna resultatet visas på 
konstruktionsritningar och byggnadsbeskrivningar. [1]  

 

Andra konsultgrupper som finns är bland annat: 

 Akustik 

 Projektplanering 

 Kvalitetssäkring 

 Trädgårdsarkitekt 

 Mängdberäkning 

 Miljöledning                                       

 El- konstruktör 

 VVS-konstruktör 

 Geotekniker 

2.2.3 Upphandling av konsulter 

Upphandlingar av konsulter kan utföras av en privat beställare, kommunal- eller statlig beställare 
(offentliga beställare). En privat beställare av konsulttjänster har friare händer att bestämmer val av 
konsult och utformar avtalet om uppdraget. Däremot har en statlig/kommunal beställare inte 
möjligheten att bestämma utan konsulttjänsterna utförs enligt reglarna i lagen om offentlig 
upphandling, (LOU). Dessa bestämmelser som finns berör upphandling av tjänster i detalj. Även om 
en privat beställare har friare händer finns det ändå specifika regler i ABK 96 som måste följas. Till 
exempel så innehåller ABK 96 regler om bland annat försäkringar och ersättningar. Konsulten har 
fullt ansvar för att den informationen, råden och rekommendationerna som redovisas är lämpliga. 
Det är vanligt att upphandla tjänster från konsulter som man haft i tidigare lyckade uppdrag. Då 
behöver de endast förhandla och diskutera om uppdragets omfattning och vilken ersättningsform 
som ska gälla för konsultens uppdrag. Ersättningsformen kan vara rörligt arvode eller fast pris. 
Konsulttjänster kan också upphandlas genom att beställaren väljer ut ett antal konsulter som får 
lämna anbud och det innehåller ett fast pris för genomförandet av arbetet. Det är viktigt att all 
information och kostnadsberäkningar i anbudet är väl preciserat och tydligt i ett 
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förfrågningsunderlag. Beställaren vill veta bland annat hur varenda konsult tänker utföra uppdraget, 
konsultens kunskap i kvalitets- och miljöfrågar, anbudspriset och även tidsplanen. [1] 

2.3 Projekteringsskede. 

Sedan 1950-talet har projekteringsarbetet delats upp i fyra kategorier; utredning, gestaltning, 
systemutformning och detaljutformning enligt figuren nedan;      

 

 

        UTREDNING 

 

 Byggnadsprogram 

 GESTALTNING 

 

  Förslagsritningar 

 SYSTEMUTFORMNING 

 Systemhandlingar 

 DETALJUTFORMNING 

                                

                                                                                                                

                                                                              BYGGHANDLING                                                                                            

             

Figur 3. Projekteringens fyra skeden och resultat [1]. 

 

2.3.1 Utredning 

Utredningsarbetet måste genomföras för att kunna fastställa syfte samt ramar för projekteringen. 
Innan projekteringen påbörjas så måste behovet analyseras till exempel verksamhetsanalys, tekniska 
och miljömässiga krav, finansiering, tidplan med mera. 

2.3.2 Gestaltning 

Projektering av byggnaden börjar med antingen gestaltningen eller förslagshandlingsskede. Målet är 
att komma fram till en principiellalternativ då byggnadsprogrammet gör det möjligt att utforma 
byggnaden på många olika sätt. Här är det arkitekten som bär huvudansvaret men övriga projektörer 
och beställare måste också delta i arbetet.  

Gestaltningen kräver bra kommunikation mellan arbetsgrupperna och måste anordnas för att 
kontrollera, granska och lösa olika tekniska problem som kan uppstå.  Sedan väljer arkitekten det 
huvudalternativ för hur byggnaden ska utformas och resultatet redovisas i form av en situationsplan, 
fasader och ritningar. En mer komplett redovisning brukar lämnas till beställaren i form av 
exempelvis en tredimensionell datormodell. Slutresultatet av gestaltningen kallas för 
förslagshandlingar och utgör ett underlag för den fortsätta projekteringsprocessen. [1] 
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2.3.3 Systemutformning  

Systemutformningen kan också kallas systemskede och handlar om att utforma och fastställa 
byggnaden/anläggningen enligt alla krav som finns i byggnadsprogrammet. Målet är att efter 
systemutformningen ska produktbestämningen vara klar och det ska bara vara detaljlösningar som 
ska återstå. Resultatet ska redovisas i systemhandlingar och utgöra underlag för kontroll av 
projektutvecklingen även av projektets tid- och kostnadsramar samt för att ansöka om ett bygglov.  
Det är viktigt att analysera bland annat själva dimensioneringen av den bärande stommen, de olika 
tekniska installationssystemen och deras utrymmesbehov. Innehållet av systemhandling kan se ut som 
på följande vis [1];  

1) Projektbeskrivning 
2) Aktuell projekttidplan, rapport och tekniska beskrivningar   
3) Ritningar 
4) Systemkalkyl  

2.3.4 Detaljutformning 

Bygghandlingsskedet börjar efter att alla systemfrågor, utrymmesfrågor och andra faktorer som 
påverkar utformningen av byggnaden är avklarade såsom dimensionering med mera. Detta ger 
möjligheten att fastställa all måttsättning och vidare bestämma utformning av ytor, fast inredning, 
skikt på väggar, tak och golv. Detaljutformningen kräver nära samarbete mellan de olika 
projektörerna.  Det är deras ansvar att alla tekniska lösningar uppfyller krav från lagstiftning och 
föreskrifter. Detaljutformningen ska leda till bygghandlingar i form av ritningar, förteckningar, 
detaljstudier etcetera. [1] 

2.4 Projektering med CAD 

2.4.1  Historisk 

Fram till för 30 år sedan använde alla i byggbranschen papper på ritbord och alla beräkningar gjordes 
för hand. Sedan dess har mycket förändrats och IT-användningen har tagit över allt mer och mer. 
Utvecklingen av detta har gått snabbt och fortsätter även att ständigt utvecklas, se figuren nedan.  
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Figur 4. Utvecklingen från handmodeller till 3D-CAD [2]. 

Under 1980-talet hade man börjat använda CAD (Computer Aided Design) inom arkitekt- och 
byggbranschen för att framställa ritningar men idag har det ersatts av någon form av intelligenta 
CAD-program som lämpar sig för BIM.  

Byggprojekteringen har utvecklats och har bidragit till att många fördelar har uppnåtts de senaste 
åren. Kommunikationen såväl som samarbetet mellan projektörerna har förbättrats och risken för 
kollisioner mellan olika byggnadskomponenter har minskat. Samt möjligheterna att ta fram tydliga 
och enhetliga ritningar i olika skalor för olika ändamål har också ökat. [1]  

Projektering med CAD fordrar att de olika projektörerna är överens om ett gemensamt filformat, 
struktur och geometri. De (bas)ritningar som upprättas av arkitekten står som underlag för övriga 
projektörer.  

Det finns två typer av samarbetsformer för filhanteringen, den första typen kallas för ”samordnad 
projektering”, där utbyte av filer ske genom disketter och e-post. Den andra kallas för ”integrerad 
projektering”, som innebär att man utöver gemensam struktur och geometri och har en gemensam 
lagring och administration av information. [1] 

 

Det finns tre olika sorter av CAD-modeller; 

 

1) 2D-modellen: Det vanligaste sättet att redovisa ritningar och kan avbilda planer, fasader, och 
sektioner [1]. 
 

2) 3D-modellen: De flesta moderna CAD-program tillför så mycket 3D information i filerna så att 
med hjälp av visualiseringsprogram kan den blivande byggnaden och dess delar presenteras för 
exempelvis byggherren och blivande hyresgäster 3-Dimensionellt [1]. Ett bra exempel är 
ArchiCAD som används av arkitekten redan i början av projekteringsarbete och gör att man kan 
direkt visualisera i 3D. Vid stålkonstruktionerna är SteelCAD ett exempel av CAD-program som 
kan hantera 3D-modeller [1]. 

 
3) Produktmodellen: Man skapar en modell av den planerade byggnadens delar med geometri, 

materialegenskapar och kostnadsuppgifter. Även informationen om till exempel byggnadens 
utrymme och de verksamheter som ska ingå i dem läggs som objekt i databasen [1]. Allt detta är 
samlat i databasen och innehållet används från programskedet fram till förvaltningsskedet för att 
uppfylla de olika syftena som exempelvis energiberäkningar, analyser, kostnadskalkyler och så 
vidare.     
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Vid BIM-projektering har det tillkommit två nya dimensioner som tidigare ej funnits med i 
ritningarna. Dessa är baserade på tid och kostnad, såkallade 4-D och 5-D. 

 4D-modellen: Den fjärde dimensionen kallas för ”Tiden” och används för till exempel grafisk 
strukturering av tidplanen. Detta ger möjligheten till en bättre förståelse på byggprojektet och en 
tydligare vy av de olika arbetsmomentens ordning. Med 4D har man möjlighet att i en tidigare fas 
upptäcka ”kollisioner” mellan olika arbetsmoment i projektet istället för ute på byggarbetsplatsen. På 
så vis sparar man mycket tid och pengar. 

5D-modellen: En datormodell som genererar olika kostnadskalkyler och prislistor till alla 
byggnadsdelarna. Vanligtvis används 5D-modellen för att utvärdera byggmaterial och lösningar 
ekonomiskt. 

 2.5  BIM, ”Virtuellt byggande” 

Detta avsnitt kommer att beskriva lite om BIM historiken och definiera/förklara begreppet BIM.  
Vidare ska avsnittet innehålla bland annat implementeringsprocessen av BIM i 
projekteringsprocessen, några definitioner, BIM-verktyg, och hur BIM påverkar projekteringsarbete 
samt de olika hinder som finns för genomförandet av BIM.  

2.5.1  Historik 

Även om BIM har sina rötter i mitten av 1980-talet, har det nyligen ökat dess popularitet inom 
byggindustrin. Detta har skapat en efterfrågan på välutbildade personer som kan genomföra BIM-
teknik på arbetsplatsen. I ett försök att möta dessa krav har det påbörjats olika processer för att 
införa BIM-relaterade resurser för att underlätta införandet av BIM-tekniken i byggbranschen.  

Första "Virtual Building Solution" infördes år 1986 av Graphisoft [5]. Denna var en revolutionerande 
programvara för arkitekter för att skapa en virtuell 3D representation av deras projekt i stället för den 
vanliga 2D-modellen.  

 
2.5.2 Vad är BIM? 

BIM är en förkortning för Building Information Modell eller Building Information Modeling [10]. 
Men vad betyder de tre bokstäver egentligen? När vi pratar om BIM pratar vi om den metod eller 
process som BIM skapar [5]. 
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Figur 5. BIM-modellens livscykel från start till slut. 

 

Arbetssättet som utmärker BIM är att med hjälp av olika datorprogram utnyttja informationen i en 
intelligent 3-D modell. Några vanliga områden man använder BIM i är i kalkylberäkningar samt 
tidplanering. BIM-modellen byggs upp av 3-D-ritningar från arkitekter, konstruktörer, VVS-konsulter 
med mera och sammanförs i en gemensam databas där relevant information kan hämtas. 
Samordningen gör även att modellen kan användas för kollisionskontroller.  

 

Idag är BIM ett vitt begrepp som betyder olika saker beroende på vem som använder det [10].  Det 
råder en förvirring att hitta en exakt definition eller tolkning för vad BIM är för någonting [3]. Nedan 
redovisas några definitioner och förklaringar av BIM.  

 

Jimmy Bergmark, CAD and Development Manager på Pharmadule Emtunga AB: 

”BIM är ett sätt att hantera information som skapas och tas fram under design- och konstruktionsprocessen men även under 
förvaltningen.” 
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BIM Handbook, a Guide to Information Modeling For Owners, Managers, Designers, 

Engineers, and Contractors: 

“BIM definieras som skapandet och användningen av samordnade, konsistens, datoriserad information om en byggnad projekt i 
design, parametriska information som användas för beslutsfattande i designfrågor, produktion av hög- kvalitativa bygg-dokuments,  
kostnad uppskattning och konstruktion planering även under förvaltningen .” 

 

NIBS, (National Institute Of Building Sciences, 2009) 

”BIM är en digital representation av fysiska och funktionella egenskaper hos en bygg- och anläggning företag och en delad kunskap 
resurs för information om en anläggning som utgör en tillförlitlig grund för beslut under sin livscykel, som definieras som befintliga, 
från tidigaste ide till rivningsarbetet”. 

 

 

Rogier Jongeling, ”BIM istället för 2D-CAD i Byggprojekt”, 2008 

”BIM är all information som genereras och förvaltas under en byggnads livscykel. BIM strukturerad och representerad med hjälp 
av (3D) objekt där objektet kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt så som utrymmen.”  

 

 

Informationen som sparas i databasen finns med under hela byggnadens livslängd om så önskas och 
är till för att förenkla arbetet med byggnaden genom hela livscykeln. Detta verktyg har redan börjat 
ändra på hur entreprenörer samarbetar med konsulter och byggmästaren. Men den har också den 
förmågan att hjälpa byggindustrin när det gäller till exempel byggnadsutformningen, funktionen och 
byggnationen. [5] 

BIM-modelleringen är själva processen att generera och förvalta information [3]. BIM är alltså ingen 
teknik, utan ett samlingsbegrepp på hur information skapas, lagras och används på ett systematiskt 
och kvalitetssäkrat sätt [3]. 

2.5.4 Jämförelse mellan projektering med BIM och 2D-modeller 

Vid traditionell datorstöd projektering, arbetar man med 2D-modeller som byggs upp med hjälp av 
linjer, måttsättning och symboler från biblioteket. Dessa 2D-modeller omvandlas till plottfiler genom 
att använda de ritningsdefinitionsfiler som innehåll ritningsramen.  

Medan arkitekter och konsulter samordna information med hela projektgruppen, kan de börja göra 
ändringar för varsin del av projektet.  

Dokumenteringsprocessen av ett projekt vid den traditionellt 2D modelleringen kan redovisa som 
nedan. 

 

 Arkitekten ritar, utformar och fördelar information med konsulter. 

 

 Konsulter använder arkitektritningarna som underlag för att ta fram specifika ritningar. 

 

 Koordination av dessa ritningar görs av arkitekten. 

 

 Efter koordination, skickas ritningarna ”som är i tryckt form” till olika entreprenörer för 
revidering därefter till underentreprenörer. 
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 Underentreprenörer reviderar och gör specifika ändringar för att sedan skicka ritningarna tillbaka 
till entreprenören för verifikation. 

 

 Entreprenören gör kopior av ritningarna som sedan skickas till projekteringsgruppen för 
granskning. Figuren nedan beskriver hur en dokumenteringsprocess kan se ut vid en traditionell 
2D-modell. [5] 

                                                  

 

 

Figur 6. Den traditionella dokumenteringsprocessen. [5] 

 

Alla dessa granskningar, revideringar, ändringar, etcetera görs manuellt. Problemet vid revideringen 
av den traditionella 2D-modellen är att all information finns på olika underlag och saknar koppling 
till varandra. Detta orsakar att revideringsprocessen tar för mycket tid, det blir lättare att göra fel och 
på grund av missförståelse i projektgruppen [3] 

 

I ett BIM-orienterat system, skapar man parametriska 3D-modeller som användas för att generera 
traditionella ritningar som planer, sektioner, höjder, detaljer. [5] 

Figuren nedan beskriver dokumenteringsprocessen med en BIM-modell. 
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Figur 7. En integrerad metod för design och granskning av underlaget [5]. 

 

Man kan dra slutsatsen att projektering med 2D-modellen och med BIM-modellen är i princip 
samma sak. Skillnaden är att i BIM-modellen arbetar man med en modell i 3D objekt som är väl 
strukturerade och innehåller parametrar som höjd, längd, area, volymen, materialegenskap med mera 
Att arbeta med denna 3D-modell betyder att en revidering i en av de underlag kommer att påverkar 
alla andra underlag som fanns i modellen automatisk och därmed sparar man mycket tid och risken 
för fel minskar. [3] 

”Om man ser på hela processen tar det 50 % av tiden och 50 % av insatsen för att få fram handlingar 
från en BIM-modell jämfört med en 2D-praxis” [3].  

Figuren nedan redovisar schematisk den totala arbetslastningen vid projektering med BIM jämfört 
med den traditionella 2D-modellen. 

 

Figur 8. Arbetsbelastningens skillnad vid projektering med BIM och den traditionella 2D-CAD [3]. 
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Figuren nedan visar sammanfattning av projektering med 2D-modeller. 

 

 

Figur 9: Byggprojektering i 2D modeller [7]. 
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Inför examensarbetet så har en frågställning tagits fram tillsammans med handledarna på Ramböll 
och Linnéuniversitetet. Den ligger till underlag för hela examensarbetet och avgränsningar har sats i 
inledningen.   

För att utreda vilka behov och svårigheter som uppkommer vid implementeringen av BIM i en 
projektledande verksamhet genomförs en intervjustudie bland personer med olika anknytningar till 
BIM. Intervjuerna resulterar i ett resultat som sedan tillsammans med teorin och litteraturstudierna 
analyseras till en slutsats. 

En schematisk bild över den arbetsgång som använts vid framtagande av rapporten visas i figur 10. 

 

Figur 10. Schematisk bild över examensarbetets arbetsgång. 
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3.2 Litteraturstudier 

 

Tillvägagångssättet av insamling av information har varit med hjälp av litteratur, rapporter, tidigare 
uppsatser och tidskrifter. Detta har varit en viktig del i examensarbetet. Litteraturstudierna kan 
användas som bakgrund till arbetet, som primärmaterial eller bara som en referensram. 
Litteraturstudierna kan också användas till att bredda redan befintlig kunskap. Vid litteraturstudier 
består uppgiften av att välja, strukturera och sammanfatta olika texter så de passar vår egen 
frågeställning [17]. 

När man söker litteratur så är det viktigt att se över hur pass relevant det ihopsamlade materialet är 
för ens egen problemformulering, samt kvalitén på materialet [17]. Därför bör författaren kontrollera 
ett par punkter. 

 

 Är texten framtagen i ett sammanhang som är relevant för vår frågeställning? 

 Är materialet granskat? 

 Vem kan intyga att källan är trovärdig 

 Har källan blivit bekräftad och/eller använts i något annat sammanhang? 

Om ovanstående frågor är besvarade på ett tillfredställande sätt så kan källans relevans och 
trovärdighet godkännas. 

I denna rapport har litteraturstudier använts både i teori, och som bakgrund till arbetet, men den har 
även kompletterat intervjuerna i det empiriska materialet. 

3.2.1 Urval 

Litteratur som används är främst rapporter skrivna inom ämnet BIM, men även leverantörers egen 
produktinformation har använts mycket. Böcker och tidskrifter används även det men då främst som 
bakgrundsinformation till arbetet. 

3.3 Intervjuer 

En stor del av empiri insamlingen har gjorts med hjälp av intervjuer. En intervju kan se ut på olika 
sätt genom att vara mer eller mindre strukturerad det vill säga öppen eller ledande frågor. Strukturen 
beror helt på intervjuarens syfte och mål.  

Intervjuerna för vårt examensarbete kommer ske främst som halvstrukturerad intervju med olika 
entreprenörer, underentreprenörer och konsulter.   

I en halvstrukturerad intervju bestäms vilket ämnesområde som ska behandlas samt vilken 
information som söks. Någon exakt formulering av frågorna finns inte då utan detta beror på hur 
samtalet utvecklas [18]. 

 

3.3.1 Urval 

De personer som intervjuades jobbar eller forskar inom BIM och har olika bakgrunder i 
byggbranschen. Vårt mål är att intervjua personer från både konsultsidan, som entreprenörer och 
underentreprenörer. Detta för att få en bättre helhetssyn och få en mer objektiv bild av BIM inom 
projektering.  
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4. Empiriskt material 

4.1 BIM-samordning 

För att få en fungerande BIM-projektering krävs det 3D-modeller från arkitekter, konstruktörer och 
övriga projektörer. Dessa olika delmodeller står till grund för den informationen som finns i en BIM-
modell och utnyttjandet av denna information är grundidén med BIM. Dessa olika delmodeller 
sammanförs till en enda stor modell, BIM-modellen.  De olika 3D-modellerna måste stämma överens 
med varandra och därför utförs det samgranskning mellan dem. Denna samgranskning upptäcker 
eventuella fel såsom kollisioner. Dessa kan åtgärdas redan i projekteringsskedet istället för ute i 
produktionen och projektet får därmed en tids- och kostnadsbesparing. [28] 

Samgranskningen och samordningen i ett projekt baserat på BIM kräver helt andra krav på 
informationshantering, detta gör att en ny konsultroll som BIM-samordnare uppkommit. Bim-
samordnaren kan vara projekteringsledaren eller en extern anlitad konsult. [19] 

Arbetsuppgifterna hos en modellsamordnare beror på vad som avtalats med projektledaren då detta 
beror på typ av projekt. Men vanligen så sammanfogar samordnaren de olika delmodellerna till en 
enda stor BIM-modell och presenterar dessa vid samgranskningsmöten. [22] Men samordningen 
innebär mer än att bara att upptäcka geometriska fel, utan det är en viktig process när man ska 
säkerställa framgångsrika BIM-tillämpningar. [24] 

Denna modell kan alla berörda använda för sina egna ändamål som till exempel vid arbete med 
kalkyl, tidplan, akustikundersökningar eller brandsimuleringar. Eftersom kravet ställs på att alla 
entreprenörer ska arbeta mer parallellt med varandra krävs det att all information alltid ska vara 
lättillgänglig, gärna via internet. [23] 

En positiv sidoeffekt som samgranskningen medfört är kollisionskontroller. Detta har blivit en viktig 
del i BIM-arbetet då det sparar både pengar och tid i produktionen. För att utföra dessa 
kollisionskontroller finns det automatiserade granskningskontroller som fungerar effektivt, till 
exempel Navisworks utför dessa kontroller. [3, 22] Det används olika verktyg i olika 
samordningsuppdrag beroende på uppdragets åtaganden. Ramböll använder sig till exempel av 
Solibri, Navisworks och Tekla Bimsight, allt beroende på vad det är för typ av uppdrag. [21]   

Inför samgranskningsmötena sammansätter samordnaren aktuella modeller och presenterar detta för 
projektledaren, entreprenörer och beställare. Nedan följer en lista över rutinen inför ett effektivt 
samgranskningsmöte enligt handboken: BIM, ByggnadsInformationsModeller för byggmästare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Rutiner kring samgranskningsmöten 

 

• Modellsamordnaren får de olika 3D-modellerna från projektören ett antal dagar innan mötet. 

 

• Efter att ha sammansatt modellerna ska den granskas. Modellsamordnaren skriver då ett protokoll 
över krockar och övriga felaktigheter som sedan skickas tillbaka till projektören. 

 

• Modellerna revideras och skickas tillbaka till samordnaren innan ett antal dagar innan mötet. 

 

• Modellsamordnaren sammansätter sedan de reviderade modellerna och granskar dem ännu en gång.       
Sedan publiceras de till samtliga berörda. 

 

• Projekteringsledare ger sedan direktiv om hur och när modellen och övriga dokument ska 
publiceras till aktörer som ej deltar i projekteringsmötena. 

 

• Projekteringsledare meddelar när, hur och till vem mängder skall levereras. 

 

• Modellsamordnaren informerar projektörerna samt produktionskunnig personal om vilka punkter 
som måste diskuteras gemensamt. 

 

• Möte mellan modellsamordnaren och samtliga projektörer för att diskutera de olika punkterna. Alla 
projektörer måste närvara, de som inte närvarar har skyldiga att omgående ta reda på vad som ska 
göras och/eller framföra synpunkter på andras lösningar. 

 

• Modellsamordnaren skickar sedan ut protokollet till alla berörda. 

 [19] 

 

Det finns ingen speciell utbildning för att bli BIM-samordnare, utan det är något man får skräddarsy 
från fall till fall.  Det kräver även att det finns kunskap om byggprocessen och projektering vid ett 
BIM-projekt, eftersom processen ändras gentemot en vanlig projektering. Kännedom om de olika 
ritverktyg som de olika projektörerna använder sig av är också viktigt. Den utbildning som finns är 
för de olika verktyg som används vid samgranskningen.[19]  
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4.2 Problem vid BIM-användandet 

4.2.1  Fördelar med BIM i projekteringsskedet 

Hela byggbranschen vill slippa pappersritningar och istället övergå till BIM (det digitala 
byggprogrammet). BIM är tredimensionella digitala modeller av byggprojekt som innehåller alla mått 
och material som behövs för att gå från arkitektritning till en färdig byggnad. [10] 

Användningen av BIM-modeller har förändrat hela byggprocessen, från förstudieskedet till 
förvaltningsskedet. Vid projekteringen krävs ett fungerade kommunikationssystem mellan alla 
aktörer. Förståelsen mellan de olika projektörerna ökar tack vara att kommunikationen underlättas 
med hjälp av BIM. Beställaren kan nu med hjälp av 3D-modeller och BIM ha en större kontroll över 
projektet och lättare att fatta vissa beslut. Utformningen av slutprojektet stämmer mer överens med 
kundernas krav när det gäller funktion, kvalitet och ekonomin. Kalkylmodeller kan tas fram i en tidig 
fas vilket resulterar i full kontroll och de ekonomiska riskerna minimeras. [3] 

Samordning och koordinering är en viktig process i byggprojektering och med hjälp av 3D-
modellering kan alla kritiska snitt genereras och hämtas från modellen. Även revidering och 
uppdatering av mängdförteckningar utförs snabbare vilket resulterar i en säkrare och mer felfria 
kalkyler. [14] 

3D-modellering och BIM ger också projektören den möjligheten att modellera hela projektet. 
Eftersom man kan rätta till och lösa de komplexa detaljerna som kan orsaka fel ute på 
byggarbetsplatsen. Detta leder till att konstruktionen kan utföras på en kortare tid. [3]   

4.2.2  Nyttan av BIM för projekteringen 

Användningen av BIM-modeller har utan tvekan effektiviserat projektörernas processer, exempelvis 
vid mängdning och framställning av ritningar. All information som genereras genom användning av 
BIM vid projekteringen kan användas i fler områden än ritningsproduktionen.  Modellen går även att 
säljas eftersom denna information kan används vid senare projekteringsprocesser. Med BIM-
teknologin är det även enklare för projektörer att förklara sina idéer för byggherren i ett tydligt sätt. 
[3] 

Nedan redovisas en sammanfattning av de nyttorna BIM-modelleringen ger i projekteringen; 

 

 Färre fel och bättre förståelse [9]. 

 Färre missförstånd och bättre kommunikation med byggherren och andra projektörer [8]. 

 Effektivare process med tidbesparingar på upp till 50 % för vissa arbetsmoment [3]. 

 Effektivare arbetsmetoder, bättre kvalitet samt högre lönsamhet. Även möjligheten till 

nya affärsmodeller [11]. 

 Projektering med BIM ger ett underlag av hög kvalitet [3]. 

 Mer output från projekteringsprocess jämför med 2D ritningar [3]. 

 BIM processen är attraktiv och intressant för medarbetare och imageskapande mot 

kunder [3]. 
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4.2.3  Hinder  

Även om vi beskriver ett antal fördelar med användningen av BIM, finns det dock ett antal hinder 
som kan uppstå med den nya metoden. Nedan beskriver vi ett antal hinder med BIM: 

Enligt Håkan Blom (2008), är det största hindret i BIM- modellering ekonomiskt att byta från en 2D 
eller 3D-modell till en BIM-modell krävs mer än att inskaffa mjukvaran. Kostnader för utbildning av 
medarbetare och uppgradering av maskinvara under implementeringen är dyrt.[8] 

Med BIM, samarbetar alla parter och delar den samlade informationen i en databas mellan varandra 
under ett projekt. För att BIM ska kunna fungerar bra krävs att alla aktörerna använder samma sorts 
BIM–verktyg för att dela all information. Risken blir annars att de olika verktygen som används 
bidrar till att information försvinner vid mappningen. Hinder uppstår då om aktörerna använder sig 
av olika BIM-verktyg. Det resulterar i att fler ändringar sker och projektet blir mer komplext och risk 
av felaktig information uppstår [8].  

Bortsett från BIM som IT-fråga, är ett av de största hindren att det tar mycket tid för företagsledaren 
att sätta sig in i detta område. Det tar även tid att fundera hur anpassningen av BIM-teknologin ska 
passa in i företagens framtida affärsstrategi [14]. 

De olika enskilda entreprenörerna i projektet utnyttjar BIM till sin egen fördel, därför uppstår 
juridiska utmaningar om vem som äger modellen [8,15]. Det finns egentligen ingen tydlig 
processägare eftersom aktörerna är för många och de dessutom har begränsade ansvarsområden och 
därför måste detta regleras i avtalet mellan entreprenörerna [14].  

Vissa IT-kunskaper hos användarna som krävs för att jobba med BIM saknas fortfarande [12]. En del 
BIM-applikationer är fortfarande inte riktig färdiga [9].  

Beställarna, konsulter, och entreprenörer är inte mogna ännu för att använda BIM metodiken [26]. 

Det är svårt för byggherren att se nyttan/vinsten med BIM, exempelvis vid upphandling av 
entreprenörer istället är det många som väljer det billigare alternativet. Men den extra kostnaden som 
tillkommer vid projektering via BIM spar man in vid produktionen av den orsaken att fel i 
underlagen har minimerats. [21] 

4.3 BIM verktyg  

4.3.1 Skillnaden mellan gamla och nya verktyg 

De nya programmen som idag används till BIM är mer avancerade och innehåller fler funktioner som 
ökar användningsmöjligheterna för BIM. Med de nya BIM-verktygen har man också en relativt snabb 
instinktiv inlärning, vilket gör att man lär sig använda programmet snabbare [8]. Anledningen till den 
snabba utvecklingen av BIM-verktygen är för att företagens hårdvaror blir allt bättre samt den 
ökande IT-resursen och möjligheter till informationshantering. Vilket också kommer leda till att de 
företag som väljer att inte börja använda sig utav BIM får det otroligt svårt att konkurrera i 
framtiden. Detta påminner om när man gick över till CAD på 80-talet. [21] Ritningstekniken har 
också utvecklas på så vis att den är mycket mer automatiserad och kan göra en hel del uppdateringar 
samtidigt. [8]  

Tekniken inom hårdvarorna har utvecklats väldigt mycket på senare tid såsom grafikkortet, RAM-
minnen, hårddisken och CPU (fler processorkärnor). Vilket också gjort att de nyare programmen 
bättre som att hantera mer data och en mer flytande 3D-bild. Vilket i sin tur gör att programmen 
också kräver mer för att man ska kunna använda dem. Därför tvingas företagen att utveckla deras 
hårdvaror för att kunna använda de nyare programmen. [8,26] 



20 

 

4.3.2 Modellsammansättning  

Innan man börjar med att sammanställa modellerna ska man tänka på vad man vill få ut av processen 
[4]. Olika företag har olika sätt att arbeta vilket leder till att de måste använda sig utav olika verktyg. 
Därför måste man innan ett val av verktyg vara väldigt noga med vad man har för process. De olika 
sätten kan vara att man gör en form av utredning innan man börjar. Sen ska man tänka på att 
programmen man väljer ska stödja varandra på ett så bra sätt som möjligt. [21,22] Verktygen som 
Navisworks, har vissa företag valt för att de redan använder sig utav ett annat program från samma 
tillverkare för att underlätta vid mappning [22]. När man sätter ihop programmen till ett gemensamt 
program kallar man detta för ”mappa” och mappningen är inte ”one to one” utan ”one to many, 
many to one” [4]. Detta innebär att man kopplar fler program till samma modell. Navisworks och 
Vico är två program som man använder sig utav för att sammanställa olika delmodeller till en och 
samma BIM-modell. Dessa verktyg kan också kallas för viewersprogram. 

4.3.3 Olika programvaror (verktyg) 

Autodesk - tillverkare 

Autodesk är ett företag som tillverkar CAD-program och är idag världsledande inom 2D och 3D 
lösningar [27]. Den största leverantören av deras program är CAD Q. Enligt intervjun från NCC så 
är Sverige ett Autodeskland eftersom de flesta företag har valt att använda sig utav Autodesk.[25]  

Revit – Ritprogram 

Revit kommer från Autodesk och är ett ritningsprogram som anses vara ett av marknadens bästa och 
ledande BIM-program. Detta program togs fram år 2002 från grunden och är därför i en helt annan 
plattform än AutoCAD. Programmet är uppdelat i tre huvudgrupper [8]: 

 Revit Architecture 

 Revit MEP 

 Revit Structure 
 
Revit Architecture är konstruerat för arkitekter, Revit MEP är tänkt för installationskonstruktörer och 
Revit Structure är utformat för konstruktörer. Men alla program kan användas till samma projekt. Det 
enda som skiljer programmen från varandra är för att de är utformade för olika inriktningar. Vilket 
medför att det blir lättare att arbeta med samtidigt som det underlättar för samgranskningen. 
[28,29,30] 

 Positiva: Är ett väldigt lättarbetat program som man lär sig använda snabbt. Sen har den ett bra 
organiserat och tydligt gränssnitt [8]. 

 Negativa: Vid väldigt stora projekt över 220MB blir den väldigt svårarbetad eftersom den arbetar 
med hela filen och inte med delar av den [8]. 

Navisworks - viewersprogram 

Navisworks är tillverkad av Autodesk och är indelat i tre olika programvaror som kallas för; 
Freedom, Simulate och Manage. Detta grundar sig på att man ska kunna tillfredsställa olika kunders 
behov. Freedom är ett gratis program medan de andra två är betalningsprogram och vad de 
innehåller kan ses på bild 11. Programmen är ett samordningsprogram som också kan kallas för 
Viewerprogram vars uppgift är att sammanställa olika delmodeller till en enda stor modell. Efter 
sammanställningen kan man med hjälp av modellen söka efter kollisioner eller analysera dem.[32] 
Uppstår det kollisioner rättas de till i projekteringen, beroende på storleken av kollisionen. Cirka 50 
% av kollisionerna är så pass små att man löser dem i produktionen. [26] Om man använder sig utav 
betalningsversionen så har man också tillgångar till 4D som används till tidsplanen och 
arbetsplatsplaneringen. De kan även använda den till 5D som man använder till mängdberäkning. 
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Men i dagsläget är det inte så säkert på grund av att mycket information försvinner när man lägger in 
dem i programmet, därför tvingas man till kontrollräkning som sker manuellt [22]. Sen kan 
beställaren också använda Navisworks till förvaltningsarbete. 

 

 

Bild11 [33] 

 

Navisworks klarar av att stödja de flesta filformaten som de flesta ritningsprogrammen använder sig 
utav idag [34]. Nedanför i Bild 12 kan du se vilka filformat den klarar av. 

 

 

Bild12 [34] 

 

ArchiCAD - ritprogram 

Detta program är det äldsta som har används kontinuerligt och som idag också kan användas till 
BIM. Programmet togs fram tidigt 80-talet och används för det mesta av arkitekter. [8] Den senaste 
versionen som finns ute på marknaden för tillfället är ArchiCAD 14. Vid användandet av ArchiCAD 
14 får man en förbättrad arbetsprocess för BIM jämfört med de gamla upplagorna. Vid utvecklingen 
av ArchiCAD 14 har man valt att förbättra de lokala och globala kundernas önskemål såsom; bättre 
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visualisering, modellering och biblioteksdelar. De har också valt att öppna samarbetet via IFC såpass 
att samordningen mellan arkitekter och ingenjörerna ska underlättas. Via IFC Support så redigeras 
alla filer om för att passa programmet som de ska till. Se Bild 13. Anledningen till att de valt att 
öppna IFC Support är för att den ägs av Graphisoft som är ArchiCAD´s tillverkare. [40,41,42] 

 

                

Bild13[42] 

 

Med hjälp av den funktionen som de kallar för Graphisoft Teamwork 2 kan man arbeta flera 
personer samtidigt på samma ritning, antingen via Internet eller inom kontoret. Samtidigt kan man 
även se vad de andra gör eller vad de håller på med. Graphisoft Teamwork 2 funktionen är en av de 
starkaste BIM-applikationer som finns ute just nu. [40] 

Vico – Viewersprogram 

Vico Office är ett Viewersprogram som är det enda intrigerade 5D-systemet som finns tillgängligt i 
nuläget. Men bara för att de är ett Viewersprogram behöver den färdigritade 3D-filer som man kan 
lägga in i programmet. Vico Office är ett program som är beroende av Vico Office Client, eftersom 
den är kärnan. Utan detta program kan man inte använda sig utav de olika modulerna som ingår i 
Vico Office paketet. Det är ett program som är plattformsneutralt och fungerar som 3D-
modellsammanställare från de olika CAD programmen. Det finns sju olika moduler för att tillgodose 
de olika kraven på användningsområden kunden kan tänka sig ha. Med dessa moduler kan man gå 
från 3D till 5D. [38,39] 

Här under är de olika modulerna 

 Vico Constructability Manager är ett kollisionskontrollprogram  

 Vico LBS Manager är ett etappindelningsprogram för att under lätta för tidsplaneringen 

 Vico Takeoff är ett 3D mängdningsprogram  

 Vico Cost Planner är ett kalkylprogram i 5D 

 Vico Cost Explorer är ett kostnadskontrollsprogram i 3D 

 Vico Control är ett tidsplaneringsprogram  

 Vico Doc Set Manager är ett program som hittar ritningar  

Alla dessa program kan man som kund väldigt lätt komma fram till vad de behöver för moduler. 
Detta gör det lättare för kunden att välja vilka moduler de behöver eller de paket som Vico har gjort 
till olika beställare. Anledningen till att man ska välja ett integrerat system är för att göra risken för 
informationsförlust så liten som möjligt. Samt vid ändring av ritningar uppdateras informationen 
automatiskt i Vico, förutsätt att du har gjort allting rätt första gången. [38] Företag som idag använder 
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sig utav Vico har bara positiva saker att säga till exempel att man har sparat en massa tid i både 
projekteringen och produktionen. 

 

Tekla - mastersprogram 

Tekla är en finsk programvaruutvecklare som framtogs år 1966 och är idag utspritt världen över [35]. 
Programmet har tre olika versioner för att kunna tillfredställa kundens behov. Dessa tre har i sin tur 
också en massa underversioner. [37] 

 Tekla BIMsight är ett gratis program som man kan användas till modellbaserade projekt och 
mjukvaruapplikation [37]. 

 Tekla Structures är ett program som finns i många olika applikationer allt från Full som innehåller 
alla applikationer till mindre applikationer såsom; Steel Detailing, Precast Concrete Detailing, 
Reinforced Concrete Detailing, Engineering, Viewer och Drafter. Detta för att underlätta för 
kunderna och deras olika arbetsuppgifter. [37] 

 Tekla Solutions är ett verktyg som specialiserat sig inom tre stora områden; Energidistribution, 
Offentlig förvaltning och Vattenförsörjning [37]. 

Tekla har en öppen plattform vilken gör den utmärkt för sammankörning med andra program. De 
har också hjälp av Tekla Open API, som fungerar som en filomvandlare. Tekla Open API är i sin tur 
implementerad med Microsofts NET-teknik. Vilket gör att den är väldigt filvänlig, de filerna som 
prioriteras är DWG, DXF och DGN. [37] 

"Det finns tillräckligt med kulturell och social medvetenhet om BIM för att det till slut ska bli del av våra dagliga 
arbetsprocesser. Tekla har varit BIM redan innan namnet skapades. Med sin stabila ställning inom 
automatiseringsdelen av byggprocessen ligger Tekla i framkant av utvecklingen.” 

Citat från Professor Charles M Estman vid College of Architecture, Georgia Tech, USA 

 

 

 

 

 



24 

 

5. Resultat 

Resultaten som framkommit är baserade på de tre syftena som uppsatsen baserat sig på;  

 BIM-samordnarens uppgifter. 

 Negativa aspekter som uppkommit vid användandet av BIM. 

 Ge en sammanfattning om några av de vanligaste verktyg på marknaden. 

BIM-samordnarens uppgifter innebär oftast att sammanställa de olika delmodellerna till en 
gemensam stor BIM-modell. Där kan de olika aktörerna få ut den information som de behöver för 
sitt ändamål genom att mappa sina egna program till modellen. Samordnaren har också uppgiften att 
utföra kollisionskontroller till följd av sammanställningen av modellen. Den första 
kollisionskontrollen utförs automatisk och granskas senare under ett samgranskningsmöte mellan alla 
entreprenörer, beställare, projektledare och andra som är berörda av projektet.  BIM-samordnarens 
arbetsuppgifter är beroende av vad som är avtalat mellan denne och projektledaren och kan därmed 
innebära andra uppgifter också. BIM-samordnarens uppgifter beror mycket på typen av projekt och 
därmed är det svårt att fastställa en viss arbetsuppgift.  

Det är tydligt att användning av BIM i byggprojekt har infört hög kvalitet, bättre kommunikation och 
större tidsbesparingar. Men det finns fortfarande hinder vid användning av BIM. Detta beror på att 
själva processen är ny och mer komplex jämfört med den traditionella 2D-projekteringen. Dessutom 
är kostnaden dyrare och därför är BIM inte lönsam vid mindre byggprojekt. Även om flera 
byggföretag ha kommit ingång med BIM finns det fortfarande de företag som ser kostnaden och 
tidsåtgången för implementeringen som ett för stort problem.  Ett stort problem som måste lösas är 
att BIM´s nytta i förvaltningen måste prioriteras, eftersom det för tillfället är många beställare som 
inte ser nyttan av BIM eller kan använda den för förvaltningen. Byggbranschen måste få upp ögonen 
för BIM´s potential för att den ska kunna utvecklas mer och bli bättre. 

De vanligaste verktygen inom BIM är Revit som togs fram av Autodesk för byggindustrin. Autodesk 
valde att ta fram programmet Revit från grunden därför har den blivit väldigt lyckad. Revit är såpass 
utvecklad och inriktad inom ett väldigt stort område i och med att programmet är uppdelat i 
Architecture, MEP och Structure tillskillnad från AutoCAD. Vico är för tillfället branschens 
enda intrigerade 5D-system, detta minimerar risken för informationsförluster. De företag som 
använder det i dagsläget har gjort enorma vinster därför att de sparat en massa tid i projekteringen 
och produktionen. Tekla är ett av de program som i nuläget ligger i framkant inom utvecklingen av 
BIM. Detta beror på att de har en öppen plattform som gör att den är väldigt enkel att samköra 
filerna med andra program. Navisworks är ett mycket vanligt förekommande program inom 
viewersprogrammen, och används till stora delar för att den kommer från Autodesk. ArchiCAD som 
är det äldsta programmet som används till BIM, är väldigt förekommande inom arkitektområde vilket 
gör att programmets tillverkare ligger väldigt långt fram i utvecklingen. 
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6. Analys/Tolkning     

6.1 Analyser av intervjuer 

6.1.1 Intervjustudier 

I den kvalitativa intervjustudien undersöktes det hur BIM fungerar i olika byggföretag. Genom att ta 
del av de intervjuades erfarna inom ämnet BIM och sen har författarna skapat sig en bild av; hur BIM 
fungerar i praktiken och även hur man kommit dit man är idag. 

Intervjupersonerna har olika bakgrunder och erfarenheter av BIM. Majoriteten av de vi intervjuade är 
inom konsultbranschen. Intervjuer har även gjorts med entreprenörer, underentreprenörer, BIM-
expert, programleverantörer samt beställare. Följande personer har deltagit i intervjustudien: 

 Projektledare för OpenBIM.  

 3D/BIM-samordnare på Ramböll Sverige AB, Göteborg. 

 Gruppchef, Skanska Teknik, Växjö. 

 Virtual Construktion Manager, NCC, Göteborg. 

 Chef på FLK, Växjö. 

 Konstruktör, Martin & Co, Växjö. 

 Utvecklings- stabschef, Tyréns region syd 

 Programleverantör, Jeppssons CAD Center, Göteborg. 

 Avdelningschef, servicecentrum, fastigheter, Landstinget Kronoberg. 

Intervjufrågorna finns i bilaga. 

6.1.2 Sammanställning 

Implementeringen av BIM sker i olika steg och beroende på vilket steg man är på och hur långt man 
är villig att utveckla BIM i företaget vid den tidpunkten. BIM utvecklas fortfarande kontinuerligt 
därav sker även implementeringen kontinuerligt i de flesta företag. Oftast så sker det bland annat 
marknadsundersökningar eller andra studier innan implementeringen. 

Många företag försöker oftast att utnyttja de program som de redan har och i vissa fall investera i 
liknande program från samma leverantör. Om de måste investera i nya program sker det efter samråd 
med programleverantörer och utvärderingar.  Beroende på de olika teknikområdena används det 
olika verktyg för att få ut information ur de olika modellerna.  

Anledningen till implementeringen är att man ska kunna följa projekteringsutvecklingen inom 
byggbranschen. Många tror att inom en inte allt för avlägsen framtid så kommer de flesta projekt 
projekteras med hjälp av BIM. En annan viktig orsak till detta är personalens personliga utveckling.  

Eftersom det tidigare funnits 3D-projektering så har inte arbetssättet behövt ändras så mycket vid 
övergången till BIM. Detta beror helt på hur mycket man utnyttjar BIM inom företaget. Det som 
tydligt märks är att projekteringen blir mer framtungt i och med att hela modellen måste vara färdig 
innan den kan utnyttjas. 

Samverkan mellan entreprenörer och konsulter ökar därför att vid upphandling av konsulter så måste 
man ställa kravet att det ska ritas i 3D. Samordningen mellan de olika parterna sköts via 
samordningsmöten. Här måste man komma överens vilka arbetsuppgifter BIM-samordnaren ska ha i 
det aktuella projektet. 
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BIM´s inverkan på projekteringen ökar både kvalitén och kommunikationen. Det som är negativt är 
att applikationerna inte alltid fungerar fullt ut och att verktygen fortfarande inte är kompletta. 

Några nya lagar eller förordningar har inte uppkommit, men det finns redan många som påverkar 
BIM. Dock så saknas det klarare lagar och förordningar till exempel inom ägar- och 
ansvarförhållanden av BIM-modeller i olika skeden. Nu regleras ägarförhållanden i avtal mellan 
konsulter och beställare, men vanligtvis är det modellproducenten som äger modellen. Misstaget som 
många beställare gör är att de begär fortfarande endast 2D ritningar. Något som kommer förändras i 
framtiden eftersom BIM inom förvaltningen utvecklats mer och blir till en självklarhet. 

BIM behöver framförallt utvecklas inomförvaltningssystemen för att det ska bli mer eftertraktat hos 
beställarna. Det finns redan mycket på idéstadiet men vägen till verklighet är ofta lång. De nuvarande 
användningsområdena behöver fortfarande förbättras. Ett av de områdena är att minska 
informationsförlusterna som sker när man skickar modellerna mellan programmen. Något som 
programleverantörerna måste tänka på för att BIM ska kunna fortsätta att användas i framtiden är att 
verktygen måste vara bakåtkompatibla därför att modellerna ska kunna användas i kanske upp till 100 
år framåt. Laserskanning av gamla byggnader är också något som många tror på. Vid ombyggnader 
eller tillbyggnad kan det vara till stor hjälp.  
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7. Diskussion  

7.1 Trovärdighet och avvikande resultat 

Informationens trovärdighet anses som relativ hög. De intervjuer vi genomfört har varit med 
branschkunnig personal som ofta jobbat med BIM i flertalet projekt och år. Dock inom BIM så finns 
det en hel del tolkningsfrågor där de olika svaren inte behöver vara rätt eller fel. Därav har vi även 
fått en del avvikande resultat. 

Det mest intressanta avvikande resultatet kom från FLK där de sa att de flesta av BIM-projekten inte 
kan kallas för BIM enligt den definitionen som finns på OpenBIM, (ett projekt som drivs för att öka 
kunskapen inom företagen om BIM). Han syftade på att de flesta BIM-projekt som genomförts inte 
haft betoning på arbetsprocesserna utan mer på de olika verktyg och deras användningsområden. 
Något vi även fått höra från experter inom ämnet BIM hos OpenBIM. De säger också att BIM 
handlar till största del om processer och metod och inte om verktyg. 

I litteraturstudien har vi använt oss av flera olika titlar, dock är några av titlarna från samma 
författare. Intervjustudierna och litteraturstudierna har kompletterat varandra bra. En hel del 
information har även samlats in via programleverantörernas hemsidor. 

7.2 Betydelse 

För att få en lyckad implementering så måste man förstå vad BIM handlar om och hur det förändrar 
arbetsgången i ett projekt. Arbetets syfte har därmed varit att skapa förståelse inom ämnet. I och med 
att implementeringen av BIM varit mycket mer komplext än vi tidigare kunnat förutspå så har vi 
delvis fått avvika ifrån vårt syfte. Detta för att kunna ge en mer bredare och komplett bild av vad 
implementeringen innebär.  Vårt huvudsyfte som handlat om BIM-samordnarens uppgifter har vi 
inte kunnat beskriva fullt ut. Då dennes uppgifter varierar från projekt till projekt, beroende vad 
projektledaren vill ha hjälp med.  

7.3 Vad kan ha gjorts annorlunda 

Det vi skulle ha kunnat göra annorlunda är att vi skulle lagt ner mer tid på att undersöka vilket 
kunskapsbehov som fanns i vårt företag, Ramböll i Växjö. Genom att förse sig med mer 
grundkunskap inom ämnet samt förstå behovet mer så hade man kunnat utforma en bättre 
frågeställning. En bättre frågeställning hade resulterat i att informationssökandet hade blivit lättare 
som i sin tur hade underlättat skrivandet av vårt examensarbete. 
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7.4 Vidare studie/Rekommendationer 

Vi rekommenderar Linnéuniversitetet (LNU) att satsa vidare på utbildning inom BIM med betoning 
på processen. Detta för att skapa en förståelse om vad BIM handlar om då BIM börjar slå sig in på 
marknaden och inom några år kommer vara en självklarhet ute i byggbranschen. I undervisningen 
bör även kunskaper om BIM´s fördelar klargöras. Vår rekommendation är att förena denna 
utbildning i befintliga kurser om byggprocessen.  Eventuellt även väva in en del utbildning om de 
olika verktygen i de befintliga CAD-kurser som universitetet tillhandahåller.  

Inom ämnesområdet BIM hade det varit fördelaktigt att studera vidare om beställarens vinning inom 
ämnet BIM. Mestadels för att de måste se nyttan i att lägga den extra kostnaden som en BIM-
projektering kostar. Då måste även BIM under förvaltningen undersökas noggrannare. 
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8. Slutsatser 

Vår undersökning har visat att det är vanligt att man inte ser till den stora helheten inom BIM utan 
fokuserar för mycket på programmen som bara är en form av verktyg. Det har funnits anlag till BIM-
projektering långt innan BIM-verktygen utvecklats. Detta beror på att BIM handlar om 
informationshanteringen, att samla in information från flera källor och dra nytta av detta. Det är 
denna arbetsprocess som är vad BIM egentligen handlar om. 

Därför blir BIM-projekteringar ofta mer framtunga för att de måste få in mer information i modellen 
i ett tidigt skede. Detta för att kunna dra nytta av denna information i senare skeden. Det är viktigt att 
som projektledare se helheten i BIM-processen och även hur informationshanteringen förändras. 
Därför är det inte ovanligt att projektledaren kan ta på sig ansvaret som BIM-samordnare för mindre 
projekt. Det finns ingen direktanpassad utbildning till BIM-samordnare, men utbildning inom de 
verktyg som kommer användas finns att tillgå hos de flesta programleverantörer. Dock 
rekommenderas det att köpa in BIM-samordningen som konsulttjänst vid de första projekten man 
genomför med hjälp av BIM.  Som projektledare måste man ha ett nära samarbete med samordnaren 
för att få en lyckad BIM-projektering. 

För att påbörja arbetet med hjälp av BIM finns det några punkter som är bra att tänka på: 

 Ställ krav på alla entreprenörer och konsulter om vilka program som ska användas för att 
informationsförlusterna ska minimeras. 

 Gör gärna implementeringen i steg. BIM är lätt att börja använda, men svår att behärska fullt ut. 

 Som viewersprogram kan man rekommendera ett gratisprogram som Navisworks Freedom.   

 Se över det egna programutbudet, det är inte alltid man måste investera i nya kostsamma 
program. 

 BIM resulterar i bättre kommunikation, dra nytta av detta för att minimera missförstånd. 
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10. Bilagor 

10.1 Förkortningar 

BIM  Building Information Modeling/Byggnadsinformationsmodellering. 

CAD  Computer Aided Drawings. 

2D  Tvådimensionell.            

3D  Tredimensionell. 

4D  Fyradimensionell.                                            

5D  Femdimensionell.  

AEC  Architecture Engineering Construction. 

LOU  Lagen om Offentlig Upphandling. 

VVS  Värme, Ventilation och Sanitet. 

CM  Constructions Management. 

ABK- 96  Allmänna Bestämmelser För Konsultuppdrag inom arkitekt- och        

  ingenjörsverksamhet av år 1996. 

IFC  Industry Foundation Classes 

CPU  Central Processing Unit 

IT  Information technology   
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10.2 Intervjufrågor 

Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade till öppna. Följande frågor användes som mall 

vid intervjuerna: 

1. Hur planerades implementeringen? 

 Gjordes någon undersökning innan? 

2. Vilka program använder ni? 

 Varför valde ni just de här programmen? 

 När var detta? (år) 

 Hur tänkte ni vid val av program 

3. Vad fick er att ta just detta steg att börja använda BIM? 

 Hur kom ni fram till det? 

4. Vilka resurser krävdes? 

 Har det varit värt investeringarna, tiden för att börja använda BIM? 

 Hur lång tid tog implementeringen?  

5. Hur har BIM förändrat ert arbetssätt? 

 Vilka svårigheter uppkom när ni började använda BIM? 

 Hur kom ni fram till lösningarna (på eventuella problem)? 

 Hur har samarbetet mellan Entreprenören, Underentreprenören, Beställare och Konsulter 

förändras? 

 Hur sköts samordningen?  

6. Vilka är de främsta positiva respektive negativa sakerna med BIM? 

 Hur tror ni man kan undvika de negativa sakerna eller minimera dem? 

7. Finns det något oförutsett som har inträffat? 

8. Finns det nya lagar som styr användandet av BIM? 

9. Om ni fick börja om vad skulle ni ha gjort för några ändringar? 

10. Vem äger eller har ansvaret för BIM-modellen? 

11. Hur sköts ändringarna i ritningarna under förvaltningen? 

12. Vad tycker ni BIM behöver utvecklas inom? 

13. Hur ser framtiden ut för BIM i företaget och hur har ni tänkt vidareutveckla detta?  

 Tror ni att beställaren kommer att börja kräva BIM i framtiden? 
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10.3 Intervjuer 

Intervju med BIM-samordnare Ramböll Sverige AB. 

Hur planerades implementeringen? 

 Gjordes någon undersökning innan? 

Implementeringen sker kontinuerligt och utvärderas allt eftersom vi rör oss framåt. Vi bevakar marknaden 
och verktyg och implementerar allt eftersom dessa uppnår mognad.  

Marknadsundersökningar sker i första hand i och med direktkontakt med beställare samt efterföljande 
pilotprojekt, uppföljning och kunskapsåterföring.  

 

Vilka program använder ni? 

 Varför valde ni just de här programmen? 

 Hur tänkte ni vid val av program 

I samordningsuppdrag använder vi oss av Solibri, Navisworks och Tekla Bimsight. Vart och en av dessa 
program har olika fördelar så vi har olika program i olika uppdrag.  

  

Vad fick er att ta just detta steg att börja använda BIM? 

 Hur kom ni fram till det? 

Det handlar om ett ofrånkomligt skifte, inte bara i byggbranschen, utan i all kunskaps- och 
tillverkningsindustri som drar åt bättre trimmade interna processer för informationsflöden. Flera 
megatrender har lett till detta t.ex. globalisering, men framförallt ökade IT-resurser och möjlighet till 
informationshantering.  

Även om vi bara står i startgroparna idag så kommer det vara otroligt svårt för de aktörer som inte väljer 
att börja använda BIM, lite som när vi övergick till CAD på 80-talet.  

 

Hur har BIM förändrat ert arbetssätt? 

 Vilka svårigheter uppkom när ni började använda BIM? 

 Hur kom ni fram till lösningarna (på eventuella problem)? 

 Hur har samarbetet mellan Entreprenören, Underentreprenören, Beställare och Konsulter förändras? 

 Hur sköts samordningen? 

Genom processkartläggningar har vi delvis tänkt om i projekteringen. Vi arbetar nu mer med fokus på 
leveranser med BIM-programmets förutsättningar i åtanke, men här finns MYCKET kvar att göra.  

Än så länge har vi tyvärr inte sett så jättestora förändringar i hur projektgruppen arbetar ihop. Min åsikt är 
att vi kommer att se mer förändringar här längre fram.  

BIM-samordnaren sköter samordningen i samråd med projektledare och respektive uppdragsledare.  

 

Vilka uppgifter utför BIM-samordnaren?  

Beror t.ex. på vad projektledaren vill ha hjälp med. Typiskt så handlar det om att sammanfoga och granska 
modeller samt att presentera dessa vid samgranskningsmöten. Kombineras dessutom ofta med CAD-
samordning.  
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Har ni sett några negativa aspekter med BIM? 

BIM kräver ett intensivt och noggrant arbete i projekteringens tidiga skeden, något man får nytta av 
senare. Det innebär att många mindre projekt inte tjänar på att ”BIMmas” om det bara gäller att plocka 
fram ritningsunderlag. 

 

Finns det nya lagar som styr användandet av BIM? 

Det finns mycket lagar och förordningar som påverkar BIM och digitala leveranser varav en del 
fortfarande inte är fullständigt solklara. Ägar- och ansvarsförhållanden av BIM-modeller i olika skeden är 
en sådan sak.  

 

Vem äger eller har ansvaret för BIM-modellen under projekteringen samt efter överlämnandet? 

Regleras i avtal mellan konsult och beställare. Olika från gång till gång. Se även fråga 7. 

 

Vad tycker ni BIM behöver utvecklas inom? 

Det finns mycket teorier kring vad BIM kan komma att användas till, inte minst kopplingar till avancerade 
förvaltningssystem o.d. Mycket som finns på teori-stadiet idag kommer att behöva bevisas i verkligheten, 
och dit är det ofta långt.  

 

Hur ser framtiden ut för BIM i företaget och hur har ni tänkt vidareutveckla detta?  

 Tror ni att beställaren kommer att börja kräva BIM i framtiden? 

Det är vi helt övertygade om och ser det redan i våra Nordiska grannländer. Ramböll i Norge, Danmark 
och Finland är mycket mer vana vid krav på BIM än vad vi är i Sverige.  
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Intervju med gruppchef samt BIM-samordnare på Skanska teknik, Växjö 

Bakgrund 

Skanska teknik Växjö började med BIM för ett par år sen men det var förra året som det tog riktigt fart. 
Idag har vi sagt att alla projekt över 50miljoner ska använda BIM, så det blir ganska många företag i 
Sverige. Skanska i Växjö står för konstruktion, arkitekt kontor, projekterar väldigt mycket i 3D-modellerar 
osv. Kallas för Skanska teknik och tillsammans med Malmö, Göteborg och Stockholm som hjälps åt att 
serva hela Sverige. Huvudsakliga området för kontoret här i Växjö är sydostregionen och det är hela 
Småland, Blekning, Öland, Gotland samt Östergötland sen gör vi ju även projekt i andra städer som till 
exempel Göteborg, Stockholm beroende på tillgängligheten.       

 

Hur planerades implementeringen? 
Gjordes någon undersökning innan? 
Kan inte svara på den för det är andra personer inom Skanska som jobbar med det och den avdelningen 
kallas för BIM och det är bara några personer som jobbar med det i dagsläget. Chefen över dem är ju han 
själv som har dragit igång det. Sen använder han sig av resurser från Skanska teknik i Malmö, Växjö, 
Göteborg, Stockholm.  

 
Vilka program använder ni? 
Varför valde ni just de här programmen? 
När var detta? (år) 
Hur tänkte ni vid val av program? 
Revit när vi 3D projekterar sen som en BIM koordinator så använder vi Navisworks som Johan jobbar 
med. Huvuddelen med Navisworks är ju kollision kontroller, virtuell granskning och presentationer. 
Navisworks är inte så bra på att ta ut mängder i de projekt vi håller på med så där använder vi Solibri.  

 
Fråga: Hade ni någon tanke när ni valde programmen?    
Det görs utvärderingar som vilket 3D-program gäller eller som vi tycker passar oss bäst för vår 
verksamhet då föll valet på Revit för ett antal år sedan, sen så föll valet på Navisworks för att båda är från 
Autodesk och de ploppar rätt bra med varandra. Men även om de båda är från Autodesk så förekommer 
problem.   

 
Vad fick er att ta just detta steg att börja använda BIM? 
Hur kom ni fram till det? 
Det är en strategi fråga inom Skanskas ledning så det går ju inte att peka på någon specifik person. Utan vi 
har alltid velat lika i framkant inom utveckling så därför blev BIM en naturlig del i utvecklingen. 

 
Vilka resurser krävdes? 
Har det varit värt investeringarna, tiden för att börja använda BIM? 
Hur lång tid tog implementeringen?  
Vi håller ju fortfarande på med att implementera BIM för det är så stort så det lär nog dröja innan den är 
helt klar. Det vi har som baspaket är ju att kollisionskontroller och 3D-modellering. Där börjar det ju 
landa och nu under det här året kanske så det blir mer allmänt. Sen har vi ju även utvecklingsdelen utöver 
det så det lär väl dröja ett halvår till innan vi har arbetat oss genom det. Det lär nog vara en ständig 
utveckling just inom BIM. Det vi har satt upp som punkter just nu. Dessa kan ju ändras, det kan komma 
till fler eller att vissa inte är aktuella om ett par år. 

 
Fråga: Har ni tänkt använda (utveckla) det mer än bara till kollision kontroller och 3D modellering? 
Oja det har vi som mängdning, säkerhetsplanering, koppla det till tidsplaner, kalkyl mm. Är ju under 
utveckling programmen blir ju bättre och bättre. 

 
 



 

6 

Hur har BIM förändrat ert arbetssätt? 
Vilka svårigheter uppkom när ni började använda BIM? 
Hur kom ni fram till lösningarna (på eventuella problem)? 
Hur har samarbetet mellan Entreprenören, Underentreprenören, Beställare och Konsulter förändras? 
Hur sköts samordningen?  
Känns ju lite som att det blir lite mer framtungt arbete, för i Revit så måste man sitta rätt länge och 
modellera innan du har någonting att få ut och på så sätt så blir det ju tyngre. I och med att man kör BIM 
så ska man ju ha gjort projekteringen ska ju vara klar lite tidigare så man hinner kontrollera den med 
Navisworks. Den kontrollen är ju egentligen en extra kontroll. Sen så behöver man ju ha en så gott som 
färdig modell när man gör mängdberäkningen. För så fort man ändar något så ändras ju mängdningen.  

 
Fråga: känns det säkrare nu med mängdning nu när ni använder program? 
Det har ju med programmet Revit att göra och där är vi inte riktigt framme ännu det är ju inte helt 100 % 
men det är det ju inte heller när någon sitter och mäter på ritningen heller två personer kan ju mäta olika 
på ritningen också. Det har ju med vad man stoppar in i modellen för det blir ju inte mycket bättre än det 
man stoppar in. Men tanken är ju med en Revit-modell jämför med förr i tiden till exempel vad gäller 
mängder, dörrar, fönster med mera som man räknade för hand, den felkällan får man ju bort. Det räknar 
ju programmet automatiskt på så sätt spara man ju tid. 
 
Fråga: Brukar ni kontrollräkna? 
Ja Vi har ju kontrollräknat nu, för tidigare projekt så har vi kört lite mer med mängder och plockade ut 
väggytor mm och då har vi fått kontrollera och snittprovat och samtidig fått lite feedback från 
kalkylatorerna som har suttit och mängdat dem också. I och med att detta är under utveckling så är det 
inget vi litar på helt heller, utan det blir en vanlig mängdning med. Sen så får man ju jämföra resultaten 
och se hur mycket det diffar.  

 
Fråga: Hur går det med att koppla 3D-modellen till tidsplaneringen? 
Vi har inte kommit så långt med det att koppla tidsplaneringen men jag vet att det är på G. Vi här i Växjö 
har inte varit inblandade i det utan det är några personer i Stockholm som har jobbat lite med det, så vi 
har ganska dålig info om det. I och med att BIM är under utvecklingsfasen, så sitter ju inte alla med 
samma sak utan det blir ju så att några tar den delen och andra någon annan del. 

 
Fråga: Vilket program använder ni under tidsplanen? 
Tror det är Primavera eller (Asta) någon av dem är det i alla fall som går att koppla med Navisworks men 
vi är osäkra på vilket. Det mesta utgår vi från Navisworks så som tidsplanering mm utom mängdning för 
där tar vi en hel del direkt från Revit eller Solibri. Så där är undantaget för att mängdningen inte fungerar 
så bra i Navisworks.  

 
Vilka är de främsta positiva respektive negativa sakerna med BIM? 
Hur tror ni man kan undvika de negativa sakerna eller minimera dem? 
Det krävs ju mer av han som ska stoppar in sakerna i modellen och sen blir det ju mer och mer komplext, 
men annars är du ju kul för det blir ju en utmaning och man utvecklas ju. Mycket av det som tidigare dök 
upp på 2D-ritningen löstes ju på arbetsplatsen men nu ringer de ju in till kontoret och frågar varför vi har 
ritat den så och så. Mycket har ju flyttats in och på sätt blir ju modellen mycket tyngre också. Det är ju en 
stor nackdel att modellerna har blivit mycket tyngre. Men samtidigt är det ju trevligt att man nu får igenom 
det här med 3D-modellering. För det här med 3D har man ju pratat om i minst 10år och det är först nu 
tycker jag som det verkligen har bergkraft och slagit igenom. För nu bygger man verkligen modellen i 
datorn och sen visar man ju det man vill visa därefter. Sen en stor fördel med att rita i 3D är ju att om man 
ändrar på ett ställe så följer den ju med i hela modellen. Till exempel om du flyttar ett fönster så behöver 
man inte ändra på andra ritningar som sektioner med mera utan den slår igenom på alla ritningar så som 
planlösningar, sektioner och fasader med mera. En stor positiv sak är att man 3D-modellerar och ser hela 
huset från början, man kan utföra kollisionskontroller och sen är det ju positivt att medarbetarna utvecklas 
via detta nya arbetssätt. Man får ju en större förståelse över hur den kommer att se ut jämfört med 2D-
ritningar. Nu kan man ju lägga in den i Navisworks och gå runt och kolla hur rummen set ut. Det blir ju 
en stor hjälp för dem som inte har ritat den att för stå. 
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Finns det något oförutsett som har inträffat? 
Ja vet inte riktigt hur ja ska svara på den frågan för det händer ju alltid oförutsedda händelser men inget 
direkt, men programmen har ju fortfarande en hel del barnsjukdomar men det blir ju bättre för varje 
version som kommer ut. Och nu de senaste versionerna så har det fungerat riktigt skapligt.  
 
Har samarbetet mellan er och alla Entreprenören, Underentreprenören förändras?  
Nej men man får vara mer noggrann när man handlar upp dem och att det ska 3D-projekteras, vilket gör 
att man har en helt annan kravställning idag än det var tidigare, det är väl det som har förändras. 

 
Vem är det som brukar sköta upphandlingen?  
Vi gör ju projekten på så kallade hussidan men vi räknas bara som konstruktörer. Vi är ju en form av 
support till vår verksamhets. Men däremot så kan vi ju hjälpa till och tala om vilka krav som ska ställas till 
dem som ska handlas upp.   

 
Brukar ni jobba för fler än bara Skanska? 
Nej vi jobbar bara för Skanska. 

 
Finns det nya lagar som styr användandet av BIM? 
Nej det har det inte, inte som jag kan komma på. 
 
Vem äger eller har ansvaret för BIM-modellen? 
Projektet som äger modellerna men samtidigt så är det ju BIM-koordinatorn som ansvarar för att den 
uppdateras och att allting blir rätt i den. 
 
Vad händer sen när allting blir färdigt? 
Det beror på vem som är slutkunden för många beställare idag kräver ju inte mer än som vanligt kanske 
2D-underlag som dwg filer. Och bryr sig inte om det här med BIM, för annars så finns det ju även ett tänk 
i BIM att den ska fungera även i förvaltningsskedet. Där tror jag det lär dröja längre innan det börjar 
användas. Men vi förvarar ju den på vårt sätt och arkiverar den. När vi släpper den ifrån oss så går den ju 
till projektet och de har ju Navisworks så de kan ju går runt och kolla i den, men det är ju under 
byggskedet. Sen när byggnaden står klar så släpper ju de den. 
 
Vad tycker ni BIM behöver utvecklas inom? 
Den kommer ju bara växa mer och mer. Men nu närmast så är det ju att få bättre kollisionskontroller som 
kommer att prioriteras men sen är det ju också mängdningen så vi kan börja lita på den. 
 
Hur ser framtiden ut för BIM i företaget och hur har ni tänkt vidareutveckla detta?  
Visualiseringen vill vi i det här kontoret att man ska komma längre framåt i alla fall. Sen så när man ska 
renovera gamla hus så ska man kunna laserskanna huset vilket också är under utveckling och kanske ca 5år 
bort.  

 
Tror ni att beställarna kommer att kräva BIM i framtiden?  

Ja det tror jag när de börjar få upp ögonen på detta men det är nog om några år framåt. Samtidigt 
är det beroende på vad det är för projekt för är det bostäder så är det ju inte lika intressant men 
sjukhus eller något annat som en galleria så är det ju mer exakt så då är det ju med underhåll med 
mera. 
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Intervju med Projektledare för OpenBIM den 2011-04-25 

Den intervjuade står med i projektledningsgruppen för OpenBIM, ett treårigt utvecklingsprogram inom 
ämnet BIM. Intervjun var öppenriktad och gjordes via telefon. 

 

Efter presentation av vårt examensarbete frågade vi den intervjuade om vad BIM handlar om och hur 
implementeringen går till. 

Han berättade då att det inte är programvarorna som styr, utan att det är processera som styr. Så vad man 
försöker uppnå för till exempel Ramböll kan vara en effektiv kalkylprocess eller väl genomförda 
akustikanalyser eller något annat. Då kan man se det som ett stöd och om man då söker stöd till en 
process då kan man säga, vad är det för metodik man måste ha för det där och vad är det som skiljer sig i 
olika processer? Så man söker något som har en sund och logisk metodik, det kan till exempel vara en 
metodik om bygger på prefabsystem eller en metodik som passa andra olika system. Eller att det är 
någonting som passar den breda branschen. Därefter kan man titta på tekniskt stöd så som olika verktyg 
som den intervjuade tycker ska vara bredförankrade och att man ska särskilja olika typer av verktyg. Det 
finns BIM altering tools, till exempel Revit, Tekla eller Microstation. Sen finns det mer analysaktiga 
verktyg för olika användningsområden som till exempel Solibri model checker, Navisworks med mera. Sen 
finns det teknikspecifika områden som till exempel Autodesk quantaty takeoff för modellstyrd 
mängdberäkning, det finns hur många modellsidor som helst. Sen finns det många verktyg inom till 
exempel förvaltning, som Pytagoras eller L.E.D som också är en del av BIM. Sedan finns det MAP, 
BidCon och PlanCon med mera alla de där verktygen är också BIM-verktyg. Det finns många, många 
olika verktyg. Det gäller att hitta en process och en metodik som passar in där. Så försök inte att hitta en 
enda stort verktyg som ska kunna allt, det finns inte, det finns absolut inte även om vissa försäljare påstår 
det. Kolla på breda verktyg och kolla på hur man kan integrera dem med varandra, och då är det 
metodiken och processen som är det viktiga. Om, man till exempel tittar på en kostnadskalkyl, kolla vad är 
det för verktyg som används idag och undersök hur man kan knyta ihop dem med BIM-världen. Den 
intervjuade tycker att en kostnadskalkyl som till exempel en MAP-kalkyl eller BidCon-kalkyl i sig redan är 
BIM. Det vill säga att de redan är en processmodell, det gäller bara att kunna förena dem med en 
produktmodell i form av en Revit-, Tekla- eller ArchiCAD-modell. Det gäller att kunna mappa dem mot 
varandra och den mappningen är inte ”one to one” utan ”one to many, many to one”.  

Men det finns volymer som man måste kunna beräkna men som inte finns direkt i en produktmodell, men 
man kan mappa olika delar av en produktmodell till en processmodell för sådan här beräkningar. Det 
gäller även akustik, brand eller tidsimuleringar. Det finns många många aktiviteter på ett bygge som inte 
har en geometrisk utbytesinformation i en produktmodell och dessa måste man kunna mappa mot 
geometriska specifikationer.  

Slutligen tipsar den intervjuade oss om en rapport som finns tillgänglig på OpenBIM.se 

Analys av Projektledare för OpenBIM, om BIM. 

BIM är inget program eller 3D modell, utan BIM är snarare ett arbetsätt. Själva hjärtat i BIM är en 
produktmodell (3D-modell), det är därifrån allt utgår från. BIM är själva arbetssättet att utnyttja 
intelligenta 3D-modeller genom olika processmodeller. 3D-modeller som består utav 3 dimensionella 
”ritningar” från arkitekten, konstruktören och alla underentreprenörer. Dessa ritningar innehåller inte bara 
linjer eller volymer utan även materialegenskaper och till och med ännu noggrannare information om vad 
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de olika elementen i ritningarna består av. Detta gör att vi kan använda 3D-modellen till mer än bara 
ritningar. 

De olika processmodellerna så som till exempel kalkylberäkningar, tidsplanering med mera mappas mot 
3D-modellen.  Genom att koppla ihop olika specifika program till modellen så används den till mer än 
bara ritningar, det kan vara bland annat, planering, kalkylering, olika beräkningar eller under förvaltningen. 
BIM används därmed till olika uppgifter beroende på vilket skede den färdiga byggnaden står i. 

 

Intervju med Tyréns maj 2011. 

Fråga 1. 

Hur planerades implementeringen?  

Införandet av BIM stöds av ett stort koncerngemensamt utvecklingsprojekt som startade 2007.  

Gjordes någon undersökning innan?  

Ja en förstudie på tre månader med Tyréns ledningsgrupp som beställare. 

 

Fråga 2. 

Vilka program använder ni? 

 Revit, Tekla, Civil 3D, Power Inroad, Power Track, Navisworks, Ilink, Bidcon, VIP+, SAP, Impact…..  

Varför valde ni just de här programmen? 

 De har stöd för objektshantering. 

När var detta? (år)  

2006-2011 

Hur tänkte ni vid val av program?  

Viktiga parametrar var: stöd för våra teknikområden, processer och metoder, support i Sverige, bra 
pris/prestanda, stark leverantör med överlevnadsförmåga, bra möjligheter till att kommunicera med andra 
applikationer… 

 

Fråga 3. 

Vad fick er att ta just detta steg att börja använda BIM?  

Vi eftersträvar effektivare arbetsmetoder, bättre kvalitet samt högre lönsamhet i våra uppdrag. Även 
möjligheten till nya affärsmodeller var av stort intresse.  

Hur kom ni fram till det?  

Genom analys av nuvarande och framtida tjänster, produkter, konkurrenter och marknader. 

 

Fråga 4. 

Vilka resurser krävdes? 

Har det varit värt investeringarna, tiden för att börja använda BIM?  

Det är för tidigt att dra denna slutsats. Implementeringen behöver komma längre men allt pekar på att det 
kommer att bli en lönsam investering. 
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Hur lång tid tog implementeringen?  

Implementeringen pågår fortfarande. 

 

Fråga 5. 

Hur har BIM förändrat ert arbetssätt? 

Vilka svårigheter uppkom när ni började använda BIM?  

Brister i applikationerna med avseende på bl.a. objektshantering. 

Hur kom ni fram till lösningarna (på eventuella problem)?  

Samverkan med programleverantörer. Strategisk rekrytering. 

Hur har samarbetet mellan Entreprenören, Underentreprenören, Beställare och Konsulter förändras?  

Mer samverkan. Konsulternas process förlängs in i produktionen och entreprenörens in i projekteringen. 

Hur sköts samordningen?  

Samordningen sköts via speciella samordningsmöten där genomgång av BIM-modellerna görs med hjälp 
av bl.a. kollisionskontroller. Här finns en ny konsultroll – PIO Project Information Officer som ansvarar 
för samordningen av den digitala informationen. 

 

Fråga 6. 

Vilka är de främsta positiva respektive negativa sakerna med BIM?  

Kvaliteten i våra leveranser har ökat. Kommunikationen i processen har ökat. Negativt är att en del 
applikationer inte är riktigt färdiga och att det saknas funktioner som borde vara självklara vid en BIM-
tillämpning. 

 

Hur tror ni man kan undvika dem negativa sakerna eller minimera dem?  

Kravställandet och kommunikationen med programutvecklarna måste öka. 

 

Fråga 7. 

Finns det något oförutsett som har inträffat?  

Några nyckelpersoner har slutat. Behovet av personer med BIM-kunskap är stort i hela branschen. 

 

Fråga 8. 

Finns det nya lagar som styr användandet av BIM?  

Inga lagar men väl branschavtal såsom ABK 09 och ABT. 

 

Fråga 9. 

Om ni fick börja om vad skulle ni ha gjort för några ändringar?  

Större involvering av och större krav på mellancheferna i linjen. 
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Fråga 10. 

Vem äger eller har ansvaret för BIM-modellen?  

Om inget annat avtalas äger modellproducenten (oftast projektören) modellen. 

 

Fråga 11. 

Hur sköts ändringarna i ritningarna under förvaltningen? 

Idag är det fullt möjligt att använda sig av förvaltningsmodeller där eventuella ritningar är vyer av 
modellen. Då sker all uppdatering i samband med ombyggnader i modellen. Vid ett ritningsbaserat 
upplägg måste ändringarna föras in på samtliga ritningar som berörs av ombyggnaden.  

 

Fråga 12. 

Vad tycker ni BIM behöver utvecklas inom?  

Bättre standardisering av hur olika objekt ska klassificeras. Bättre möjligheter att importera/exportera 
objektsinformation mellan olika applikationer utan informationsförluster. Bättre samverkan mellan 
applikationer inom hu byggnation (Revit, Tekla mm) och infrastruktur (Civil 3D, Power Inroads, Power 
Rail). 

 

Fråga 13. 

Hur ser framtiden ut för BIM i företaget och hur har ni tänkt vidareutveckla detta?  

Implementeringsprojektet fortsätter i ytterligare ett år. Nya affärsmodeller och plattformar kommer att 
öka. 

 

Tror ni att beställaren kommer att börja kräva BIM i framtiden?  

 Ja. 

 

Intervju med Landstinget den 2 maj 2011 

Intervju med avdelningschef på servicecentrum, fastigheter, Landstinget Kronobergslän. 

Fråga 1. 

Hur mycket känner ni till om BIM först och främst? 

Objektsmodell som innehåller fakta om respektive objekt.   

Fråga 2. 

Vad ser ni som positivt med att arbeta inom BIM från beställarens sida? 

3D-ritningen blir innehållsrik och verklig, därmed kan man lättare se rumsbildning och dess innehåll. 
Underlättar mycket när det gäller samgranskning av installationer med mera.  
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Fråga 3. 

Är detta något ni kommer kräva i framtida upphandlingar? 

Vid nybyggnad är det naturligt att kräva detta, vilket borde underlätta projekteringen samt minska antalet 
fel. I ombyggnadsprojekt varierar projektens innehåll och därmed även vilket underlag som finns från 
början. En fullständig uppmätning i projekteringsskedet kan vara svår att genomföra.  
 

Fråga 4. 

Om ni har en BIM-projekterad fastighet, tror ni förvaltningen kommer se annorlunda ut jämfört med vad den ser ut nu? 
Och ad är det då som kan skilja sig. 

Digitala ritningar underlättar alltid i förvaltningen. Om det blir bättre med BIM är svårt att avgöra i 
nuläget. Själv är jag inte så jätteinsatt men förenklar det och säkerställer processen så måste vi givetvis vara 
positiva till detta. Är sedan så att vi i förvaltningen får en massa bra information om byggnaden så är ju 
detta framtiden. 

Intervju med chef på FLK den 19 maj 2011 

Intervjun är öppenriktad och det som diskuteras är FLK´s BIM-erfarenheter samt BIM. 

 

BIM har blivit ett modeord, och om jag ska säga min mening, så enligt definitionen för BIM som finns 
nedskriven på OpenBIM. Går man på den så vill jag påstå att det inte finns ett enda projekt i Sverige som 
följer den, inte en enda.  

Sen anledning till att ni kontaktade mig var att ni hade kontaktat Martin & co som sa att vi bedrev ett 
BIM-projekt, som samordnare. Och det är både fel och rätt. Det de syftade på var ett projekt i Tingsryd, 
Örnen, ett äldreboende. Ett stort och riktigt spännande bygge som är mycket modernt där byggherren, 
kommunen verkligen vill använda den nya tekniken. Men för mig är det absolut inte BIM, utan vad vi har 
där ansvar där är samgranskning och i och med att vi tidigt fick med att vi skulle rita hela projektet i 3D 
och så togs det beslut att hela projektet ska ritas i Revit. Nu gjordes inte det, allt ritades i 3D, men inte i 
Revit. Inte ens vi ritar allt i Revit. Men det har ingen betydelse när det gäller för BIM. Men vad det gäller 
för BIM i projekten är att vi lägger ihop alla discipliners ritningar i Navisworks Mannage, och sen gör vi en 
digital samgranskning. Det är det som vi gör, och för mig är det inte BIM överhuvudtaget, det är bara en 
liten del. För mig är BIM databasen där informationen om byggnaden ska läggas in, från och med att man 
drar det första strecket tills att man river byggnaden en gång i tiden. Och sen så att man har all 
information till exempel fönster är inte någon fyrkantig bild på en ritning, utan den innehåller glastjocklek, 
u-värde, allt. En såkallad intelligent 3D-modell, och det är BIM. Jag märker att det finns inget sådant. Men 
vi har ändå en viss erfarenhet inom ämnet. Vi började redan 2002 i ett projekt nere på Malmö sjukhus, 
SUS, Skånes universitetssjukhus heter det idag. Ingen hade en aning om BIM, BIM hade man inte ens 
börjat prata om på den tiden. Men de tänkte i de banorna, de gick åt det hållet. Så att vi ritade för första 
gången i 3D. På den tiden hette det AutoCAD ABS. Och där hade man en databas där man samlade in all 
information, som delvis var knyten till ritningen. Detta var infektionskliniken, där ett antal vårdrum som 
skulle se likadana ut. Man byggde till och med upp ett sådant rum i fullskala för att testa luftflöden. De har 
zoner så att infektioner och smitta inte sprids åt fel håll. Och sen ritade man väldigt noga och användarna 
fick vara med och utforma rummen, doktorer, sköterskor, underhåll och så vidare. All den informationen 
som man plockade ihop la man in i ett databassystem, ett förvaltningssystem som kallas Landlord som de 
använder. Jag kallar det mer BIM än på kvarteret Örnen, där man har en helhetssyn. Där har vi varit med 
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men på den tiden visste man inte att det kallades BIM. Det har ju funnits i längre i andra länder, till 
exempel Norge. Den intervjuade tycker även att det är viktigt att man kommer vidare med BIM, så att 
man inte stannar kvar i visualiseringsskedet. Vi var de första i Sverige med att använda ABS´en på sin tid 
2001-2002, vi hade mycket problem med det då den inte var anpassad till de svenska förhållandena. Revit 
och Meppen (MEP) har fortfarande de problemen, de är fortfarande inte bra för de svenska 
förhållandena. Men vi lägger ner mycket tid till att få dem att fungera. Idag så säger mina konsulter att om 
de ska rita i 3D så tar det 50 % längre tid, ritarbetet tar 50 % längre tid. Och då måste man ha beställare 
som ser vitsen med 3D, BIM och hur man får nytta av all den där informationen för att senare kunna 
handla upp entreprenaderna till en billigare kostnad, där man säger att det här är väldigt noga 
genomgånget där man kan förutsätta att det är mindre fel där med kommer bygget att gå lättare. Man kan 
ta hela förvaltningssidan som man kan tjäna pengar på. Och tanken är att beställarna ska tjäna de här 
pengarna. Men beställarna är inte mogna för detta, i alla fall inte i Kronobergslän. Så när de handlar upp 
säger de, rita i 3D eller 2D, eller rita i 3D. De ser inte nyttan i BIM, mer än att de kan titta i Navisworks. 
Men just det här att säga, rita i 3D därför att vi ska kunna spara pengar senare. Då säger vi att vi ritar gärna 
i 3D men då vill vi ha lite mera pengar, för det tar mer tid, men de kommer ni spara in senare med råge. 
Men idag ser inte beställarna den besparingen och då pratar man hela tiden om pris. Vad kostar det att rita 
upp ventilationssystemet till denna byggnaden? Och den som gör det på simplaste och snabbaste sätt, 
helst med tuschpenna på planka får lägst pris och därmed jobbet. Då får man inte kvalitén! Och den andra 
då, vi har vissa konsulter som jobbat länge i 3D och de tycker nästan det är svårt att behöva komma 
tillbaka till att tänka i 2D. Vi har sådana projekt där man kan rita i 2D, men för att man är så inne i 3D så 
väljer man att i alla fall rita i 3D. Oftast så är det ett fastprisjobb, till exempel så får vi hundratusen för att 
göra detta, och tar det 50 % längre tid att rita och konstruera, då tjänar vi ju mindre pengar, och i en del 
fall kan till och med jobbet kan gå minus. Då kan man säga att de allra flesta projekt idag motverkar att 
man går över till BIM så småningom och det är för att beställaren inte ser det vinsten i BIM. Sen är det 
inte samma vinster i mindre projekt då utvecklingskostnaderna är större, dock när det gäller 
småhusföretagen så är det också små projekt, men istället så använder de sig utav samma ritning många 
gånger och då har de nytta av det samt att en del av dem sett nyttan i marknadsföringssyfte att kunna se 
modellerna i 3D redan på ritningsstadiet. Men det är fortfarande det här om det är BIM eller om det är 
3D. 

Inom maskin har de kommit längre där de länge har haft större modeller med mycket mer information 
och kunnat använda dessa modeller till maskinstyrning vid tillverkningen. Inom byggsidan är det 
fortfarande snickarna som mestadels står bakom uppförandet även om många arbetsplatser har flyttat in 
inomhus.  

Det stora på ett samgranskningsmöte är att hitta lösningar på kollisioner, historiskt har det varit så att 
arkitekten skickar sina ritningar till VVS med mera och då sitter alla och ritar var för sig och då är blir det 
kollisioner överalt. Samgranskningsmöten går ut på att 1 identifiera kollisionerna 2 bestämma vem som 
flyttar på sina grejer. Det som då har blivit nytt i en samgranskning är till exempel Navisworks eller 
liknande program, med dem gör man då en digital samgranskning. Det som händer då är att alla 
kollisioner kommer upp till dagen så man missar ingenting som man gör om man lägger tre ritningar och 
kollar rum för rum, då har man jättelätt att missa kollisioner som sedan får lösas ute i produktion. Så man 
har kommit en bra bit, men det blir fortfarande problem där man har riktigt trånga utrymmen med många 
kollisioner. Men det går att ställa in en viss tolerans hur mycket det får kollidera, för i vissa fall kan man 
ute på plats lösa det via att trycka till på isoleringen, men till exempel från rör till rör så måste det lösas 
redan i projekteringen. Ungefär hälften av kollisionerna som framkommer i kollisionskontrollen gör man 
fortfarande inget åt utan löser det i produktionen. Nästa problem i detta är att man inte följer ritningarna, 
man följer de ungefär men inte till 100 % och då kan det fortfarande uppstå kollisioner. Detta har till 
exempel hänt nere i Malmö på ett bygge, där elprojektörerna inte följt ritningarna då tvingades de att dra 
om all el. Då har man satt ner foten och visat hur viktigt det är att man följer ritningarna. Det är så att på 
vägen från att man går från det manuella byggandet till att så småningom nå BIM-visionen så kommer det 
ske många sådana här händelser som kommer upp där branschen måste lära sig. Det finns mycket pengar 
att spara, det är jag helt övertygad om, och jag är helt övertygad om att vi kommer dit. Men det jag sa 
innan, beställarna är inte mogna för detta, entreprenörerna är inte mogna, konsulterna är inte mogna för 
det, inte ens vi på FLK är riktigt mogna för det fullt ut även om vi hållit på med det lång tid. 
Implementeringen tar lång tid och man måste göra det i steg.  
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En sak som jag hörde för ett tag sedan som lät väldigt spännande även om vi inte är där ännu är inom 
logistiken. Där logistikföretagen ofta ska leverera ”just in time” för att bland annat undvika stöld och 
skada på levererade varor. Där har de en vision att om man ritar så väl i BIM-modellen och även lägger in 
en tidsaxel att man då kan utnyttja informationen i modellen till att leverera varor i rätt tid och även på rätt 
plats. Då gäller det att ritningen uppdateras mot bygget så att den stämmer överens med tidsplanen. När 
man hör sådant så blir man lite glad, för att då får man helt plötsligt en möjlighet till. 

Det den intervjuade vill även påpeka är att utvecklingen i både verktyg samt hårdvara går så fort framåt att 
BIM-modeller inte kommer fungera i framitiden. Programleverantörerna säger att de ska vara 
bakåtkompitabla, men det är de inte i nuläget. Om man ska kunna använda BIM-modellerna i 
förvaltningen så måste de kunna öppnas även om 50 år och då ser troligen mjukvaror och hårdvaror 
annorlunda ut. Det här behöver programleverantörerna tänka på i framtiden. För om beställaren betalar 
extra för ett BIM-projekterat projekt så ska de även kunna använda sig av modellen under hela projektets 
livslängd.  

Intervju med Jeppsson CAD Center den 19:e april 

Jeppsson CAD Center är en programvaroleverantör i Göteborg som tillhandahåller program från 
Autodesk, utbildningar och support.  

Fråga 1.  

Vad är den största ändringen vid övergång till BIM och hur förändrar det arbetssättet i ett projekt? 

Den stora förändringen jämfört med tidigare arbetssätt är väl att man låter en byggnadsmodell/fil/databas 
innehålla all projektinformation och att den kan länkas ihop med kompatibla modeller från andra 
discipliner för samordning.  

Vad gäller arbetssätt så krävs det (liksom tidigare) ett strukturerat, metodiskt arbete men tidsvinster kan 
göras med bra templates och bibliotek som byggs på och förbättras efterhand. Mer tid bör då kunna 
avsättas för kreativt nytänkande, bra lösningar ur energi/hållbarhetssynpunkt och samordning som 
minskar kostsamma fel. 

”Simulate the building, - not the desktop” 

 

Fråga 2. 

I en annons från er står det att ”Tillsammans bygger vi upp din BIM-plattform med vår branschkunskap och världsledande 
verktyg för arkitekt och bygg från Autodesk” 

Vad menar ni med plattform, avser det endast program och applikationer eller innefattar det även utvecklingen av arbetsätt 
och tankesätt i olika projekt? 

Det vi menar med plattform är att man med grundprogrammet t ex Revit A skall kunna skapa sitt eget 
företags skräddarsydda BIM-plattform. Vi - Jeppsson Cad Center - hjälper till att bygga upp kunskaper 
och metoder så att kunden inte blir beroende av applikationer och kostnader för att förnya dessa.  

Vid övergången till BIM bör man vara medveten om att det kommer att krävas samordning och ett 
strukturerat arbetssätt, kanske blir det nödvändigt att anställa/anlita en BIM-samordnare. Tid och pengar 
skall också avsättas för utbildning och uppbyggnad av företagets BIM-standard. 

Jag stöter på olika uppfattningar hos våra kunder om vad BIM begreppet står för och det verkar finnas en 
oro för att det är väldigt komplicerat och därigenom lite skrämmande. Övergång till BIM kan ju för det 
lilla företaget ses som att gå från AutoCAD till exempelvis Revit. För det stora arkitekt- eller byggföretaget 
kan man se det som en fullt utbyggd samarbetslösning mellan många aktörer, konsulter, byggare och 
brukare som också inbegriper tidsplanering och logistik för bygget, kostnadskalkyler och framtida 
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förvaltning. Mellan dessa ytterligheter finns det förstås olika steg. Jag tror det är nödvändigt att man är 
överens om var på den skalan man befinner sig när man diskuterar BIM. 

Fråga 3. 

Utbildning av BIM-samordnare (modellsamordnare), är det något ni har hos er och i så fall hur ser en sådan ut? 

Ja vi erbjuder sådana kurser, men det finns inte något standardupplägg för en sådan utan det är 
skräddarsytt från fall till fall beroende på vad det är för företag och hur de arbetar. 

Intervju med Konstruktör från Martin & Co den 2maj 2011 

Martin & Co är ett nytt företag som startade för bara ett år sedan här i Växjö. 

Fråga 1 

Hur planerades implementeringen? 

Gjordes någon undersökning innan? 
 

Vi har nästan alla här jobbat i Tyréns innan, så vi har ju redan använt oss av BIM redan innan. Och jag 

själv satt ju i BIM gruppen i Tyréns, så vi hade redan kunskaper inom BIM när vi börja jobba här, så det 

har ju kommit in naturligt. 

Hur stor omfattning användar ni BIM? 

De flesta projekt vi gör ritar vi i 3D, sen så försöker vi, BIM är ju också ett ganska konstigt begrepp, 

eftersom alla säger att de jobbar med BIM. Men för dem så räcker det att de ritar i 3D, sen hävdar de att vi 

använder oss av BIM. Sen när man frågar dem vad gör ni med eran 3D-modell, så är det bara för 

visualiseringens skull. Även om det kallas för BIM, så kan man använda det för så mycket mer, för BIM är 

ju fortfarande Building information modeling. Det handlar ju om att mata in information i modellerna. 

Och sen använda den informationen till något annat syfte. Sen hur mycket man utnyttjar den beror ju på 

företag till företag. Sen är det ganska svårt att köra det fullt ut, för de flesta företag använder sig av delar. 

Sen är det också tyvärr så att det saknas program för BIM, för så fort man flyttar (exporterar) över filen till 

en annan, så förlorar man jättemycket information. Så det blir fel så det är därför som vi är långt efter när 

det gäller.  Oftast kan man ju använda sig utav små delar till modellerna. Till exempel vi som är 

konstruktionsfirma försöker ju rita upp själva stommen i 3D. Och sen försöker vi binda ihop den 

ordentligt till beräkningsprogrammen för beräkningar. Och sen sätter man in det i ritningsprogrammet 

och sen använder den informationen. Förhoppningsvis så kan man använda 3D-modellen, till någonting 

annat en till konstruktioner och ritningar.        

 

Fråga 2 

Vilka program använder ni? 

Varför valde ni just de här programmen? 

När var detta? (år) 

Hur tänkte ni vid val av program? 

Här har vi ADT och Revit, det är det vi ritar i. Men vi har CAD Q som tillägg, för de har gjort lite 

anpassningar för AutoCAD, för både 2D-ritandet och för 3D-ritandet. Detta för att göra det möjligt att 

rita i 3D i AutoCAD. 
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Något speciell mängdnings program?   

Mängdning kan man göra även i AutoCAD och även i Revit. I AutoCAD finns det ju tabeller där som 

även CAD Q har gjort. De har gjort tabeller där man kan finna vägtyper, ståltyper och profiltyper. Så man 

kan skapa sina egna tabeller antingen genom att ta ut betongmängder eller stålmängder eller vad som helst 

egentligen. Sen så har jag ju i vissa projekt matat in generella armeringsmängder i olika betongväggar till 

exempel kan man räknat fram för kalkyl skedet generellt vilken armering man kan lägga in i olika 

väggtyper och hur mycket armering som behövs per m3 vägg sen kan man få ut det i tabellen. 

 

 

Vad har ni för beräkningsprogram?    

Vi har Winstatik och sen så har vi även StruSoft FEM-Design. Och med FEM-Design gör vi beräkningar i 

3D medan Winstatik bara är till för 2D och generella beräkningar. Sen så har jag själv ritat i Tekla som 

också är jätte bra BIM-program men vi har inte haft några projekt i det ännu så vi vet inte om det är värt 

att köpa det ännu för man måste ha lite mer stål och betong jobb för att det ska löna sig för själva licensen 

kostar 200000kr så det blir en rätt dyr investering.  

 

Fråga 3 

Vad fick er att ta just detta steg att börja använda BIM? 

Hur kom ni fram till det? 

Vi är rätt många unga i detta företaget så det blev rätt naturligt att rita i 3D. 3D ritandet är inte för sig utan 

det har ju funnits program redan på 1990-talet. Man kan säga att BIM-program redan fanns i ett program 

som kallades för 10MB som gjorde exakt det Tekla gör nu. Man kunde bara rita till exempel stålstommen i 

det programmet med anslutningar och allting och sen spotta ut det till tillverkningslistor och även göra 

sina egna ritningar och även Point till ADT också varit ett tillägg som man kan byta 3D så man har ritat 

den i 3D. Sen jag slutade 2005 har jag bara ritat i 3D och försökt anpassa de här modellerna till olika 

syften. I början av projektet så måste man ställa sig frågan vad ska man använda den här modellen till 

innan man börja jobba, ska ja använda den för mängdningen? Då måste man vetat hur man stryper så man 

får ett medel för de här mängdlistorna, man lämnar ju ifrån sig ett ansvar när man mängdar och det är inte 

ofta vi lämnar ifrån oss listorna ifall vi vet att vi ritar i 3D. Om det är mängdlistorna så kan det vara 

riskabelt för oss för det är ju vi som får stå för dem då, man kan säga att dem ska man ha betalt för. 

Annars lämnar man inte dem ifrån sig. 

 

Brukar ni kontrollräkna manuellt just inom mängdning? 

För att få en uppskattning om det är rätt, JA det måste man göra. Program är ju fortfarande program man 

måste ju ha en viss känsla för det. Jag upptäckte en grej för några år sen där man gjorde en grej som skulle 

skickas iväg. Då jag gjorde en ändring i en profil till en kvalité som inte existerar och då glömde jag ändra 

densiteten utan ändrade bara namnet vilket resulterade i att stålbalkarna fick vikten 0. Vilket jag upptäckte 

när jag gick genom listorna vilket lätt hade kunnat slinka förbi och skickats iväg. Så det är mycket ansvar 

man lämnar ifrån sig. 

 

Hur långt har ni kommit i implementeringen? 

Vi använder oss av så mycket vi kan och vi ritar ju bara i 3D, Revit eller AutoCAD. Just nu har vi inte haft 

något samordnings ansvar i dagsläget. Vi håller just nu på med ett stort projekt som FLK är samordnare 

för. Så vi skickar bara i väg det vi ritar till dem som de sätter ihop med andra konsulters modeller. 
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Känner in att BIM har förändrat er arbets sätt? 

Efter som jag bara har jobbar med BIM så tycker jag att man måste ha jobbat länger i den här branschen 

för att kunna svara på den frågan. 

 

Har ni haft några problem när ni använt er av BIM? 

Det ställer ju ganska stora kvar på de andra som också ritar i 3D. Arkitekterna framför allt i vår del och det 

är på tiden att dem drar sig på kragen och ritar ordentligt. Våra och deras ritningar måste vara rätt på 

millimetern. För annars så behöver de inte rita rätt på millimetern för på deras ritningar ser det ändå rätt ut 

och det är ju där problematiken är för när vi tar över deras ringningar så har de ju ritat fel. Nu är ju 

meningen att när de ritar i 3D så kan vi ta över deras modeller. Så behöver man inte rita om deras modell 

när man bara kan ta över den. vilket då sätter jätte mycket krav på dem att de ritar rätt längder, höjder. 

Men ofta så har de inte den erfarenheten så vi måste ändå gå och rita om en hel del vilket kan bli jätte 

mycket extra jobb för oss. De inser inte vilket värde det har att rita rätt direkt. 

Fråga 5 
Hur har samarbetet mellan Entreprenören, Underentreprenören, Beställare och Konsulter förändras? 
Nej jag tror faktiskt inte det jag tror det är rätt samma. 
 
Fråga 6 
Vilka är de främsta positiva respektive negativa sakerna med BIM? 
Hur tror ni man kan undvika de negativa sakerna eller minimera dem? 
Det positiva är väl att man inte kan fuska för när man ritar i 3D så måste man rita exakt. För annars så 
kanske man kan hoppa över lite lösningar och hoppas att det löser sig senare. För nu ser man alla 
kollisioner och alla problem.  
 
Fråga 12 
Vad tycker ni BIM behöver utvecklas inom? 
IFC har man pratat mycket om men man förlorar fortfarande rätt mycket information när man för över 
filerna. Det är något man måste satsa på. Man måste hitta ett filformat som passar alla. När företag går ut 
och säger at nu har vi hittat ett filformat, så måste man fortfarande rita på ett vist sätt för att det ska 
fungera.  
 
Fråga 13 
Hur ser framtiden ut för BIM i företaget och hur har ni tänkt vidareutveckla detta?  
Vi har just nu börjat jobba med Revit så det blir väl att fortsätta utnyttja Revit till sin maximala kapacitet.  

Intervju med Virtual Construktion Manager från NCC Göteborg den 13maj 

2011  

Fråga 1 

Hur planerades implementeringen? 

Gjordes någon undersökning innan? 

Vi hade en del undersökningar, men mycket forskning inom området också som vi baserade på. Se kan ja 
väl säga att vi började den här strukturerade resan vid slutet på 2006. 
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Fråga 2 

Vilka program använder ni? 

Varför valde ni just de här programmen? 

Hur tänkte ni vid val av program? 

 Det finns ju egentligen två olika sätt att se på det för vi i NCC är ju verksamma över hela Sverige så för 
att göra det praktiskt möjligt så får man ju anpassa sig till det som har störst utbredning och Sverige är ju 
ett Autodeskland. Så då får man ju se till att man har stöd för den plattformen sen varierar det ju över tid 
och sen är det ju projekten som man måste anpassa sig till också. Sen finns det ju även kunder som har 
specifika krav och även ibland då man kräver funktionalitet som inte finns i standard palettens 
programvaror så det får man helt enkelt tänka på detta. Vi har ju egentligen två versioner där den ena är 
något som visatsar på och ska täcka upp 80 % av behovet enligt 80/20 regeln. Det är ju en form av 
standardlösning sen får man vid behov även hantera de lite mer speciella kraven som avviker. Vi i NCC 
utgör en väldigt liten del av projekteringen själva men vi har ju en internteknik som vi kallar för NCC 
Teknik som utgör ca 10 % av den projekteringen år NCC utan vi har ju konsulter och arkitekter som gör 
det åt oss. Så det vi ställer krav på är ju digitala leveranser ifrån dem. Vårt huvudverktyg är ju egentligen 
Navisworks. Men sen använder vi ju även andra som Solibri model checker med vis avseende då det 
behövs. Och sen finns det även andra avvikelser med andra verktyg men då är man inne på de mer 
speciella projekten. Men de vanligaste är ju Revit eller ArchiCAD i A- och K-ritningar sen MagiCAD och 
AutoCAD plattform som är de vanligaste i ventilationssidan. 

Vad har ni för program till kalkyl och planeringen? 
I planerings sidan så använder vi oss av Plancon i stor utsträckning och sen använder vi även MAP på 
kalkyl sidan. 

Fråga 3 

Vad fick er att ta just detta steg att börja använda BIM? 

Hur kom ni fram till det? 

Det var ju egentligen en bedömningsfråga som gjordes det här. Det är ju teknisk sett ett av de största 
förändringarna i den här branschen de senaste 20 åren. Det finns ju en väldigt stor potential att använda 
verktygen och förändra sin metodik och sina processer. 

 

Fråga 4 

Vilka resurser krävdes? 

Har det varit värt investeringarna, tiden för att börja använda BIM? 

Hur lång tid tog implementeringen?  

Det har varit en bra vinning i att börja använda BIM och vi jobbar ju vidare kontinuerligt och utökar 
satsningen och stödet för det.  Vår bedömning är att det finns stora vinningar i att använda det. Det beror 
ju på hur man definierar implementera om man definierar det som att använda en 3D-baserad modell i 
något projekt och om implementeringen är färdig där så är det i en kontinuerlig utveckling inom det 
området. Och den började ju vid slutat av 2006 och pågår fortfarande och vi ser ju egentligen inget slut på 
det. Den är ju en fast del i verksamheten så den är ju inte i utvecklingsperspektivet att den är en 
utvecklingsaktivitet utan det är ju en av våra standardverktyg och standardprocesser. Vi har arbetat med 
den som ett renodlat utvecklingsprojekt i 3år men på samma sätt så fortsätter vi ju fördjupa oss i den för 
att bli bättre på mängduttagningen, kalkylen och de andra delarna. 
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Fråga 5 

Hur har BIM förändrat ert arbetssätt? 

Det förändrar ju mycket, det primära är ju att man belyser genom att hittar problemen och lösa dem i 
förväg och bättre, framför allt i kommunikationen i projekten som underlättas. 

 

Hur har samarbetet mellan Entreprenören, Underentreprenören, Beställare och Konsulter förändras? 

Man måste vara tydlig med kraven man ska ha till konsulterna som levereras och stöter upp det via CAD 
manualer eller projektavtal. Man måste tydligt specificera vad vi förväntar oss i sammanhanget.  

 

Vilka svårigheter uppkom när ni började använda BIM? 

Den största förändringen är ju egentligen att det är ett nytt arbetssätt och nya verktyg och lära sig att 
hantera den. Det viktiga är ju att det finns utbildningar, stödresurser och planera ordentligt efter det.  När 
man ska göra en så pass stor förändring men förutsatt att det finns på plats så är det inga problem. Men 
det är möjligtvis ett stort arbete att få upp en sådan organisation på plats.  

Fråga 6 

Vilka är de främsta positiva respektive negativa sakerna med BIM? 

Hur tror ni man kan undvika de negativa sakerna eller minimera dem? 

En väldigt generell fråga men den ökar ju kommunikationen för projektet samtliga intressenter. Och på ett 
visst sätt så utvecklas ju personalen också för det är ett nytt sätt att ta till sig information. Det som är 
negativt är ju att det krävs ju en utbildning för att kunna hanterar programmet på ett bra sätt och sen 
behöver man ju också köpa in nyare programvaror. Sen krävs det ju även en investering för att komma 
igång. 

Några problem med för stora filer?  

Vi jobbar i dagsläget och har en erfarenhet på drygt 200 projekt där vi jobbat med virtuellt byggande i 
någon form. Och det finns naturligtvis delar där det dyker upp hektiska problem och ibland kan det vara 
så att filerna blir för stora för att det ligger för mycket skräp i dem då de inte är rensade eller följer de 
manualer som finns. Men det dyker ju alltid upp fel vad man än håller på med så det är ju inte så stora fel 
att man inte vet hur man ska kunna hantera dem. Det positiva är ju större än problemsidan om man säger 
så.   
 

Fråga 7 

Finns det något oförutsett som har inträffat? 

Nej det kan ja väl inte påstå men visst det finns ju oförutsedda saker men det är ju så fall detaljer så som 
att det kommer en uppdatering och den inte är bakåtkompatibel med de tidigare projekten. 

 

Fråga 8 

Finns det nya lagar som styr användandet av BIM? 

NEJ inte i Sverige. Men däremot finns det vissa beställare som har krav på digitala leveranser eller BIM-
modeller.  
 
Fråga 9 
Om ni fick börja om vad skulle ni ha gjort för några ändringar? 

Vi tog ju relativt små steg som vi hela tiden förbättrar. Sen den egentliga orsaken till att man börjar 
använda BIM är för att programvarorna är tillräckligt bra och tillräckligt prisvänliga så man får till en affär 
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genom att använda dem. Det har ju funnits programvaror inom fordonsindustrin även 
anläggningsindustrin med motsvarande funktionalitet nästan 20 år tillbaka men den har ju varit så pass 
dyra att det ha varit svårt att få ihop det i byggprojekt. Det är en stor drivkraft till varför det har slagit 
igenom nu på senare tid. 

Fråga 10 
Vem äger eller har ansvaret för BIM-modellen? 

Det beror på hur avtalen ser ut och vad man menar med modellen i sig. I de flesta fall så är ju inte 
modellen en juridisk handling men det börjar ju komma att man utnyttjar modellen som en juridisk 
handling men det är ju ritningarna som är de juridiska handlingarna. Men däremot så avtalar man ju i stor 
utsträckning om att ha rätt att utnyttja modellen och även förändra information i den vilket vi då vill 
kunna göra och då kunna göra produktionsskedet effektivare. 

Brukar ni spara ritningarna efter projektet?  

Normalt sett brukar vi inte spara det utan vi låter våra konsulter arkivera dem  

 

Fråga 11 

Hur sköts ändringarna i ritningarna under förvaltningen? 

Vi i NCC är inte fastighetsägare utan vi är ju byggare så den frågan är bättre om den ställs till en 
fastighetsägare eller fastighetsförvaltare.  

 

Fråga 12 

Vad tycker ni BIM behöver utvecklas inom? 

Det som vi tittar på i dagsläget är ju format sidan som IFC format eller få de stora programleverantörerna 
att öppna upp sina koddelar så att just integrationsproblematiken blir enklare. Sen handlar det ju även om 
att förfina och bli bättre på att nyttja modellerna som att marknadsföra, försäljning, projektering och 
produktion.  

 

Fråga 13 

Hur ser framtiden ut för BIM i företaget och hur har ni tänkt vidareutveckla detta?  

Förmodligen är det ett naturligt arbetssätt och kommer att vara så framöver också. För just nu använder vi 
det på allt vi har chans att nyttja det på.  

 

Tror ni att beställaren kommer att börja kräva BIM i framtiden? 

Det gör man redan av många beställare och det kommer att öka succesivt. 
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