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Sammanfattning
BIM, Building Information Modeling är ett nytt arbetssätt för
byggbranschen och vinner snabbt mark i Sverige där många företag idag har
det som regel snarare än undantag att tillämpa objektsbaserad 3Dmodellering. BIM används främst för nyproduktion men detta arbetes fokus
ligger på användningen av BIM för befintliga byggnader. Samtidigt som
modellering av befintliga byggnader utgör huvudfrågan i examensarbetet har
relaterade frågor som neutralt filformat, laserscanning och byggprocessen
studerats. Detta har gjorts med hjälp av simulering, intervjuer och
litteraturstudier för att erhålla en bredare kunskap om det objektsbaserade
arbetssättet.
De olika disciplinerna i ett byggprojekt arbetar mot en gemensam modell
som kan användas för analys, kollisionskontroller och slutligen även vid
förvaltning. Fördelarna gentemot det traditionella arbetssättet är många.
Informationsförlusterna minimeras av att använda BIM eftersom samtliga
aktörer har insyn i varandras arbete och all informationen samlas i en
gemensam modell. Samtidigt som projekteringskostaderna är större i ett
BIM-projekt så minskar de dyrbara kostnader som uppkomer då fel upptäcks
vid senare skeden av byggprocessen.
Syftet med arbetet är att upprätta en 3D-modell med hjälp av WSP i Kalmar
och att använda denna modell för analys och kollisionskontroller.
Förfrågan till WSP har skickats från Södra Cell i Mönsterås som vill att en
modell framtas på det befintliga renseriet. Detta arbete visar att det finns
många fördelar att modellera upp befintliga byggnader. Södra Cell kommer
att använda sig av 3D-modellen dels under projekteringen, men även under
produktionen och förvaltningen för att avsevärt underlätta planering och
byggnation. Det är samtidigt i många fall inte lönsamt att modellera upp en
befintlig byggnad på grund av de kostnader som detta medför. Därför
behöver ett övervägande göras mellan kostnadsaspekten och potentialen av
att över längre tid hantera och använda en 3D-modell.

Summary
BIM, Building Information Modeling is a new approach for the construction
industry and is rapidly gaining ground in Sweden, where many companies
today have it as the rule rather than the exception to apply object based 3Dmodeling. BIM is mainly used for new production, but this bachelor thesis
focuses on the use of BIM for existing buildings. While modeling of existing
buildings is the main issue in the thesis, related matters such as neutral file
formats, laser scanning and building process have been studied. This has
been done using simulation, interviews and literature studies to obtain a
broader knowledge of the object-based approach.
The various disciplines in a construction project are working towards a
common model that can be used for analysis, clash detection, and finally
also in management. The advantages over the traditional approach are many.
Information losses are minimized by the use of BIM because all the
operators have insight into each other`s work and the information is
collected in a common model. While planning costs are greater in a BIM
project, the huge costs that arise when errors are detected at a later stage of
the construction process are minimized.
The purpose of this thesis is to establish a 3D-model using WSP in Kalmar
and to use this model for analysis and collision checks.
Inquiry for WSP was sent from Södra Cell in Mönsteras who want a model
produced on the existing wood yard. This thesis show that there are benefits
to model the existing buildings where Södra Cell can use the 3D-model both
at the design phase, but also during the production and management to
greatly facilitate the planning and construction. It is also in many cases not
profitable to model up an existing building because of the costs involved.
Therefore a consideration needs to be made between the cost aspect and the
potential of the long term management and use of a 3D-model.

II

Abstract
Rapporten avhandlar modelleringen av en befintlig industribyggnad och
dess tillvägagångssätt. I rapporten har även utredningar och studier granskats
kring neutrala filformat, laserscanning och byggprocessen i allmänhet då
dessa omnämnda ämnen går hand i hand och utgör fundamenten i
modellerings-projekt. Projektet som författarna modellerade var det
befintliga renseriet på Södra Cell i Mönsterås. Intervjuer som kontinuerligt
utförts med berörda personer framgår under genomförande delen.
Nyckelord: BIM, Building Information Modeling, byggprocessen,
laserscanning, neutrala filformat, ”Renseri” Södra Cell
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Södra Cell i Mönsterås, tillverkare av pappersmassa, har skickat en förfrågan
till WSP i Kalmar gällande upprättandet av en 3D-modell av det befintliga
renseriet. Renseriet är startpunkten i hela processen för att förädla
träprodukten. I renseriet kommer stockarna rullande på stora transportband
för att sedan transporteras in i enorma avbarkningscylindrar.
Undersökningar i USA visar att den allmänna produktiviteten ökat med mer
än 200 % sedan 1960- talet medan produktiviteten för byggbranschen
däremot sjunkit till 80 % mot vad den var då. Detta får folk att höja på
ögonbrynen! Det finns siffror som indikerar att 30 % av arbetet är återarbete,
60 % av arbetet är ineffektivt och 10 % av allt material går förlorat. I
Sverige kan vi se liknande tendenser. Regeringens byggsamordnare och
byggkommitté visar på att det slösas 50 miljarder kronor per år det vill säga
30 % av produktionskostnaden till följd av byggfel och annat slöseri.
Kan BIM vara en lösning på dessa problem?
(WSP Group Sweden 2012)
Under ett bygge kan mycket information gå förlorad och feltolkas, vilket
leder till misstag och följaktligen stora kostnader i ett senare skede. Dessa
kostnader gestaltar sig främst i byggprocessen under produktionsskedet och
ökar ju senare de upptäcks. Det är därför av stor vikt att tidigt undvika fel i
projektering. BIM minskar alltså de ändrings och -tilläggsarbeten som
tillkommer under ett byggprojekt. Dessa arbeten kallas i branschen oftast
ÄTA-arbeten.
I början på 2000-talet uppstod en intensiv debatt kring förändringar inom
byggbranschen för att undvika detta problem. En möjlig lösning för att
komma till bukt med problemet anses många vara
Byggnadsinformationsmodellering, även känt som BIM.
(Granroth 2011, s. 11).
Anknytningen som går att göra med befintliga byggnader gällande
modellering är av stort intresse, informationen som BIM ger kan användas
då bygget står färdigt och informationen är visualiserad samt lagrad och kan
enkelt användas då den befintliga byggnaden ska genomgå förändringar.
Den stora frågan är dock vilken kompetens och kännedom som krävs inom
området för ajourhållning av byggnad med hjälp av BIM.
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1.2 Syfte och mål
En litteraturstudie kommer att genomföras för att erhålla djupare förståelse
om BIM och dess inverkan på byggprocessen. Förståelse för byggprocessen
och de olika aktörerna är av intresse för att besvara den fråga som berör
kollisionskontroller och samordning. Denna kunskap kommer behövas för
att besvara frågorna på ett objektivt sätt.
Inblick till varför Södra Cell i Mönsterås vill upprätta en 3D-modellering av
det befintliga renseriet kommer att behandlas för att erhålla en förståelse
kring varför det är användbart att modellera upp befintliga byggnader.
Modelleringen skall utföras i Tekla Structures som används för att skapa och
hantera mycket detaljerade och funktionella 3D-byggnadsmodeller för alla
material och alla grader av strukturell komplexitet.
IFC, ett neutralt filformat som möjliggör informationsutbyte mellan olika
programvaror kommer också att studeras men även tillämpas vid analysen
av den 3D-modell som tas fram med hjälp av WSP.
Frågeställningar


Hur upprättas 3D-modeller för befintliga byggnader?



Vad kan en 3D-modell av det befintliga renseriet användas till?



Hur fungerar samordning mellan olika discipliner vid projektering med
avseende på kollisonskontroller?



Hur kan IFC-filer användas för BIM-samordning?
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1.3 Avgränsningar
Frågor som rör BIM och tillämpningen på denna kommer vara kärnan i
arbetet där fokus kommer att ligga på befintliga byggnader eftersom en
modell av ett befintligt renseri kommer uppföras. Samtidigt kommer BIM att
beröras i övriga delar av byggprocessen för att erhålla en helhetsbild.
Modellen som kommer användas för kollisionskontroll är av enkel geometri
för att principiellt åskådliggöra tillvägagångssättet.
Visualiseringsprogrammet Navisworks från Autodesk kommer att användas
för granskning av 3D-modellen och till kollisionskontroll. Ett begränsat
antal programvaror kommer att användas och tyvärr kommer inte olika
visualiseringsprogram kunna jämföras på grund av den omfattning på arbetet
som ett sådant moment skulle medföra. För och nackdelar med respektive
program kommer således inte heller att beröras.

3
Victor Andersson, Sanjin Visekruna, Haris Jasarevic

2 Teori
2.1 BIM (Building Information Modeling)
2.1.1 Definition av BIM
Building Information Modeling, eller BIM som det förkortas och hädanefter
kommer att refereras som är inte helt enkelt att definiera. BIM kan kort
förklaras som en virtuell prototyp av verkligheten. Verkligheten avser
byggnaden och dess ingående komponenter, men innan strukturen tar form
krävs ett omfattande arbete där byggets aktörer ska delge information om
respektive moment. Informationsflödet ska fortgå över byggprocessen och
därför måste de olika disciplinerna samarbeta, ett samarbete som ska gestalta
sig över hela processen. Med en BIM-modell har man möjlighet att
analysera och simulera byggnaden i ett tidigt skede beroende på den
information den innehåller. Informationen samlas i sin helhet och allt
inkluderas från en byggnads livscykel.
(Granroth 2011, s. 12)

Figur 1, Informationsutbyte för olika discipliner i BIM – modell.
(Källa: http://www.varisys.com/vs2007/Bim1.htm
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2.1.2 BIM och byggprocessen
För att övergripligt beskriva BIM är det fördelaktigt att sätta det i ett
samanhang. Byggprocessen är ett sådant sammanhang där disciplinerna i de
olika skedena kan använda BIM och dra stora fördelar av arbetssättet.
Vid förvaltningsskedet står bygget färdigt och data om den befintliga
byggnaden finns att tillgå. Denna slutliga del av byggprocessen omfattar
frågeställningar författarna berört och förståelse av BIM i anknytning till
byggprocessen är av intresse för att erhålla en tydlig helhetsbild.

2.1.3 BIM under förstudien
Förstudien innebär att kartlägga förutsättningarna för ett eventuellt
byggprojekt, att precisera behovet av lokaler och att bedöma de ekonomiska
konsekvenserna av projektet.
(Nordstrand 2007, s. 58)
Objektbaserade modeller, som BIM ibland kallas används idag inte i lika
stor utsträckning vid detta första steg av byggprocessen. Fokus ligger istället
vid att ta fram en enkel modell där en gemensam rumsdatabas bestående av
de viktigaste utrymmeskraven kan avläsas.
(Granroth 2011, s. 32)

2.1.4 BIM under programskedet
Ett byggnadsprogram är resultatet av alla utredningar som gjorts. Dessa
sammanställs och redovisar alla krav som finns för byggnadens utformning.
Beroende på entreprenadform och önskemål finns olika metoder att tillgå för
utformningen. Arkitekttävlingar är vanliga då byggnadens arkitektoniska
utformning är av betydelse för byggherren.
(Nordstrand 2007, s. 76)
Area-, rumsvolyms-och rumsmodeller utgör en viktig del i detta steg och
detta arbete leds av arkitekten. 3D-modellen ger denne möjlighet att jämföra
olika alternativ med hjälp av visualiseringen. Detta ger tillförlitligt underlag
till gestaltning, stomval och installationslösningar.
(Granroth 2011, s. 35)
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2.1.5 BIM under systemhandlingsskedet
Systemutformning innebär att utforma och fastställa byggnadens
konstruktionssystem och de olika installationssystemen på ett sådant sätt att
samtliga krav i byggnadsprogrammet uppfylls. Detta redovisas i
systemhandlingar. (Nordstrand 2007, s. 86)
De lösningar som tagits fram i programhandlingsskedet vidareutvecklas i
systemskedet och dessa leder till gestaltnings-, stom-och
installationslösningar motsvarande byggherrens vision.
(Granroth 2011, s. 42)
Disciplinerna har i detta skede blivit många, vilket ställer ökade krav på
samordningen. Kommunikationen måste vara tydlig, informationsöverföring
och förståelse mellan parterna likaså. BIM är ständigt återkommande genom
byggprocessen och under projekteringsskedet finns det många fördelar att
peka på för framhävning av 3D-modelleringen.
Ett antal aktörers roll redovisas för att åskådliggöra det objektsbaserade
arbetssättet.

2.1.5.1 Arkitekten
Arkitektens huvudsakliga uppgift är att fram en byggnad som är estetiskt
tilltalande och funktionell, dvs. lämpad för verksamheten som skall bedrivas
i byggnaden.
(Nordstrand 2007, s. 81)
Efter att arkitekten kommit fram till ett huvudalternativ för gestaltningen av
byggnad skall denna sedermera utvecklas ytterligare för att kunna
överlämnas till myndigheterna och ligga till grund för utfärdande av
bygglov. Färdigställandet av rumsmodellerna tillåter att stomme och
installationer kan utvecklas vidare.
(Granroth 2011, s. 43)

Figur 2, Objektsbaserad arkitektmodell
(Källa: Granroth 2011, s. 43)

6
Victor Andersson, Sanjin Visekruna, Haris Jasarevic

Arkitekten är en viktig aktör och BIM ger denne många möjligheter.
Visualisering, presentationer samt ljus-och skuggstudier kan enkelt och
effektivt tas fram med hjälp av BIM.
(Granroth 2011, s. 19)
Möjlighet ges dessutom att jämföra olika alternativ, vilket ger ett bättre
underlag vid val av stomme och installationslösningar.
(Granroth 2011, s. 35)

2.1.5.2 Konstruktören
Konstruktörens huvudsakliga uppgift är att upprätta en stomme med rätt
dimensioner, för att klara de laster och påfrestningar byggnaden utsätts för.
Detta uppnås genom hållfasthets- och dimensioneringsberäkningar och
resultatet redovisas på konstruktionsritningar och byggnadsbeskrivningar.
BIM ger möjligheten att integrera konstruktörens handlingar med andra
aktörers motsvarande handlingar. På så sätt kan andra parter under
projekteringen kontrollera att inga kollisioner mellan byggdelar uppstår.
(Granroth 2011, s. 44)

Figur 3, Objektsbaserad konstruktörsmodell
(Källa: Granroth 2011, s. 44)
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2.1.5.3 VVS – projektören
Vid detta skede ska det framgå information om utrymmesbehov för
luftbehandlingssystem, värme och sanitet samt hur detta inverkar på andra
konsulters arbete. Under systemskedet är den viktigaste uppgiften för VVSingenjören att bestämma hur stort utrymme som krävs för schakt, tekniska
utrymmen och ovan undertak. Detta för att påverkan på övriga konsulters
arbete ska kunna utvärderas.
(Granroth 2011, s. 45)

Figur 4, Objektsbaserad modell av luftbehandling till vänster,
rörinstallationer till höger
(Källa: Granroth 2011, s. 44)

2.1.5.4 Elprojektören
Elingenjören har under systemskede till uppgift att fastställa utrymmesbehov
för elförsörjning och belysning, tele och data. Elingenjörens modell ska
också kunna integreras i den gemensamma visualiseringsmodellen.
(Granroth 2011, s. 45)

Figur 5, Objektsbaserad modell av elinstallationer
(Källa: Granroth 2011, s. 45)
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2.1.5.5 Sprinklerprojektören
Sprinkleringenjörens uppgift är att bestämma behovet av schakt och
sprinkler som påverkar behovet av utrymme. Likaså ska
sprinkleringenjörens modell gå att integrera i den gemensamma
visualiseringsmodellen.
(Granroth 2011, s. 46)

Figur 6, Objektsbaserad sprinklermodell
(Källa: Granroth 2011, s. 46)

2.1.6 BIM under detaljprojektering
Byggprocessen forsätter med detaljutformningen, vilket ska leda fram till
färdiga bygghandlingar. Dessa är mer detaljerade och fördjupade än de
systemhandlingar som tagits fram och samordningen mellan disciplinerna är
fortsättningsvis viktig, där nyttjandet och arbetssättet av BIM artar sig enligt
liknande metodik.
(Granroth 2011, s. 51)

2.1.7 BIM och befintliga byggnader - förvaltningsskedet
Den dagen bygget slutligen- efter förfrågningsskedet, upphandlingen och
byggskedet- står färdig ska den förvaltas. Begreppet avser en befintlig
byggnad och är en del av den frågeställning som författarna berör. Därför
utgör detta sista steg i byggprocessen ett särskilt viktigt moment.
Med objektsbaserade modeller ges möjligheten att hämta drift och
underhållsinformation vid förvaltningen. Den strukturerade
informationshanteringen kommer till användning då byggnaden står färdig
tack vare sin förmåga att återanvända informationen. Informationen går inte
förlorad och finns tillgänglig för bruk via 3D-modellen. Detta medför att
stöd finns för att bl.a. göra hyresgästanpassningar och få underlag för
framtida reparationer, om- och tillbyggnader.
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2.2 Varför implementeras inte BIM i större utsträckning?
För att övergå till BIM från traditionell projektering krävs en viss
omställning. Det kräver investeringar i mjukvara, utbildning och
införskaffande av erfarenhet. Det tar cirka 2-3 projekt innan konsulten
känner att det är ett bekvämt tillvägagångssätt vilket också kan påverka
negativt till att övergå till BIM.
(Granroth 2011, s. 17)

2.3 WSP:s syn på BIM
WSP är övertygade om att BIM ger många fördelar såväl för den som håller
på med infrastrukturprojekt men även för den som arbetar med hus- och
industriprojekt. Byggbranschens BIM bottnar egentligen i industrins
utveckling där PLM (Product Lifecycle Management) i mitten på 80-talet
började tillämpas. Produkten sattes här in i ett helhetsperspektiv från design,
konstruktion och slutligen till destruktion vilket ledde till mindre fel och
effektiviteten ökade och därmed mindre tidsåtgång. Med öppna filformat får
alla steg och discipliner insyn i varandras arbete vilket betyder att alla kan
verka för bättre lösningar för helheten. Konflikter kunde upptäckas tidigt
vilket ledde till att man undvek många kostsamma förändringar i slutet av
projektet. När mer tid läggs i program- och projekteringsskede undviks stora
kostnader senare i projektet.
BIM ska minska mycket av det dubbelarbete som görs idag mellan olika
tekniska fack, moment, arkitekt och projektörer, entreprenörer och förvaltare
eftersom alla får tillgång till samma information. Energibesparingar i
produktion och drift är långsiktigt den allra viktigaste aspekten där man kan
spara mycket pengar och miljö. Summan av detta blir ökad produktivitet,
minskat dubbelarbete, minimerat materialspill, miljöpåverkan minskar och
fel upptäcks tidigt vilket leder till lägre kostnader och högre kvalité.
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Figur 7, Informationsflödet med BIM(övre linjen) och traditionellt
arbetssätt (undre linjen).
(Källa: http://www.wspgroup.com/sv/WSP-Sverige/WSP-Sverige/BIM/merom-bim/)
Genom att arbeta mot en BIM-modell skapas ett fullständigt
informationsflöde till skillnad från traditionellt arbetssätt där information
tappas mellan projektets skeden och måste därmed arbetas in på nytt.
(WSP Group 2012)
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2.4 BIM-samordning
De objektsbaserade modeller som arbetats fram under systemskedet måste
kontrolleras för att detaljprojektering ska kunna inledas och de behöver
därmed uppfylla byggherrens ursprungliga krav. BIM-samordnaren bär för
det mesta ansvaret för att binda ihop de olika projektörernas modeller. I
detta läge vill man försäkra sig om att de inblandade konsulternas modeller
passar ihop med varandra, man genomför en så kallad ”clash check”, vilket
betyder att man visuellt genomför krockidentifieringar i den sammanslagna
BIM-modellen. Detta är användbart för att kontrollera att stomme och
installationer passar med arkitektens objektsbaserade modell. Ett program
för att åskådliggöra detta är visualiseringsprogrammet NavisWorks vilket
författarna kommer att beröra närmare.
(Eastman et al. 2008, sid 316)

Figur 8, Schematisk figur av kollisionskontroll och samordning
(Källa: Granroth 2011, s. 48)
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2.5 Autodesk Navisworks
Projektets discipliner, som tidigare behandlats i anknytning till
byggprocessen, kan med hjälp av Autodesk Navisworks sammanföra
informationen i en gemensam 3D-projektfil. Med Autodesk Navisworks är
det möjligt att kombinera projektdata i en enda modell för översyn över hela
projektet vilket förenklar granskningsprocessen avsevärt. Behovet av en
produkt avsedd för integrerad projekthantering grundar sig i att projektets
aktörer effektivt och snabbt ska kunna kombinera och dela med sig av sina
respektive filer. Dessa varierar i storlek samt format, och skickas från de
olika aktörerna, varpå CAD-samordnaren har i uppgift att granska dess
innehåll. Kollisonskontroller är en sådan typ av granskning, genomförd av
CAD-samordnaren och som är en utmärkande faktor för arbetssättet, där
kollisioner upptäcks innan byggarbetet påbörjas, vilket medför att tid samt
pengar följaktligen kan besparas.
Autodesk Naviswork finns i tre versioner, varav en är gratis, Autodesk
Naviswork Freedom-gratis viewer. Med hjälp av en annan Navis-variant,
Naviswork Manage ska författarna genomföra tester och
kollisionskontroller. Som underlag finns den modell av renseriet som gjorts
för WSP i Kalmar, samt en enkel modell som skall upprättas i Autocad för
att simulera hur man går tillväga vid kollisionskontroller. Det är möjligt att
granska projektmodellen ur alla vinklar i Navisworks och det är möjligt att
skapa verklighetstrogna bilder och animeringar för ökad förståelse. Det är
också möjligt att länka modelldata till projektförteckningar för att planera
projektaktiviteter. En annan fördel är att det är möjligt att publicera
projekten i komprimerat filformat (NWD och 3D DWF) som är enkelt att
distribuera.
(http://www.cad-q.com/sv/Produkter1/Produkter/Autodesk-NavisWorks/)
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2.6 IFC-Industry foundation classes
Industry foundation classes, mer känt som IFC, är ett neutralt filformat
skapat av IAI, International Alliance for Interoperability. IFC är ett öppet
format och helt obunden från någon programvaruleverantör vilket betyder
att de arbetar självständigt utan någon särskild påverkan från specifik
mjukvaruutvecklare. Den ideella organisation som utvecklat IFC-formatet
säger sig ha följande syfte ”For this reason, we say that our organisationbuildingSMART- is the home of open BIM”. Över 150
mjukvaruapplikationer stödjer import och export av IFC-filer och har
därmed blivit ”öppen” standard för BIM-data. Interoperabilitet är nödvändig
för att BIM ska fungera i praktiken, detta eftersom de olika datorverktygen
kräver ett neutralt filformat för att möjliggöra informationsutbyte mellan
disciplinerna. Detta möjliggör utbyte av data mellan olika
mjukvaruapplikationer samt möjliggör att de olika disciplinernas
objektsbaserade modeller kan följa med genom hela byggprocessen, från
förslag till att en färdig byggnad upprättats.
(buildingSMART, 2013)

2.7 Tekla Structures
Tekla är utvecklat av Tekla Corp, ett finskt företag, grundat 1966 med
kontor över hela världen. Tekla består av ett antal divisioner: Byggnader och
konstruktioner, infrastruktur och energi. Teklas första programvara för
byggområdet var inriktat på stålkonstruktion. "Xsteel" introducerades i
mitten på 1990-talet och blev den största stål-detalj applikationen i hela
världen. Tekla introducerade sedan i början på 2000-talet betong och bytte
namn till Tekla Structures för att reflektera dess utökade produktutbud.
Teklas fördelar: Programmets mångsidiga förmåga att modellera strukturer
som omfattar många typer av material. Tekla klarar av att hantera väldigt
stora modeller och samverkande ingrepp på samma projekt med många
samtidiga användare.
Teklas nackdelar: Det är komplicerat att lära sig att använda Tekla till sin
fulla potential. Programmets parametriska komponenter kräver hängivna
operatörer med en hög kunskapsnivå. Tekla är dessutom relativt dyrt.
(Eastman et al. 2008, sid 88-91)
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2.8 Information om befintliga byggnader
Projektets fokus och frågeställningar berör främst BIM och dess anknytning
till befintliga byggnader, ett annorlunda perspektiv, som skiljer sig från de
vanliga BIM-relaterade frågor som ofta gäller nyproduktion. Därför är det av
intresse att veta hur data tas fram för en befintlig byggnad och vilka metoder
finns att tillgå.
Var kan ritningar finnas? Ritningar finner vi ofta hos ägare, förvaltare,
byggnadsnämnd med arkiv och bland konsulter.
Skillnaden gentemot nyproduktion är att data behöver tas fram på en
byggnad som redan byggts. Vanligtvis finns ritningar som kan fungera som
underlag till upprättning av 3D-modeller men vad kan göras då byggnaden
saknar ritningar helt eller då dessa är bristfälliga?
Ett antal metoder kommer att undersökas för att beröra detta tidiga skede
som är viktigt för att BIM-processen för befintliga byggnader
överhuvudtaget ska kunna påbörjas.

2.8.1 Uppmätning av befintlig byggnad
Det krävs ofta en modern metod med avancerad teknologisk utrustning för
att ta fram data för en befintlig byggnad men traditionella metoder kan också
tillämpas. Uppmätningen på den befintliga byggnaden kan genomföras med
enkla redskap likt måttband och innebär helt enkelt att mätning genomförs
på byggnadens geometri och sedan används som underlag för modellen.
Det finns företag som erbjuder uppmätningar som en del av utbudet, Abovo
är ett sådant och företaget erbjuder hjälp genom hela projektet, från idé till
färdigt hus. Uppmätningarna genomförs för befintliga lokaler och bostäder
för att säkerställa ritningars tillförlitlighet samt vid nyframställande av
ritningar. En erfarenhet företaget har är att en stor del av befintliga ritningar
ofta inte stämmer överens med verkligheten.
(http://www.abovohus.se/uppmatningar.htm)
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2.8.2 Laserscanning
Laserscanning eller High Definition Surveying(HDS) som det även kallas är
till för noggrann kartläggning av verkligheten som den ser ut. Till skillnad
från andra metoder som fångar en specifik punkt i taget är det med
laserscanning möjligt att fånga punkter över hela området vilket kan liknas
vid en kamera som tar en 360 bild. Noggranna positioner fångas därmed för
varenda pixel i x,y och z.
Fördelar med laserscanning är att något som skall byggas blir bättre och
existerande information av byggnad eller terräng erhålls vilket vid design
och konstruktionsprojekt innebär reducerade risker och kostnader. Vid
utförandet av topografiska undersökningar blir dessa oftast så detaljerade
och fullständiga att upprepat fältarbete sällan behöver göras om.
Trafikverket kan beställa från konsulter scanning av till exempel en
bergsskärning för att upptäcka rörelser. En stor fördel är att det går att
undvika att behöva stå på platser som exempelvis vägar för att ändå kunna
erhålla god information om denna. Genom att få fram en modell av
byggnaden kan vi använda detta för att kunna granska nya objekt som skall
läggas in i byggnaden. Detta sparar tid och pengar. Under fältarbetet är det
även möjligt att ta panoramabilder för att få en ännu mer realistisk bild av
verkligheten. För att erhålla en fullständig bild av en byggnad krävs ofta att
scanningar utföras från flera olika punkter. Den information som erhålls kan
registreras till en gemensam modell i fältarbetsskedet eller senare under
kontorsskedet.
Från laserscanningen kan man skapa olika typer av ritningar från de enklaste
2D-planer och elevationer till 3D-modeller med koordinater för varje pixel.
Andra informationstyper som kan erhållas är avstånd från punkt till punkt
vilket används frekvent vid mätningar under broar för att konstatera att
tillräcklig fri höjd finns, från punkt till marknivå, höjdpunkter, lågpunkter,
sektioner, profiler, volymundersökningar samt inom det kriminaltekniska
området är det fördelaktigt att använda laserscanning för att kunna fastställa
vad vittnen kunnat se och utföra ballistiska undersökningar.
(http://www.leica-geosystems.se/se/Leica-Cyclone_6515.htm)
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Figur 9, Kopparhammaren i Norrköping, Cowi Göteborg, Johannes Hult
Laserscanningen bygger på avancerad teknologi men den är användarvänlig.
Det finns en uppsjö av olika laserscanners men principen är densamma.
Scannern skickar ut en snabbt pulserande eller kontinuerlig laserstråle som
roterar längs horisontalaxeln samtidigt som en spegel automatiskt roterar
runt den vertikala axeln. På detta vis fås koordinater i 3D. När strålen träffar
ett objekt studsar energi tillbaka till scannern och tiden det tar använder
scannern för att beräkna sträckan till punkten. Punkternas läge och avstånd
lagras och ett så kallat punktmoln uppstår bestående av upp till miljarder
punkter under en scanning. Upp till en miljon punkter per sekund kan
scannas av. Med laserscanning är det möjligt att få fram objektsbaserade 3Dmodeller även kallat BIM.
(http://www.leica-geosystems.se/se/Leica-Cyclone_6515.htm)
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Figur 10, Laserscanner i South Hall, ett område i Las Vegas Convention
Center
(Källa: http://www.arc-corporate.com/_content/services/asbuilting/hds_scanning_project_profile/)
Ett bra exempel på när laserscanning kom till stor användning var när man
skulle renovera Las Vegas Convention Center för miljardbelopp. Det skulle
här byggas förbindelser under tak mellan byggnaderna för att besökare
skulle slippa gå utomhus. Det fanns ritningar men ingen enhetlig sådan som
täckte hela planritningen. Det visade sig också att det var kraftiga
måttavvikelser mellan befintliga ritningar och eftersom anläggningen var
enorm skulle det bli svårt att sätta ihop ritningarna. Det tillsattes därför en
grupp personer som fick till uppgift att leverera exakta 2D-planlösningar, en
enhetlig stomplan och 3D-modeller för innertak av plenisalen. Tiden var
begränsad för att ta fram ritningarna vilket krävde att mätlaget hade en
arsenal av den senaste tekniken däribland laserscanning.
(http://www.arc-corporate.com/_content/services/as(builting/hds_scanning_project_profile/)
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Figur 11, Punktmoln från plenisalen, Las Vegas Convention Center
(Källa: http://www.arc-corporate.com/_content/services/asbuilting/hds_scanning_project_profile/)

Figur 12, Modell av plenisalen i Autodesk Architecture, Las Vegas
Convention Center
(Källa: http://www.arc-corporate.com/_content/services/asbuilting/hds_scanning_project_profile/)
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3. Metod
3.1 Informationsinsamling
Rapportens innehåll består till stora delar av ett teoretiskt moment och därför
blir litteraturstudier ett omfattande tillvägagångsätt vid framtagningen av
denna. Med hänsyn till projektets betydelse, i form av att det ska
offentliggöras, kommer källor redovisas och granskas med noggrannhet för
att upprätta en rapport av vetenskaplig karaktär. Utöver litteratur kommer
artiklar samt tidigare publikationer studeras för att innehållet ska vara brett
och välgrundat.
Informationssamlingen kommer främst att beröra BIM och de tillämpningar
som kan göras med den objektsbaserade 3D-modelleringen. Samtidigt
kommer det att sättas i ett sammanhang, vilket bäst utgörs av byggprocessen
för att utöka förståelsen kring ämnet.

3.2 Intervjuer
Intervjustudier är en viktig del av projektet och kommer erbjuda möjligheter
att vidga förståelsen för användandet av BIM i verkligheten. Resultatet av de
intervjuer som görs med sakkunniga inom branschen kommer utgöra ett
praktiskt underlag för rapporten. Intervjuerna kommer dels att omfatta
berörda parter involverade i modelleringen av renseriet, i detta fall WSP
samt beställaren, Södra Cell AB. För att få ett annat perspektiv på BIM
kommer även förvaltare på Linnéuniversitetet att intervjuas för att ge sin syn
på BIM. Intervju kommer även genomföras med teknisk specialist på NCC
samt en anställd på COWI med stort kunnande inom laserscanning.

3.3 Användning av Tekla
Tekla är ett avancerat konstruktionsprogram som främst används av
ingenjörer inom byggkonstruktion, det är således inget program som
arkitekter använder sig av. Detta beror på att programmet inte är lämpat för
design och arkitektur utan enbart konstruktion. Programmet var till en början
avsett för enbart stålkonstruktioner inom bygg och för industriändamål men
har under senare år utvecklats och modifierats så att även
betongkonstruktioner kan konstrueras i detta program. Inom byggbranschen
ritas i stort sett alla stora komplexa byggnader i Tekla, fördelen med detta
program är att man kan arbeta med väldigt noggrann precision ända ner på
skruv och mutternivå till skillnad från exempelvis Revit. Anledningen till att
Revit inte är utvecklat för detaljkonstruktion beror bland annat på att

20
Victor Andersson, Sanjin Visekruna, Haris Jasarevic

amerikansk projektering på K-sidan skiljer sig från den svenska/europeiska,
där konsulterna också arbetar med ”Detail Design”. I USA överlåts detta ofta
till stålleverantören och konsulterna gör ”Basic Design”, det vill säga det som
vi kallar för systemhandlingar. Även den goda samverkan mellan betong och
stål kan redovisas på ett väldigt tydligt sätt, i Tekla finns klara infästningar
och komponenter att hämta samt konstruktionsanpassande lösningar. Dock är
det inte alltid så enkelt! Egna konstruktionslösningar som konstruktörer valt
utifrån erfarenhet förekommer relativt ofta med hänsyn till
kostnads/materialaspekter. I Tekla kan man även skifta mellan olika lager
samt ”klippa” i det aktuella objektet som man handskas med för att få en
bättre inblick kring det pågående momentet.

Figur 13, Modell av det befintliga renseriet upprättat i Tekla

3.4 Kollisionskontroll och analys av 3D-modell
Utöver upprättningen av en 3D-modell kommer tillämpning på BIM göras i
form av en så kallad kollisionskontroll. Den modell som alltså färdigställts i
Kalmar, i samarbete med WSP, kommer att skickas vidare för granskning
och kollisionskontroll. Som kollisionsobjekt kommer ett enkelt, rent
principiellt, objekt tas fram med hjälp av AutoCAD MEP. Dessa två
kommer sedan sammanföras i ett visualiseringsprogram. Författarna har valt
att använda sig av Autodesk Navisworks. Med bakgrund till genomförandet
av denna kontroll erhålls ett pedagogiskt tillvägagångsätt för att i praktiken
applicera de metoder som används i byggprocessen.
Autodesk Navisworks möjliggör granskning av den 3D-modell som tagits
fram. Detaljutformningar och val av material är exempel på sådant som kan
framföras i visualiseringsprogramet och som kommer att undersökas och
redovisas i rapporten.
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3.5 Kritik till vald metod
Metoderna som valts är genomtänkta då de berör varandras intressen.
Teorin, som alltså utgör ett första steg, ger en initial helhetsbild berörande
BIM. Vidare jämförs denna bakomliggande teori med tillvägagångsätt på
arbetsplatsen, med hjälp av intervju av sakkunniga på WSP. Dessa intervjuer
har också valts med eftertanke, främst genom att avgränsas till de viktigaste
aktörerna i den modell som tagits fram. Risken med många intervjuer är ett
överväldigande underlag, bestående av många tankar och funderingar som
blir svåra att sammanställa och tolka.
Kunskap som tagits del av genom intervjuer och informationssamling länkas
vidare ihop med en praktisk tillämpning av BIM. Upprättning av 3Dmodellen på plats i Kalmar, med Tekla Structures samt kollisionskontroller i
skolan, med Autodesk Navisworks ger alltså möjligheten att applicera teorin
till verkligheten för att på så sätt få djupare kunskap om ämnet.
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4. Genomförande
4.1 Metoder
Flera olika metoder användes under projektets genomförande för att erhålla
en helhetsbild av BIM och hur den kan tillämpas i byggprocessen. Till en
början genomfördes omfattande studier inom ämnet. Detta för att erhålla en
djupare förståelse för BIM och vad det egentligen innebär för att i ett senare
skede kunna ställa välformulerade frågor och förstå innebörden i kommande
intervjuer men också för att i ett senare skede kunna dra korrekta slutsatser.
Litteratur och elektroniska källor var de informationskällor som användes
flitigast i början av projektet. Vid val av litteratur fokuserade vi på material
som var utgivet nyligen för att försäkra att validiteten var godtagbar då BIM
är ett område som utvecklas alltjämt. För att inte komma in på sidospår och
fokusera på rätt saker var frågeställningarna klara i början av projektet.

4.1.1 Intervjuer
Intervju av parter med nära koppling till BIM genomfördes där konstruktörer
på WSP delgav information och redovisade användningsområden för
modelleringen. Under mötet redovisades BIM ingående och lärdomen var av
intresse för den kollisionskontroll som författarna på egen hand, med hjälp
av handledare genomfört.
För att få ett annorlunda perspektiv på BIM genomfördes en digital intervju
med Marcus Bergljung på NCC. Utöver frågor om företagets syn på BIM
låg fokus på åtkomst av digital information på arbetsplatsen.
Intervju gjordes även med förvaltare på Linnéuniversitetet för att få deras
syn på BIM från ett förvaltarperspektiv. En kortare intervju genomfördes
med Johannes Hult på COWI, expert inom laserscanning.
Slutligen gjordes ett platsbesök på Södra Cell i Mönsterås där även intervju
med projektledare Torvald Farebo genomfördes.
Intervjuerna genomfördes som diskussion för att få ett flyt i samtalen. Detta
tillvägagångsätt möjliggjorde en dialog, där frågorna var öppna för att föra
samtal där alla är inblandade och delger sin respektive input och syn på
ämnet.
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4.1.2 Granskning av BIM i Autodesk Navisworks
För att erhålla en djupare förståelse av BIM var det tacksamt att på egen
hand studera den objektsbaserade modelleringen. Detta kunde göras med
hjälp av den modell som gjorts på WSP, för Södra Cells räkning, och som
med hjälp av Autodesk Navisworks kunde studeras på universitetet.
Modelleringen av det befintliga renseriet genomfördes parallellt med
informationsinhämtning av den orsaken att det var viktigt att få den
färdigställd då resultatet skulle diskuteras och IFC-filer exporteras till
visualiseringsprogrammet Navisworks för kollisionskontroll och vidare
analys kring hur dessa IFC-filer kan användas för BIM-samordning. Detta
modellerades upp utifrån befintliga 2 D-ritningar över renseriet. Platsbesök
kom även att göras på Södra Cell i Mönsterås för att utöka förståelsen för
processen.
Fördjupande och detaljerad kunskap om programmet och modellens
komponenter analyserades och var nödvändig som underlag till den
kollisionskontroll som utgör en del av frågeställningen.

4.1.3 Upprättning av 3D-modell
Upprättandet av 3D-modellen av renseriet på Södra Cell drog i gång den 27
maj 2013. Utifrån befintliga 2D-ritningar som Södra Cell hade på renseriet
modellerades grunderna för renseriet samt intagsänden.

Figur 14, Renseriet i Mönsterås, Södra Cell
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Figur 15, Modell av det befintliga renseriet upprättat i Tekla
Med grundplan som underlag modellerades det befintliga renseriet i Tekla
Structures 18, det senaste programmet i Teklaserien som finns ute på
marknaden. För att de olika planerna som används till underlag skall fungera
är det väldigt viktigt att dessa placeras med utgångspunkten i origo alltså 0punkten i det tredimensionella koordinatsystemet samt att stomlinjenätet i
Tekla stämmer med 2d-ritningarnas stomlinjenät.
Det var en hel del ritningstolkning i modelleringen där det gällde att få alla
befintliga objekt i rätt +höjd. Genom att högerklicka och välja cast unit får
man genast upp all information som lagrats in i objektet ex. dimensioner,
materialval, kvalité etc. Befintliga balkar samt pelare ritades även in i rätt
profiler utifrån gällande hänvisningar från 2d-ritningar. Senare skall även
takkonstruktionen modelleras upp av WSP.

4.1.4 Kollisionskontroll fas 1 - upprättning av
kollisionsobjekt
Denna första del, bestod i att upprätta ett enkelt kollisionsobjekt. Objektet
behöver inte ha någon specifik utformning då dess syfte endast är att utgöra
en kollisionssymbol. För att erhålla en så realistisk bild som möjligt utfördes
ventilationskanaler som objekt i AutoCAD MEP. Från Tekla skickades den
färdiga modellen av renseriet till AutoCad MEP via IFC, detta för att kunna
orientera sig i modellen och placera ventilationskanaler på ”rätt” plats. Detta
ska sedan kollisionskontrolleras och samgranskas i Autodesks Navisworks.
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4.1.5 Kollisionskontroll fas 2 - genomförande av
samgranskning
Fas två kan beskrivas som den mer omfattande och brukbara av momenten.
Kollisionskontrollen genomfördes med hjälp av det objekt som framtagits i
fas 1 och den modell som upprättats i Kalmar. Följande bilder visar
resultatet av kollisionskontrollen. Slutligen gjordes export från Revit (där en
del korrigeringar gjorts) till Navisworks Manage och sammanläggning med
DWG-filen från AutoCAD MEP med kanalerna. I praktiken är det vanligt att
flera projektörers modeller involveras för att åstadkomma samgranskning.
Kollisionen är ett faktum i bilden nedan mellan ventilationskanal och vägg
vilket i verkligheten skulle skapa en diskussion mellan konstruktör och
VVS-projektör om hur kollisionen ska lösas. I Navisworks får vi även med
viktig information om de olika komponenterna.

Figur 16, Kollisionskontroll i Autodesks NavisWorks
Markeras en pelare är det enkelt att få fram material och kvalité, typ av
pelare och mått. I fallet nedan rör det sig om en 800*600 betongpelare med
hållfasthetsklass C28/C35. De objektsbaserade 3D-modellerna med
information om komponenten följer med även då vi exporterar in filer till
Navisworks. Objekten är enkla att särskilja eftersom färgerna är tydliga och
visar vilken typ av komponent det rör sig om.
En av fördelarna med att använda Navisworks Manage är att det är möjligt
att transportera sig runt i byggnaden och presentera byggnaden som det är
tänkt att den ska se ut när den står färdig med alla discipliners modeller
inlagda. Tidigt kan därför fel och kollisioner mellan byggdelar upptäckas
vilket kan undvika förseningar av projektet. Även personer som inte innehar
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någon mjukvara kan enkelt använda Autodesks Manage för att få ta del av
hur projekt utvecklas.

Figur 17, Metadata om pelare i Autodesks NavisWork
För att utföra kollisionen är det möjligt att visuellt genom att vrida och
vända på modellen upptäcka kollisioner men det finns även en automatisk
Clash detective-funktion där vi automatiskt får fram kollisioner. När
funktionen används får vi upp hela 140 kollisioner vilket innebär att alla
kollisioner upptäcks även sådana som ska finnas såsom mellan pelare och
grundfundament. Det finns en rad inställningar som kan göras för att
ignorera visa typer av kollisioner såsom objekt inom samma lager eller
grupp. Status kan anges för de olika kollisionerna.

Figur 18, Kollisionskontroll i Autodesks NavisWork
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5. Resultat
5.1 Intervju med Jonas Axelsson och Martin Sjölander,
WSP - byggprojektering
I början av projekteringsskedet läggs mer tid vid användandet BIM för att
undvika tidsförskjutningar och kostnader under byggskedet. Vid
projekteringen används Tekla Structures, vilket är fördelaktigt eftersom
kollisionskontroller mellan byggdelar och egenkontroller kan utföras i
modellen.
Under intervjun nämndes Kistaraset 2008 som exempel på olycka som
inträffat till följd av bristfällig projektering där felaktigt dimensionerade
komponenter har gått till tillverkning och använts under byggskedet. I detta
fall var det att balken som skulle bära upp HD/F-bjälklaget var
feldimensionerad med för tunt liv. Detta visar vilka allvarliga konsekvenser
fel i byggprojekteringen kan få.
WSP använder sig av statuskontroller i programmet för att förebygga att
dylikt ska kunna inträffa. Ett enkelt färgsystem används för att åskådliggöra
huruvida komponenten i fråga är korrekt dimensionerad.
På WSP besitter byggprojekteringsavdelningen en gedigen erfarenhet av
BIM och då arbetssättet har tillämpats sedan slutet av 90-talet på kontoret.
Kollisionskontroller nämns under intervjun som ett betydligt mer
omfattande moment än vad författarna föreställt sig. På WSP är det vanligt
att installationsavdelningen ansvarar för kollisionskontroller. Det nämndes
också att VVS-projektörerna har mer avancerade program (MagiCAD), detta
föra att hänsyn måste tas till bland annat flöde och kollision inom
luftbehandlingssystem.
WSP är i full gång att projektera Nya Karolinska Solna, ett omfattande
projekt som krävt mycket tid och där samordningen har varit av stor vikt.
Det finns därför speciella avdelningar med uppemot hundra anställda som
enbart har till uppgift att ta hand om samordningen vid större projekt. I
nuvarande skede har 16000-17000 ritningar framtagits, vilket av naturliga
skäl krävt enorma samordningsresurser för de komplexa kollisonskontroller
som en byggnad av denna karaktär kräver med sina åtskilliga installationer.
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Tekla har ett flertal användbara funktioner såsom möjligheten att se hur
armering fördelas på olika byggnadsdelar. Ytterligare fördelar med Tekla
finns att hämta i dess förmåga att exportera färdiga tillverkningsritningar,
där ändringar av måttsättningen kan vara det enda som krävs, främst för att
tillgodose tillverkarens önskemål.

5.2 Intervju med Laila Thomasson, förvaltare vid
Linnéuniversitetet
Med syftet att erhålla ett annorlunda perspektiv på BIM och dess tillämpning
i förvaltningsskedet av lokaler genomfördes en intervju med
byggnadsingenjör Laila Thomasson, anställd vid Linnéuniversitetet. Laila
har sitt kontor i Växjö och är en av fem personer som sköter universitetets
lokalförvaltning. I Växjö hyr Linnéuniversitetet sina lokaler av
fastighetsägaren Vidéum och i Kalmar hyr man bl.a av Kifab. Vidéum och
Kifab är kommunala fastighetsbolag på respektive ort.
I Växjö förvaltar Linnéuniversitetet ca 80 000 m2 och i Kalmar ca 60 000
m2. Årligen betalar Linnéuniversitetet ca 180 000 000 kr i hyra för lokalerna.
Hyresavtalen grundar sig på m2 LOA, dvs. lokalarea enligt svensk standard
SS 21054:2009. Som hyresgäst har förvaltningen vid universitetet enbart
ansvar för de inre delarna av byggnaden såsom mindre lokalförändringar,
möbler, inredning, utrustning, konst, brandskydd, passersystem, bevakning
mm. Fastighetsägaren ansvarar för byggnadens fastighetsunderhåll samt
byggnadens tekniska installationer såsom värme, ventilation, vatten, sanitet,
el mm. För att veta vem som bär ansvaret för olika delar i byggnaden har det
framtagits gränsdragningslistor där det framgår vilket ansvar hyresvärd
respektive hyresgäst har. Trots detta kan konflikter uppstå till följd av
oklarheter kring vem som ansvarar för vad. Med dialog och möten brukar
tvisterna lösas.
Under intervjun nämndes att BIM och 3D-modeller inte används av
förvaltningen på universitetet. Inte heller Videum eller Kifab använder sig
av BIM. Detta faktum gjorde inte intervjun mindre användbar, tvärtom;
diskussion kring varför BIM inte tillämpas fördes och ett antal intressanta
slutsatser kunde dras utifrån detta.
En stor vinning med användning av BIM finns som bekant att hämta i
förvaltningsskedet och därför var det av särskilt intresse att intervjua en
person som jobbar med förvaltning. BIM är ett relativt nytt begrepp och
detta nämns som en av anledningarna till varför det inte används. Det finns
byggnader på universitetet som är från 70-talet och på den tiden
projekterades inte byggnader med 3D-modeller. Istället användes traditionell
projektering för framtagning av ritningar och dessa används även i dag som
underlag vid förvaltningen då lokalförändringar genomförs i byggnaderna.
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Där BIM skulle möjliggjort effektiva och precisa kollisionskontroller
använder Linnéuniversitetets förvaltningsavdelning sig av olika discipliners
respektive ritningar för kontroller. Detta är ett tidskrävande arbete som alltså
kunnat förenklas avsevärt med BIM.
Förvaltningsavdelningen håller på att upphandla ett lokalplaneringsprogram
som ska integreras i verksamheten och vara ett stöd för olika
personalkategorier vid hela universitetet. Programmet ska användas för
lokalplanering, hantering av internhyra, planering för lokalvård mm. 3Dmodeller är den nya generationens verktyg och kompetens inom detta
område är begränsad inom förvaltningen.
BIM är under frammarsch och det kan konstateras från intervjun att planerna
för ”ett stadsintegrerat Linnéuniversitet” i Kalmar är i full gång. Krav på
BIM kommer där att ställas i anbudsförfrågan, vilket är positivt då
implementeringen av BIM märks på flera håll i byggprocessen. Oklart är om
BIM kommer tillämpas i förvaltningsskedet men fastställt är att BIM skall
genomsyra projektet.

5.3 Intervju med Marcus Bergljung, teknisk specialist
NCC
Marcus Bergljung har studerat två år till byggnadsingenjör och jobbat i
många år som konstruktör. Marcus har alltid haft ett intresse av CAD och
jobbat med dessa frågor parallellt med sitt arbete som konstruktör.
En tillämpning på BIM och 3D-modeller finns i förmågan att hämta digital
information direkt på arbetsplats och fokus har legat på detta i intervjun.
Det har pågått ett arbete med mobila enheter i produktionsmiljö i många år.
Idag är användingen inte stor men ökar mer och mer. Marcus anser att det är
viktigt att kunna se all information, från modeller och ritningar till
beskrivningar. En del information kan idag hämtas direkt från modellen men
den är vanligtvis inte så detaljerad och kompletterande information är
nödvändig.
Det sparar mycket tid för en arbetsledare ifall tillgång till all information
finns att hämta från en enhet. Med en besparing på 15-30 minuter innebär att
det är väl värt merkostnaden för datorn. Många bedömer att besparingarna är
större endast genom att ha alla ritningar digitalt uppdaterade. Noterbart är att
vinsterna av att kunna dokumentera i fält inte är inräknade i den
bedömningen. Tiderna är inte mätta utan utgör även de endast bedömningar.
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De programvaror som används för att visa information på arbetsplats är
exempelvis Microsoft Office för text och kalkyler samt Adobe Reader för
PDF-filer. För 3D-modeller används Navisworks Freedom med kopplad
information till 3D-modeller.
Den mobila enhet som främst används innebär helt enkelt en dator i en bod
där information och ritningar kan hämtas. Det är viktigt att metoderna som
tas fram skall vara enkla så att minimalt med utbildning krävs.
Följande del av intervjun gäller mer allmänna frågor om BIM och hur NCC
ser på arbetssättet.
NCC använder inte BIM till alla projekt på grund av den tid det tar att
implementera arbetssättet i organisationen. Men i många fall är det mer regel
än undantag att använda sig av BIM. Användandet ökar dessutom och fler
användningsområden tillämpas ju mer tiden går. Framgent kommer
användingen att öka och eftersom stödet blivit mer anpassat för
produktionens önskemål så har även metoderna blivit mer heltäckande över
hela byggprocessen.

5.4 Intervju med Johannes Hult, COWI
Det traditionella sättet att mäta upp byggnader när ritningar inte finns är med
totalstation. Johannes förklarade här att nackdelen med att använda
totalstation är att mätaren ganska exakt måste veta vad man vill få fram av
mätningen. Genom att använda laserscanning kan man scanna av området
för att i efterhand bestämma mer exakt vad mätningen ska leda till vilket kan
undvika att återbesök måste göras på platsen. Ett program som används ofta
för att visa kunderna punktmolnet från utförda mätningar är Leica Trueview.
För laserscanning använder sig COWI av Leicas produkter.
Det som bestämmer hur lång tid en scanning tar är detaljeringsgraden.
Utförandet av en laserscanning brukar delas in en del fältarbete och för att
granska resultatet i kontorsdel. Under en dag är det möjligt att göra scanning
på 11-12 stationer och ungefär lika lång tid ägnas på kontoret för bland
annat beräkningar. Laserscanningen kan ha en avvikelse på upp till 0,5 cm
för punkterna men för väggar som inte är helt plana brukar man använda en
funktion kallad ”region grow” för att få ett medelvärde vilket minskar
avvikelsen till upp till 0,2 cm.
Då informationen behandlas digitalt är det möjligt att använda den i en rad
mjukvaror, för att nämna någon, 3DRereshaper utvecklat av Technodigit
SARL som tillhör Hexagonkoncernen är ett program som används för
modellering. Johannes nämnde att det är vanligt att industribyggnader
modelleras upp då förändringar genomförs ofta för dessa typer av
byggnader.
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5.5 Intervju med projektledare Torvald Farebo, Södra
Cell i Mönsterås
En frågeställning i arbetet handlar om nyttan med att modellera upp
befintliga byggnader i 3D. För att få frågan besvarad gjordes ett platsbesök
på Södra Cell i Mönsterås. Under besöket genomfördes en intervju med
Torvald Farebo, projektledare på byggavdelningen, Södra Cell och en av de
involverade i den kommande ombyggnationen av det befintliga renseriet.

Figur 19, Renseriet, Södra Cell, Mönsterås
Anledningen till nyprojekteringen var att Södra Cell nu behöver nya och
större transportband för att effektivisera och öka processen då företaget står
under stadig tillväxt och efterfrågan på dess produkter ökat.
Det är en del av detta renseri som modellerats upp med hjälp av WSP och
som utgjort en omfattande del av arbetet.
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Under intervjun nämndes att fördelar med att använda en 3D modell finns att
hämta i flera skeden. Under produktionen uppkommer många svårigheter
som måste lösas med en ombyggnation av denna karaktär och därför krävs
en väl genomförd projektering. Vid ombyggnad kommer taket att lyftas och
gavelvägg att tas bort. Sidoväggar kommer därför behöva stagas under tiden
renovering pågår. Skalan på projektet i kombination med vikten av en
noggrann planering innebar att det objektsbaserade arbetssättet var en
självklarhet. Planeringen är särskilt viktig i detta projekt eftersom den ena
delen av renseriet kommer vara under drift då den andra byggs om. Det
kräver detaljerad planering, dels för säkerhet och logistik men även för den
ekonomiska frågan som är betydande. För varje dag som produktionsflödet
på den ena delen av renseriet står stilla resulterar detta till kostnader i
mångmiljonklassen.
För att få en bättre överblick av byggnaden vill Södra Cell gärna få det
befintliga renseriet 3-D modellerat. Södra Cell hade inga gamla 3D-ritningar
på denna byggnad utan enbart 2D-ritningar vilka författarna fått utgå ifrån
när modelleringen väl drog igång. Dessa DWG-filer som fanns tillgängliga
var i gott skick.

Figur 20, Avbarkningstrummor, Södra Cell, Mönsterås
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Laserscanning hade kommit att bli aktuellt om inte 2D-underlag funnits då
detta utförts på andra delar av anläggningen. Så småningom vill Södra Cell
ha hela anläggningen uppmodellerad i 3-D, detta är ett långsiktigt projekt.
Skulle det någon gång i framtiden behöva byggas ut i denna del så kommer
denna modell finnas i arkivet. Andritz är ett företag som levererar maskiner
och processer till massa- och pappersindustri bland dem Södra Cell. Södra
Cell har ställt krav på att leveranser sker ”just in time” för att undvika att
kritiska tidpunkter överskrids.
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Analys och diskussion
I detta kapitel har författarna valt att dela upp rubrikerna baserat på de
frågeställningar som berörts för att på ett strukturerat sätt föra en diskussion.
Utöver de konkreta frågeställningarna som satts upp kommer även en del
övrigt att diskuteras som är av intresse.

6.1 Hur upprättas 3D-modeller för befintliga byggnader?
Avsnitt 2.1 behandlade metoder för att erhålla information om befintliga
byggnader, fokus låg på laserscanning men även uppmätning berördes.
Användningen av laserscanning och uppmätningar med olika tekniker är
nödvändiga då befintliga 2D-ritningar saknas eller är alltför bristfälliga.
En intressant anmärkning som finns att dra från avsnitt 2.1 är företaget
Abovos erfarenhet av att befintliga ritningar ofta inte stämmer överens med
verkligheten eller att dessa är bristfälliga. Det faktum att befintliga ritningar
ofta inte stämmer överens med verkligheten är värd att betona och diskutera.
Det är givetvis viktigt att ritningar stämmer överens då byggnader ska
modelleras och där BIM ska tillämpas. Viktigt att betona är att Abovo är
inriktade för projektering av "vanliga" hus och BIM används idag inte i stor
utsträckning för projekt av den skalan. En av många fördelar med BIM är att
modellen kan användas vid förvaltningen och där är det av stor vikt att
ritningarna är tillförlitliga då ändringar skall genomföras. Detta möjliggörs
med BIM där ändringar genomförs direkt i modellen och på så sätt erhålls
tillförlitliga ritningar genom att modellen uppdateras.
Det finns alltså stor nytta av att ha en 3D-modell i förvaltningen men detta
väcker följdfrågor som kan orsaka problem; uppdatering av modellen vid
slutskede samt ägande av modellen. Vid förvaltning av byggnaden kan det
uppstå problem kring vem som ansvarar för vad. Efter intervjun med
förvaltare av Linnéuniversitet kan vi konstatera att det upprättats
gränsdragningslistor mellan i detta fall hyresvärden Videum och hyresgästen
Linnéuniversitetet, detta för att undvika tvister.
Det är viktigt att modellen forsätter att användas i förvaltningen för att den
ska uppnå sin fulla potential. Ett problem är att information inte uppdateras
lika ofta i slutskedet som i början av ett projekt. Det är viktigt att modellen
konstant uppdateras, även för mindre utförda ändringar för att den inte ska
förlora information. Problemet med förvaltningen av modellen kan förklaras
med bristande kompetens bland konsulter och förvaltare.
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6.2 Vad kan en 3D-modell av det befintliga renseriet
användas till?
Författarna hade inför intervjun med byggprojektledare på Södra Cell svårt
att föreställa sig nyttan med 3D modellering av det befintliga renseriet.
Visualiserings-aspekten var något som kunnat antas ha betydelse men
faktum är att 3D-modellen kommer att användas för fler ändamål. Efter
intervjun med Torvald Farebo, Södra Cell blev det uppenbart att 3Dmodeller har stor användning vid såväl projektering som produktion och
förvaltning. Den främsta orsaken till valet av 3D-modellering är förmodligen
det faktum att mångmiljonbelopp är i rörelse och att vikten av noggrann
planering är enorm.
Under produktionen kommer aktörer från flera olika länder att samarbeta
och arbeta under ett pressat schema. Problematik med språkbarriärer är
något som ofta kan uppstå och därför kan 3D-modeller underlätta avsevärt
tack vare sin visualiseringsförmåga. Under möten kan 3D-modellen
användas och samtliga aktörer får bättre inblick i vad som ska göras och
misstolkningar minimeras. Säkerheten är också en faktor med högsta
prioritet. Under ombyggnaden kommer stora truckar att köra omkring
eftersom den ena delen av renseriet kommer vara i drift då den andra byggs
om. Dessa truckar är potentiellt livsfarliga och det är viktigt med bra
logistik. Det är dessutom viktigt att tidsschemat inte förskjuts då enorma
summor är i fråga. Dessa är några av de främsta faktorerna som innebar att
3D-modellering var en självklarhet att tillämpa.
Modellen kommer dessutom att användas efter att ombyggnationen
genomförts. Det gäller främst kommande förändringar eftersom delar av
renseriet behöver bytas ut då de slits ut under den enorma påfrestning de
utsätts för. Modellen kommer alltså att uppdaterats kontinuerligt och
användas vid flera skeden av detta omfattande projekt.
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6.3 Hur fungerar samordning mellan olika discipliner vid
projektering med avseende på kollisonskontroller?
Kollisionskontroller är ett centralt begrepp när det kommer till
framhävningen av BIM och mycket finns att diskutera. Författarna blev
förvånade över den omfattningen som dessa har i en projektering.
Kollisionskontrollerna är i sig inte alltför tidskrävande men processen med
att komma fram till det skede där problemen med kollisionerna är lösta
kräver samordning mellan disciplinerna.
En första fråga som kommer i åtanke är nyttan av BIM när det kommer till
kollisionskontroller jämfört med det traditionella arbetssättet. BIM är
tacksamt vid kollisionskontroller tack vare 3D-tänket där det är möjligt att
”vrida och vända” på modellen. Det är alltså från olika vyer snabbt och
effektivt möjligt att se var kollisioner mellan disciplinernas respektive
modeller kan uppstå.
En diskussion kring den egna kollisionskontrollen genomförd på skolan
följer och är en tillämpning på det som studerats. Den kollisionskontroll som
genomfördes på skolan var av enkel karaktär för att på egen hand prova
kollisionskontrollen och förstå principen. Det går givetvis inte att jämföra
med de omfattande kollisionskontroller som genomförs i en ”skarp”
projekteringssituation där mängden kollisioner är betydligt fler. Modellen
som författarna använde sig av var dessutom inte samordnad med olika
aktörers respektive 3D-modeller. Detta hade varit ett alltför omfattande
moment och kunde därför inte beröras.

6.4 Hur kan IFC-filer användas för BIM-samordning?
Som tidigare behandlats är detta neutrala filformat en nödvändighet för att
samla de olika disciplinernas modeller i en gemensam programvara. I
byggprojekt arbetar projektörer ofta med olika programvaror vilket kräver
ett universalspråk för att modellerna ska kommuniceras respektive
sammanfogas i en gemensam modell, IFC är ett sådant. Det finns tekniska
frågor som på ett eller annat sätt berör IFC och samordning som är
intressanta att reflektera kring.
Utvecklingen av programvaror och uppdateringar till nyare versioner är
något som lätt kan glömmas bort men som är viktigt att ha i åtanke. Tekla,
Archicad, Revit, MagiCad och de övriga programvarorna blir konstant bättre
och uppdateras, vilket i det långa loppet kan ha konsekvenser för de 3Dmodeller som ska användas vid förvaltningen.
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Vad händer då en modell som lagrats i 20 år ska genomgå förändringar och
återanvändas i en programvara som uppdaterats och förbättrats avsevärt?
Detta är en fråga som kunnat utgöra ett helt examensarbete i sig och krävt
omfattande undersökningar och studier för att få fram utförliga svar.
Författarna har inte berört denna fråga i sina studier men den har viss
anknytning till frågeställningar som studerats och är värd att reflektera kring.
IFC-formatet möjliggör alltså ett fritt utbyte av information mellan
byggbranschens aktörer. En fråga som har anknytning till föregående stycke
är ifall IFC kommer kunna stödja modeller som blivit utdaterade och
återanvända dessa till nya samordningar i förbättrade och uppdaterade
programvaror.
Då en befintlig byggnad ska genomgå förändringar och en 3D-modell finns
tillhanda krävs nya kollisionskontroller och detta kan alltså orsaka problem
vid samordning ifall IFC-filerna inte stödjer äldre modeller. Konkreta svar
på dessa frågor har inte framtagits och följande ska enbart ses som
antaganden av författarna.
Det är logiskt att anta att större företag har denna eventuella framtida
tekniska problematik i åtanke vid förvaltning av sina modeller och så är
fallet med WSP i Kalmar. Samtidigt som frågan begrundats hade
konstruktörerna på WSP inga konkreta svar på frågan utan konstaterade att
detta är något som kan komma att bli ett problem. Anledningen till att de
inte kunde besvara frågan är kanske att det ännu inte behövts. BIM är ett
nytt begrepp och förvaltning av arkivdata för 3D-modeller är något som
kommit fram ännu senare. Därför är det naturligt att anta att problematiken
med återanvändning av äldre modeller i uppdaterade programvaror ännu inte
gestaltat sig.
Det kan komma som en obehaglig överraskning för förvaltare och företag
den dag de inser att de 3D-modeller som kostat stora belopp att uppföra inte
kan användas för de nya programvarorna. Detta skulle innebära att modellen
behöver återskapas, anpassat för de uppdaterade programvarorna för att på
så sätt utföra samordning av kollisionskontroller.
Det är viktigt att de olika tillverkarna av programvaror har detta i åtanke och
att IFC utvecklas på ett sådant sätt att dessa problem inte uppstår. Hur detta
ska genomföras har författarna inga svar på men ett första steg är att frågan
tas upp och att ett samarbete mellan utvecklarna påbörjas för att undvika
dessa problem som kan komma att bli kostsamma och svåråtgärdade. En
möjlighet är att med regelbundna intervall ta fram modellen i senaste
programvara och spara om den.
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7. Slutsatser
Efter intervjuer och research har författarna fått den uppfattningen att BIM
inte är ett alltför komplext tillvägagångssätt utan det är omställningen från
ett traditionellt arbetssätt till denna moderna variant som utgör problemet.
Kanske är BIM för nytt för att det ska slå igenom med full kraft men om
fördelarna överväger nackdelarna kommer det på sikt utkonkurrera det
traditionella arbetssättet. Detta kan fastställas från intervju med förvaltare på
Linnéuniversitetet där det nämndes att kravet från beställarsidan var att BIM
skulle innefattas vid projektering.
IFC utgör en viktig del av informationsutbytet mellan disciplinerna och
möjliggör att kollisionskontroller kan genomföras på ett effektivt sätt i
visualiseringsprogram. Det ska dock noteras att IFC inte är helt klockrent
och problem kan uppstå, vilket författarna upplevde då modellen fördes över
till Revit med avsaknad av ett antal komponenter.
BIM används främst vid nyproduktion men det är på frammarsch även för
befintliga byggnader där flertalet fördelar finns att peka på för upprättandet
av en objektsbaserad 3D-modell. Södra Cell är ett utmärkt exempel på detta!
Företaget kommer att använda sig av 3D-modeller för det befintliga renseriet
och dra nytta av den under projektering, produktion och förvaltning. Detta
faktum bekräftar värdet av att modellera upp en befintlig byggnad i 3D. Det
är samtidigt viktigt att komma ihåg att Södra Cell är en processindustri där
det finns stora behov av att ha tillgång till tillförlitlig dokumentation.
Behovet av en 3D-modell vid ombyggnation varierar beroende på typ av
byggnad, omfattning samt ändamål.
Laserscanning behövde inte genomföras för det befintliga renseriet eftersom
välbevarat underlag fanns i form av 2D-ritningar. Dessa DWG-filer
användes som underlag vid upprättandet av 3D-modellen. Laserscanning är
en effektiv metod för uppmätning av befintliga byggnader. Även om Södra
Cell inte behövt använda sig av laserscanning för det befintliga renseriet har
det flitigt använts i andra delar av anläggningen.
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