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Sammanfattning 

Ny teknik är ofta utsatt för mycket diskussion och många kan ha svårt att lämna den 

gamla tekniken. BIM står för Building Information Modeling. Det är en ny teknik för 

att konstruera en virtuell modell av en byggnad i digitalt format.  

Undersökningen behandlar småhusföretaget Vallsjöhus som använder sig av 2D-

CAD under projekteringen. Den har som mål att visa för dem vilka 

effektiviseringsmöjligheter som finns att hämta med en övergång från 2D-CAD till 

BIM. Situationen i dagsläget på många företag som använder 2D-CAD är att 

svårigheter med logistiken uppstår i projekten i allmänhet. 

De stora fördelarna med BIM är att alla komponenter som läggs till i modellen 

innehåller information. Av informationen genereras automatiskt de handlingar och 

listor som behövs för kalkylering, beställning och produktion. Dessutom fås 

presentationsmaterial i form av 3D-modeller utan något extra arbete. En övergång till 

BIM kan alltså innebära många vinster och mervärden för ett företag. 

För att nå målet med undersökningen kommer en modell att konstrueras i en BIM-

programvara med kompletta 2D-CAD ritade ritningar och planer som utgångspunkt. 

Samma modell används sen som underlag för en diskussion under ett sammanträde 

med Vallsjöhus. 

De handlingar som framställts med BIM-programvaran Revit motsvarade det 

underlag som tillhandahållits från Vallsjöhus och därmed bevisas det att  BIM är 

möjligt att tillämpa hos företaget. Med de framtagna handlingarna påvisas de fördelar 

som gör att BIM effektiviserar företagets processer under hela projekteringsfasen. 

Undersökningens resultat delas förhoppningsvis med andra småhusföretag i samma 

situation som hjälp för att ta beslutet för en övergång. 
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Summery 

New technology is often subject to much discussion and many may find it difficult to 

leave the old technology behind. BIM stands for Building Information Modeling. It is 

a new technique for constructing a virtual model of a building in digital format. 

The study deals with the home building company Vallsjöhus, that use 2D-CAD in the 

designing process and aims to show them the efficiency opportunities that are 

available with a transition from 2D-CAD to BIM. The current situation in many 

companies using 2D-CAD is that difficulties with the logistics arise in the projects in 

general. 

The major benefits of BIM is that all the components are added to the model contains 

information. Documents and lists needed for calculation, ordering and production are 

automatically generated from the information. Additionally material for presentation 

in the form of 3D-models are created without any extra work. A transition to BIM 

can thus entail numerous benefits and added value for a company. 

To achieve the goal of the study, a model is constructed in a BIM software with 

comprehensive 2D-CAD drawn blueprints and plans as a foundation. The same 

model is then used as a basis for discussion during a meeting with Vallsjöhus. 

The documents that were produced using the BIM software Revit corresponded to 

the blueprints supplied from Vallsjöhus and therefore proves that BIM is possible to 

apply to the company. The produced documents demonstrates the benefits that makes 

BIM streamline the business processes throughout the planning phase. Hopefully, the 

survey's results will be shared with other home building companies in the same 

situation as a help to make the decision of a transition. 
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Abstract 

BIM står för Building Information Modeling. Det är en ny teknik för att konstruera 

en virtuell modell av en byggnad i digitalt format. De stora fördelarna med BIM är 

att alla komponenter som läggs till i modellen innehåller information. Av 

informationen genereras automatiskt de handlingar och listor som behövs. Dessutom 

fås presentationsmaterial i form av 3D-modeller utan något extra arbete. 

Undersökningen behandlar ett företag och varför de inte genomfört en övergång från 

2D-CAD till BIM och syftet är därför att visa dem vilka effektiviseringsmöjligheter 

som finns. 

Nyckelord: 2D, 3D, 3D-modell, Architecture, Arkitekt, Autodesk, BIM, 

Bygghandlingar, CAD, Konstruktör, Pre-fab, Produktion, Revit, Småhusföretag, 

Systemhandling, Övergång 
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1. Introduktion 

Ny teknik är ofta utsatt för mycket diskussion och många kan ha svårt att 

lämna den gamla tekniken. BIM står för Building Information Modeling. 

Det är en ny teknik för att konstruera en virtuell modell av en byggnad i 

digitalt format. När den datorgenererade modellen är klar fås bl.a. exakta 

tillverkningsritningar och mängdförteckningar. Inom byggbranschen 

diskuteras det livligt om BIM i jämförelse med den mer traditionella 2D-

CAD tekniken, finns det verkligen så mycket att tjäna på att använda BIM? 

Det beror på vilken del av byggbranschen som tillfrågas och vilken del av 

projekteringsfasen som beaktas. I det första skedet när bygglovshandlingar 

projekteras är det enklare för småhusföretag att använda BIM. Det är först i 

det senare skedet när tillverkningsunderlag projekteras som småhusföretag 

har svårigheter att tillämpa BIM. 

Dessutom visar (Jongeling, 2008) att BIM är mer tidseffektivt i nästan alla 

aspekter vilket gör att kostnaden för byggprocessen minskar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Situationen i dagsläget på många företag är att svårigheter med logistiken 

uppstår i projekten i allmänhet (Fält, 2009). Till exempel om ett fönster ska 

flyttas med 2D-CAD måste ändringen göras på flera olika ritningar då 

väggen kan finnas med i flera vyer. Det är då lätt att glömma göra ändringen 

i någon av vyerna. BIM löser detta då alla ritningar är vyer ur en modell. 

Ändras modellen så ändras också automatiskt alla vyer och därmed alla 

ritningar. 

För att beräkna på kostnaden för ett hus mängdar kalkylatorn ofta manuellt 

från ritningar för att få ut uppgifterna till kalkylprogram. Det uträknas till 

exempel hur många löpmeter vägg, antalet fönster, kvadratmeter golv, etc. 

Detta gör att beräkning av material som t.ex. antal kvadratmeter gipsskivor 

och hur många meter reglar som behövs blir avsevärt enklare. Detta är 

mycket tidskrävande och kontroll krävs inför beställningar. Allt detta fås 

automatiskt med BIM då programmet själv håller reda på vilka komponenter 

som sätts in i modellen och gör mängdförteckningar för dessa. 

Oftast så görs ändå en 3D-modell på de företag som arbetar med 2D-CAD 

eftersom kunden vill få en helhetsbild av vad det är han köper. En 3D-

modell fås gratis under arbete med BIM, tillskillnad från 2D-CAD där det 

behöver ritas en helt egen modell i ett annat program. 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet med denna rapport är att visa för ett småhusföretag vilka 

effektiviseringsmöjligheter det finns inom småhusindustrin genom att gå 

från 2D-CAD till BIM modeller. 

Syftet med denna rapport är att visa för småhusföretag att det finns möjlighet 

för framtagning av handlingar av bättre kvalité och samtidigt sänka sin 

projekteringstid. 

1.3 Avgränsningar 

Denna rapport kommer endast beröra småhusindustrin, i detta fall tillämpat 

på Vallsjöhus. Större och mer omfattande projekt än småhus kommer inte att 

beröras trots att BIM är användbart även för den industrin. 

Vidare kommer rapporten fokusera på den interna processen och de interna 

ritningarna för arkitekt och konstruktör. 

Takstolar tillverkas inte av Vallsjöhus och kommer därmed inte behandlas. 
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2. Projekteringsprocess - Vallsjöhus 

2.1 Bakgrund 

Vallsjöhus är en trähusfabrik som ligger i Hultagård, Småland, se Figur 1. 

Det är ett mindre företag som har byggt hus i drygt 45 år. De bygger till 

största del kundanpassande villor men också ibland fritidshus eller mindre 

lägenheter, se Figur 2. Husen levereras i Sverige, främst söder om 

Stockholm, och de levererar i genomsnitt 45 hus om året. Vallsjöhus har 18 

anställda varav 6 stycken på kontor och 12 stycken i fabrik. De använder sig 

vanligtvis av delad entreprenad vilket innebär att kunderna köper byggsatser 

och material av Vallsjöhus medan det sedan är en annan entreprenör som 

lägger grund och snickrar. Vallsjöhus hjälper kunden med upphandling av 

entreprenörer eftersom de har de kontakter som kunden kanske saknar. 

Byggsatser tillverkas i fabrik som storblock  och är max 3,15m höga och upp 

till 10m långa. Så mycket som möjligt är prefabricerat t.ex. hopslagna 

vindskivor i rätt vinkel och liknande. 

 

Figur 1: Vallsjöhus villafabrik. 
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Figur 2: Exempel på ett levererat Vallsjöhus. 

Vallsjöhus har en hög kvalité på sin leveransdeklaration, det som ingår i 

leveransen när man köper ett hus, och de lägger stor vikt vid att standarden 

skall vara högre än hos andra husleverantörer. Husen ritas vanligtvis av 

arkitekt på företaget men kunden kan också anlita egen arkitekt. 

Konstruktionen löses med hjälp av lokala konsultföretag. Alla ritningar 

utgår från skisser och ritas sedan i 2D-CAD. Mängdberäkning och 

beställningslistor görs sedan för hand utefter ritningarna. 

2.2 Byggnadsprocessen 

Det första steget för Vallsjöhus är att få ett möte med kunden. Syftet med 

mötet är att få en idé om vad de vill bygga. Har kunden en egen vision eller 

planlösningar?  

Husexempel som tidigare byggts visas för kunden och efter tillägg/ändringar 

utefter kunden fås det första ritningsförslaget. Här frågar kunden ofta också 

om en 3D-illustration av förslaget och detta får Vallsjöhus beställa från 

ritningskonsult. 

Processen för en specifik kundorder börjar med att ett leveransavtal görs 

med en grov specifikation av innehållet i huset. 

2.3 Kalkyl 

När förslaget är klart och ritningsunderlaget är klart görs en kostnadskalkyl 

på huset. Allt beräknas manuellt och mängdas för hand antal löpmetrar vägg, 
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antal fönster, dörrar mm. Detta görs för att slutligen kunna lämna en offert 

som innehåller: innehållsdeklaration, vad som ingår i priset, kostnad för 

offerten, ritningar, avvikelser från standardsortiment och kostnad för huset. 

2.4 Bygglovsritningar och handlingar 

Skrivs offerten under och accepteras forsätter Vallsjöhus med att 

sammanställa ritningar och handlingar inför bygglovet. Planritningar, 

fasadritningar, situationsplan ritas upp i 2D-CAD och teknisk beskrivning 

skrivs, för att slutligen sammanställas. El- och VVS-ritningarna fås färdiga 

från konsulter men innan dess används manualer för hur konsulterna vill få 

sitt underlag. Härefter skickas en bygglovsansökan in. Även en 

kontrollansvarig utses. Den kontrollansvariga har i uppgift att för kundens 

räkning se till att huset blir byggt enligt befintliga regler och normer. 

När handlingarna är klara sker ett byggsamråd med kommunen där 

kontrollansvarig, kund, säljare och snickare sitter med. Här ska byggherren, 

kunden, visa hur byggkraven ska tillgodoses. 

Efter erhållet bygglov görs en slutbeställning med kunden där det i detalj 

bestämmes hur huset ska se ut t.ex. takpannefärg och vilket parkettgolv som 

ska användas. Tillsammans med detta godkänns ritningen för produktion 

och ligger sedermera till grund för alla ritningar. 

2.5 Förberedande arbete inför tillverkning 

När Vallsjöhus får in en slutbeställning så förbereds den och tillval och 

avdrag prissätts. Sedan görs en plan över vad och när olika delar skall 

beställas för att komma i rätt tid i processen. I stort sett allt som hör till huset 

mängdas av konstruktören, men till köket görs en separat 3D ritning av 

köksleverantören som sedan anpassas enligt kundens önskemål. När huset 

ska till produktion måste rätt grundmålad panel vara inköpt och levererat till 

fabriken. Syll och hammarband kapas till väggproduktionen och de mindre 

reglar samt regelverk i väggarna köps färdiga i paket med rätt längd. 

2.6 Tillverkning av prefab-väggblock  i fabrik 

Kapitlet behandlar endast tillverkning av ytterväggar, däremot är processen 

för innerväggar i likhet med ytterväggar. Processen är uppdelad stationsvis 

med tre stationer, men innan processen påbörjas kapas hela huset upp i delar. 

Regelverk köps i hela paket med två olika standardlängder. 

 Station 1: Syll och hammarband kapas och det material som skall 

specialbehandlas justeras (de som sitter runt dörrar och fönster). 

Regelverket sätts ihop med hjälp av väggblocks-ritningar, se Figur 3. 
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Därefter monteras vindpapp på utsidan. För att kontrollmäta 

konstruktionen spänns hela väggblocket fast hydrauliskt och till sist 

spikas spikläkten fast för att låsa väggblockets form. 

 

Figur 3: Exempelritning på ett prefab-väggblock som tillverkas i fabrik. 

 Station 2: Utsidan görs färdig med panel och foder. Sedan vänds 

blocket i en vändbänk så att insidan hamnar uppåt. 

 Station 3: Lyftslingor fästs för att blocken skall gå att lyftas och 

monteras på byggarbetsplatsen. Isolering sätts i tillsammans med 

tomrör och tomdosor för installationer. Spånskivor och plastfolie 

monteras. Avslutningsvis reses blocket på högkant och det återstår 

endast att montera fönster och fönsterbleck, se Figur 4.  

 

 

Figur 4: Slutstation för fabrikstillverkade prefab-väggblock. 
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2.7 Transport till byggarbetsplats 

Innan Vallsjöhus börjar tillverkningen så görs en lastplan av utlastningen 

ihop med produktionen så att allt tar så liten plats som möjligt och så att det 

kommer i rätt tid till byggplats för monteringen. Varje lastbil har plats till 

sex stycken prefab-väggblock. Det mesta levereras direkt till 

byggarbetsplatsen, t.ex. kök och vitvaror, från respektive underleverantör. 
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3. Teori 

3.1 Definitionen av BIM 

För att definiera BIM bör informationen som skapas i modeller beaktas, med 

fokus på hur den informationen används. Vidare även arbetssättet med 

mindre vikt i själva modellen. Eastman, Teicholz, Sacks och Liston (2010) 

definierar BIM enligt följande i "BIM Handbook": 

 Byggkomponenter som representeras digitalt, innehåller data som är 

beräkningsbar och kan identifieras av programmen, samt består av 

parametrar som går att ändra på ett intelligent sätt.  

 Komponenter som innehåller data som beskriver dess egenskaper 

som används för analys och arbetsprocesser. 

 Data som ändras i alla vyer även om dessa data skulle ändras i endast 

en arbetsvy. 

Utöver en definition på vad BIM är har (Eastman et al., 2010) även 

definierat vad som inte är BIM: 

 Modeller som endast innehåller 3D och inga attribut. 

 Modeller utan egenskaper och parametrar. 

 Modeller som består av fler 2D filer som måste slås ihop för att 

definiera byggnaden. 

 Modeller som tillåter en ändring i en vy men som inte blir 

representerad i de övriga. 

Sammanfattat betyder definitionen att objekten i modellen innehåller, utöver 

sitt grafiska utseende, data och metadata (information och information om 

informationen). Metadatan kan innehålla information om t.ex. brandklass, 

material och kvalité på ett fönster. Det är information som inte kan beskrivas 

grafiskt. 

3.2 Nyttoeffekter med en övergång till BIM från 2D-CAD 

En övergång från 2D-CAD till BIM har ett flertal tydliga vinster. 

Tidsbesparingar med upp till 50 % i delar av arbetsprocessen, minskning av 

samordningsfel med minst 50 % och minskning av tiden för 

kostnadskalkylering och mängdberäkning med upp till 50% är några 

områden som berörs. Sammantaget uppskattas det att hela processen blir i 

snitt upp till 20 % effektivare efter en övergång till BIM (Jongeling, 2008). 
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Rapporten visar även på andra fördelar utöver tid och pengar. Kvaliteten 

ökar på grund av effektivare samordningsprocess och bättre 

revideringsmöjligheter. 

Programvaran ses som mer underhållande att arbeta med och moralen av att 

se en 3D-modell tidigt är motiverande (Jongeling, 2008). Jongeling vill även 

poängtera att en övergång från 2D-CAD till BIM inte enbart innebär ett byte 

av programvara utan även en drastisk förändring i hela processen, från 

beställning till färdig vara. Mängden tid som går åt i projekteringsfasen 

skyfflas om för att ge en mer framtung tidsåtgång, dvs. mer arbete krävs i 

början av projektet och avtar mot slutet. Detta till stor del på grund av de 

revideringsmöjligheter BIM ger, se Figur 5.  

 

Figur 5: Diagram av insats som funktion av tid under projekteringsfasen (Jongeling, 2008). 

I likhet med Jongeling beskriver även (Samuelsson och Björk, 2013) de 

processförändringar som krävs inom företaget för utförandet av en övergång. 

Resultatet i Samuelssons och Björks rapport visar på att beslutet för 

implementation av dessa tekniker tas på tre olika nivåer: individuell nivå, 

företags nivå och projekt organisations nivå. Olika mönster för hur 

övergången utförs förklaras av vilken nivå beslutet togs på. 

3.3 BIM i dagsläget 

En stor del av problematiken med BIM i dagens husindustri är hur tekniken 

ska tillämpas. En övergång till BIM innebär ett annorlunda sätt att arbeta på 

och då krävs tydliga standarder och manualer. 

”Idag är det ofta oklart vad en beställning av BIM omfattar och ibland är 

det för mycket information, ibland för lite. För att leveransen ska motsvara 

beställningen så bra som möjligt behövs ett regelverk som alla jobbar efter. 

Regelverket ska fungera som riktlinje för vilken detaljeringsgrad en modell 

ska innehålla i olika skeden av projekteringsprocessen.” (Nilsson, 2013) 
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Här har Sverige halkat efter i utvecklingen. Många företag har istället valt 

att utveckla egna interna standarder (Ekholm, Blom, Eckerberg, Löwnertz 

och Tarandi, 2013). I en artikel beskriver Nilsson (2011) problematiken: 

“För att uppnå objektorienterad information behövs en standardiserad 

informationsplattform för den byggda miljöns byggande och förvaltning 

med begrepp (klasser och egenskaper), processer (informationsinnehåll, 

leveransbeskrivningar) samt datamodeller (begreppsscheman) och 

filformat.” (Nilsson, 2011)  

Vidare i artikeln ges exempel på att filformat som gör det möjligt att 

överföra en informationsmodell mellan olika applikationer existerar. Ett 

exempel är IFC och står för Industry Foundation Classes. IFC är den 

internationella standarden för dataformat och objektsorienterade 

bygginformationsmodeller och har använts mycket inom 

tillverkningsindustrin men byggbranschen ligger efter. 

IFD står för International Frameworks for Dictionaries och nämns också i 

artikeln. Detta är ett bibliotek som används för att länka samman olika 

begrepp i datasystem. IFD innehåller begrepp med definitioner och termer 

på flera olika språk. Detta gör att IFD fungerar som en 

översättningsmekanism mellan olika länder och språk, samtidigt som det 

säkerställer i princip att man pratar om samma sak. 

Danmark och Norge är exempel på länder där det arbetats mycket med dessa 

standarder och manualer och de ligger långt fram i utvecklingen. Sverige 

saknar helt en motsvarighet (Gustavsson, Hörnestrand, Furenberg, Knutsson, 

Udd, Liberg och Hansson, 2012). 

I artiklen Macro-BIM adoption: Conceptual structures (Succar, Kassem, 

2015) beskrivs även problematiken bakom en övergång i likhet med 

Jongeling. Processen i sin helhet behöver uppdateras och nya normer att 

följa måste implementeras. Succar och Kassem beskriver en process-modell 

i tre steg. Det första steget är förberedande (BIM Readiness) vilket innebär 

att företaget arbetar med både CAD och BIM parallellt och förbereder på så 

vis sig för övergången. Därefter följer steget BIM Capability där företaget 

helt lämnat den föregående processen och arbetar till största förmåga med 

BIM. BIM Maturity kallas det sista steget och refererar till hur företaget 

förbättrar kvalitén på sin produkt med hjälp av BIM. Det sista steget har i sin 

tur flera faser beroende på företagets utveckling och effektivitet, se Figur 6. 
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Figur 6: Diagram över tid och kvalité efter implementation av Macro-BIM ( Succar, Kassem, 2015). 
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3.4 Revit som programvara 

Revit har i dagsläget ingen bra funktion för placering av regelverk och 

konstruktionsdelar, så det görs bäst manuellt. Dock är en lösning på väg, 

företaget AGACAD utvecklar just nu en plug-in till programmet vid namn 

Wood Framing. Den gör det möjligt för programmet att beräkna och sedan i 

princip automatiskt fylla A-modellens objekt med konstruktion, se Figur 7 

och Figur 8. Även kapnotor och förteckningar så detaljerade att varenda spik 

är medräknad skapas enklare i Wood Framing menyn (Ibenienė, 2015). 

Ett annat problem som denna plug-in skulle lösa är hur K-delen av modellen 

följer med ändringarna som utförs i A-modellen. Till exempel om ett fönster 

ska flyttas behöver K-delens regelverk justeras i utefter detta. Med Wood 

Framing behöver användaren endast uppdatera väggblocket så justeras 

regelverket i enlighet med förflyttningen. 

 

 

Figur 7: Hörnlösning, olika alternativ finns som inställning i plug-in programvaran. 

 

Figur 8: Arbetsvy från Revit. 
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4. Metod 

För att nå syftet kommer en modell att konstrueras i en BIM-programvara 

med kompletta 2D-CAD ritade ritningar och planer som utgångspunkt. 

Samma modell kommer senare att fungera som underlag i en undersökning 

på Vallsjöhus. Undersökningen kommer att utföras i form av en diskussion 

där personal från Vallsjöhus kommer jämföra de BIM-baserade ritningarna 

med de ursprungliga 2D-CAD ritningarna. 

Huset i fråga är ett modifierat kataloghus, Vallsjö 166 och är ett 1½-

planshus. Det är byggt och levererat i januari 2014. Ritningarna som 

modellen är baserad på är bygglovs- och bygghandlingar. 

Programvaran som valts för att uppföra BIM-modellen är Autodesk Revit 

2015, med AEC PLUS som plug-in. 

4.1 Urval, validitet och reabilitet 

Undersökningen fokuserar på ett enskilt småhusföretag och bör 

kategoriseras som ett slumpmässigt urval. Eftersom arbetet utförs mot ett 

företag som inte är fiktivt är projektet även representativt för verkligheten. 

Det finns forskning som visar att husföretag har många vinster att hämta i en 

övergång från 2D-CAD till BIM, alltså kan rapporten ses som relevant även 

för andra småhusföretag. Validitet anses uppnås då det är företagets 

synpunkter på modellen som framställts av deras ursprungliga underlag som 

beaktas. Vallsjöhus är ett av många småhusföretag och det antas att de flesta 

har liknande processer i sin arbetsgång. Med hänsyn till detta kan det antas 

att samma undersökning hade givit samma resultat även hos andra 

småhusföretag och därmed antas undersökningen vara tillförlitlig. 
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5. Genomförande 

5.1 A-del 

Inledningsvis skickade Vallsjöhus samtliga 2D-CAD ritade ritningar och 

planer på ett av deras standardhus. Första steget på vägen för att konvertera 

deras 2D-CAD ritningar till BIM format är att lägga in planritningarna i 

Revit som en mall för väggplacering, se Figur 9. Innan dess behöver CAD-

ritningarna skalas av i form av att ta bort inredning, rumstexter osv. 

 

Figur 9: Väggar blir placerade utefter 2D-CAD ritningarna från Vallsjöhus. 

Innan väggarna placeras ut ska de definieras så att de stämmer överens med 

Vallsjöhus väggtyper. Det betyder att väggar med de lager Vallsjöhus 

använder i sina väggar skall läggas till som en väggtyper i Revit, se Figur 

10. Under fliken ”Edit Type” hittas många utföranden av väggtyper. Detta 

görs för alla olika väggtyper i huset, både för ytterväggar och innerväggar. 

Det innebär dock att regelverk och bärande delar inte läggs till i modellen 

tillsammans med väggar, det sker senare i konstruktionsskedet av 

projekteringsprocessen. 
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Figur 10: Samtliga väggtyper definieras. 

Placering av dörrar och fönster sker även det med hjälp av samma 

planritning från Vallsjöhus. Bröstningshöjden på fönster hittas i 

väggblocksritningarna. Olika utföranden på fönster och olika fönstertyper 

definieras i Revit, i likhet med väggtyperna, se Figur 11. Här finns 

inställningar för t.ex. karmbredd och drevmån. Det gäller även för dörrar. 

Detta görs för att få modellen att rent grafiskt se så verklighetstrogen ut som 

möjligt och även för att få informationen som lagras i fönstret korrekt till 

förteckningar och mängder.  
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Figur 11: Fönstertyper definieras. 

Efter att grundens kantelement är placerade i enlighet med den importerade 

mallen så utförs grundläggning i form av platta på mark, se Figur 12. 

Grundens olika lager definieras i likhet med väggarna och materialåtgången 

adderas automatiskt till förteckningar. 

 

 

Figur 12: Grundplatta med kantelement. 
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Mellanbjälklaget placeras och definieras, även här i likhet med väggarna, 

enligt underlaget från Vallsjöhus. Trappöppning i mellanbjälklaget placeras 

utefter ritningarna. Taket tillsammans med undertak placeras och definieras. 

Aktuell taklutning går enkelt att välja och går även enkelt att ändra på i ett 

senare skede. 

När alla delar i huset är på plats placeras fasta och lösa möbler, hängrännor, 

stuprör etc. ut och nu börjar en modell som är färdig för presentation ta 

skepnad, se Figur 13. 

 

Figur 13: Beskuren vy av plan 1 och 2. 
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5.2 K-del 

Husets regelverk ritas in manuellt. Detta utförs med hjälp av väggblocks-

ritningar tillsammans med planritningar och bjälklagsritningar. Virkets 

dimensioner definieras och sedan placeras de ut i 3D-vyn och därmed fås en 

3D-illustrering även här utan något extra arbete, se Figur 14. För att 

måttsätta skapas en ny sektions-vy där varje väggblock visas i 2D-format. 

Dessa ritningar används framförallt i den tidigare beskrivna 

framställningsprocessen för prefab-elementen. 

 

 

Figur 14: Tidig 3D-illustrering av delar av regelverket. 

Kapnotor för beställning av råmaterial, t.ex. balkar, genereras automatiskt 

vilket gör mängdberäknarens jobb avsevärt mycket smidigare, se Figur 15. 

 

 

Figur 15: Exempel på automatiskt genererad kapnota för balkar. 
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5.3 Sammanträde med Vallsjöhus 

När modellens A- och K-delar var färdiga och de ritningar som var 

nödvändiga att visa var framställda stämdes ett möte med Vallsjöhus. 

Besöket skulle resultera i en diskussion om de BIM-handlingar som tagits 

fram av deras 2D-CAD-underlag. Tre övergripande frågor hade förberetts 

som ledning i diskussionen. Vidare skulle en uppfattning bildas om vad de 

anser hindra dem från att göra en övergång från 2D-CAD till BIM. Det 

skulle även bildas en uppfattning om hur deras produktion i fabrik går till 

och hurvida BIM går att tillämpa där. 
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6. Resultat 

Resultatdelen kommer att vara indelad i två olika delar. Första delen 

kommer behandla modellen som framställts av underlaget från Vallsjöhus. 

Den andra delen är de åsikter Vallsjöhus framfört under ett sammanträde där 

resultatet av de två olika tillvägagångssätten diskuterats samt vad företaget 

ser som hinder för en övergång från 2D-CAD till BIM. 

6.1 Effektiviseringsmöjligheter med BIM 

 Presentationsmaterial 

Vid projektering med BIM fås 3D-presentaioner av modellen 

automatiskt, se Figur 16 och Figur 19. Ett företag som projekterar i 

2D-CAD behöver anlita konsulter som skapar dessa presentationer. 

Företaget kan alternativt tillsätta egen personal för detta ändamål, 

men det innebär då också att annan programvara än 2D-CAD måste 

tillämpas. Detta bidrar till att projekteringstiden ökar i 2D-CAD 

vilket också leder till att kostnader ökar, något som undvikits med 

BIM. 

 Förteckningar 

Listor och förteckningar går att skapa automatiskt ur modellen med 

BIM, se Figur 21, Figur 22 och Figur 15. Företag som använder 

2D-CAD under projektering måste beräkna manuellt. Detta medför 

en större risk att beräkningar blir fel viket kostar tid och pengar att 

åtgärda. 

 Kvalité och tydlighet på övriga handlingar 

Kvalité och tydlighet på handlingarna ökar vid projektering med 

BIM. Detta eftersom antal samordningsfel och slarvfel minskar då 

ändringar slår igenom på alla ritningar och vyer. Används 2D-CAD 

behöver en ändring läggas till manuellt i alla berörda handlingar 

och risken för fel ökar därmed. Återigen något som kräver tid och 

pengar att åtgärda. 

6.2 Modellen 

6.2.1 A-del 

Resultatet för A-delen är en fullständig modell som innehåller de A-delarna 

som är nödvändiga för bygglovsansökan och produktion. 
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Ur modellen har sektioner, planritningar, vägg-block, förteckningar, 

kapnotor osv. tagits fram. 

När själva arbetet utförs är det modellen i Figur 16, Figur 17 och Figur 18 

som arbetas med. Från modellen finns även möjlighet att ta renderade 3D-

bilder för försäljning och presentation, se Figur 19. 

 

Figur 16: 3D-arbetsvy av modellen. 

 

Figur 17: 3D-arbetsvy av modellen. 

 

 



22 

Hansen & Palmquist 

 

Figur 18: Invändig 3D-arbetsvy av modellen. 
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Figur 19: Renderad 3D-bild av modellen. 

Översiktliga bilder på hur planlösningen ser ut; planritningar fås ur modellen 

och används för bygglovsansökan och sedan som underlag för 

produktionsritningar, se Figur 20. 

 

Figur 20: Planritning för plan 1. 
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När modellen skapas så tillkommer förteckningar på allt som läggs till i 

modellen, se Figur 21 och Figur 22. Dessa listor på husets komponenter 

används för beställning av t.ex. fönster och dörrar. De används även för att 

underlätta arbetet med att ta fram vilka mängder material byggnaden 

kommer behöva. 

Figur 21: Vägg- och rumsförteckningar. 
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Figur 22: Fönster- och dörrförteckningar. 
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6.2.2 K-del 

En modell som bl.a. visar hur de bärande konstruktionsdelarna i huset ser ut, 

se Figur 14. Måttsatta planritningar med de olika prefab-elementens namn 

och längd används på byggarbetsplatsen, se Figur 23. 

 

Figur 23: Måttsatt planritning av plan 1 med prefab-element namngivna. 

Ritningar på hur de olika vägg-blocken ska produceras och monteras tas som 

sektioner ur den modell som skapats, se Figur 3 och Figur 24. 

 

Figur 24: Sektion ur modell som underlag för produktionsritningar. 
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Kapnotor och förteckningar fås, som tidigare beskrivits, automatiskt när 

modellen skapas, se Figur 15 och Figur 21. 

6.3 Utlåtande från Vallsjöhus 

Nedan följer de frågor som ställdes tillsammans med de svar som gavs under 

besöket på Vallsjöhus: 

 

- Är de exempel på handlingar vi tagit fram av ert underlag tillräckliga för att 

använda i hela er byggprocess från idé till färdig produkt? 

Kring denna fråga diskuterades att BIM-handlingarna var enklare att tyda 

och att de var mer konsekventa. De diskuterade att ofta så ritas det en aning 

nonchalant i 2D-CAD och det kan leda till tolkningssvårigheter i 

produktionen. De hade uppfattningen att med BIM tvingas personalen att 

rita noggrannare. Vidare sa de att BIM-handlingarna var mer lika den 

verkliga produkten, vilket de höll med om kan kännas mer motiverande, 

samtidigt som de uppfyllde samma funktioner som deras 2D-CAD 

handlingar. Att förteckningar och kapnotor genererades automatiskt i 

modellen sågs också som en stor fördel.  

 

- Hur tror ni BIM skulle fungera hos er med tanke på att ni producerar prefab-

element i fabrik? 

De understryker att de olika väggblocken ser så gott som alltid identiska ut 

till alla hus, det ända undantaget är fönster- och dörrplacering. Därför 

uppfattades stora möjligheter med att applicera BIM-tekniken på 

fabriksproduktion av prefab-element. De säger att det är egentligen 

smidigare att använda revit-familjerna som underlag för produktionen i 

fabriken eftersom man kan göra en familj som direkt motsvarar ett element 

som fabriken producerar. Då skulle även anslutningarna mellan elementen 

bli tydligare och färre problem skulle uppstå på byggarbetsplatsen p.g.a. 

detta. 

 

- Vilka hinder ser ni med en övergång från 2D-CAD till BIM? 

Tid och pengar var självklart två stora faktorer här. Utöver det pratades det 

om hur själva processen att genomföra övergången skulle gå till. Ska det 

jobbas parallellt med både 2D-CAD och BIM under en period eller ska 

produktionen lämnas stillastående? Det kanske är mest effektivt att börja 

projektera något enstaka hus med BIM när det finns tid över, samtidigt som 

produktionen hålls igång med den sedvanliga 2D-CAD projekteringen. 

Åtminstone tills de känner att de har BIM projekteringen under kontroll.  



28 

Hansen & Palmquist 

7. Analys 

En övergång till BIM kan innebära många vinster och mervärden för ett 

företag. Jongeling (2008) uppskattar att hela processen blir i snitt upp till 

20% effektivare. Detta uppmärksammades under framtagandet av modellen. 

Mycket tid sparades i själva ritandet på pga. att de önskade vyerna ändrades 

så fort en justering i modellen utfördes. Detsamma gällde för de automatiskt 

genererade förteckningarna och kapnotorna. Det kanske ses som uppenbart 

då objekten i BIM endast behöver justeras en gång jämfört med 2D-CAD 

där de kan behöva ändras i ett flertal olika ritningar. Det är också på grund 

av detta som Jongeling (2008) uppskattar att samordningsfel minskar med 

minst 50%. 

Jongeling (2008) understryker också att en övergång till BIM inte enbart 

innebär ett nytt sätt att rita på, men även en helt ny arbetsprocess. Den nya 

arbetsprocessen kan bl.a. innebära att kalkylatorn som tidigare 

mängdberäknat material för en byggnad manuellt, numera direkt kan läsa ur 

programvaran vilka mängder material som krävs för byggnaden. Vidare ökar 

chansen att beräkningen blir rätt första gången och kontrollräkning kan 

därmed skippas. Detta innebär att tiden för kostnadskalkylering och 

mängdberäkning minskar med upp till 50% uppskattar Jongeling (2008). 

Den nya arbetsprocessen innebär även att det krävs mer insats vid starten 

projekteringsfasen än mot slutet jämfört med arbetsprocessen för 2D-CAD, 

se Figur 5. 

Den nya processen skriver även Nilsson (2013) om. Där påpekas det att 

processen behöver ett regelverk som riktlinje för vilken detaljeringsgrad 

projektet bör ha för att inte innehålla för mycket eller för lite information. 

BIM som programvara är mer underhållande och motiverande att arbeta med 

enligt Jongeling (2008). Vallsjöhus anser i diskussionen under sammanträdet 

med dem att samtidigt som de får de handlingar och information som krävs 

är BIM mer underhållande och motiverande att jobba med. Jongelings teori 

anses därmed stämma överens med situationen på svenska småhusföretag. 

Pengar tillsammans med tid är det största hindren för att företagen ska kunna 

genomföra en övergång till BIM. Detta var den inledande uppfattningen till 

varför företag inte genomför en övergång och det bevisas vara 

sanningsenligt under diskussionen med Vallsjöhus. Däremot har det under 

litteratursökning inte stötts på någon större problematik med hur själva 

övergången skall genomföras. Eftersom det var en stor del av diskussionen 

med Vallsjöhus anses det inte stämma överens med teorin. 
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8. Diskussion  

8.1 Allmän diskussion 

Intresset för projektet uppkom efter studier i både 2D-CAD och BIM. Det 

verkade uppenbart att BIM var mycket mer tidseffektivt att arbeta i och var 

mycket lättare att lära sig och förstå. Dessutom var det motiverande att tidigt 

få en helhetsbild på vad som egentligen ritas och hur det kommer att se ut 

efter produktion. Detta är dock en egen uppfattning utan att ha jobbat med 

2D-CAD eller BIM i det verkliga arbetslivet. 

De egentliga stora fördelarna med BIM ligger i att allt är sammankopplat i 

en och samma modell. Den första och förmodligen den största fördelen är att 

när en ändring utförs i en av vyerna i modellen så kommer den att slå 

igenom överallt. T.ex. om arkitekten vill flytta på ett fönster så måste 

konstruktören göra ändringar i flera olika ritningar. Detta gör att risken för 

fel ökar markant. 

En annan fördel är att förteckningar på fönster, dörrar, väggar, etc. genereras 

automatiskt när de läggs till i modellen. Programvaran håller reda på antalet 

kvadrat- och löpmetrar vägg som behöver mängdas inför beställning av 

material. Detta underlättar arbetet för personen som ska mängda som annars 

får sitta och mäta manuellt från 2D-ritningarna. Även här minskar risken för 

fel markant eftersom det mäts digitalt i datorn och inte manuellt. 

Det var förundrade att det fortfarande finns så många industrier, speciellt 

småhusindustrier som håller sig fast vid den gamla 2D-CAD tekniken när 

BIM är så till synes mycket smidigare. 

Det finns dock företag som har börjat använda sig av BIM i ett tidigt skede 

när det handlar om bygglovshandlingar, men som sedan går tillbaka till 2D-

CAD när steget till produktionsritningar ska tas. Men här finns möjligheten 

att använda sig av BIM under hela processen. 

Så varför har det inte skett en övergång till BIM i större utsträckning? 

Under litteratursökning skapades en uppfattning om att tid är det främsta och 

största hindret. Det tar tid att lära sig ett nytt program och en helt ny process 

i arbetet. Att skapa nya familjer och komponenter som krävs för att nå 

maximal effektivitet i BIM, det tar också mycket tid inledningsvis. Rädslan 

för att förlora värdefull tid som annars hade kunnat användas till att hålla 

produktionen igång är stor. 

Den andra faktorn är pengar. Nya programvaror och licenser är dyrt och det 

kan vara så att småhusföretag helt enkelt inte har kapital att genomföra en 

uppdatering av sina program. Dessutom tillkommer det kostnader för 

utbildning, datoruppgraderingar och konsulter eller en anställd som 
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inledningsvis får sitta och bygga de komponenter företaget behöver för att få 

igång produktionen. 

Den mest tidskrävande delen av arbetet med att bygga modellen var att 

placera det bärande regelverket i väggarna och bjälklag. Om den kommande 

plug-in programvaran Wood Framing hade funnits tillhands så skulle den 

processen blivit väldigt mycket enklare och mindre tidskrävande. Vidare 

skulle det vara något som kan underlätta övergången till BIM hos företagen. 

8.2 Metoddiskussion 

8.2.1 Valet av BIM-programvara 

Revit valdes eftersom grundläggande erfarenhet erhållits via kurser på 

Linnéuniversitetet. Undersökningen behandlar inte hurvida andra BIM-

programvaror hade givit samma eller liknande resultat. Revit är, om inte det 

mest använda, bland de mest använda BIM-programvarorna. Beaktas detta 

så var valet att arbeta med Revit som programvara det val som gav mest 

korrekt och generaliserat resultat. 

Det faktum att Vallsjöhus producerar modifierade kataloghus är också en del 

av vad som styrker undersökningen och ger den ett mer korrekt och 

generaliserat resultat. Även här beror det på att det antas vara ett vanligt 

koncept för småhusföretag. 

8.2.2 Urval, validitet, reabilitet och verklig förankring 

Urvalet som gjorts kan vara mål för kritik. Företaget har valts eftersom 

tidigare kontakt har upprättats med Vallsjöhus och de var intresserade av 

vilka resultat en undersökning av detta slag kunde leda till. Med enbart detta 

i åtanke utesluts inte möjligheten att undersökningens resultat inte kommer 

att gälla för samtliga småhusföretag. Däremot ses det som relativt sannolikt 

med tanke på hur arbetsgången och projekteringsprocessen ser ut hos 

Vallsjöhus. Av samma anledning antas även undersökningen vara 

tillförlitlig. Detta tillsammans med de påvisade vinsterna med en övergång 

från 2D-CAD till BIM ger även grund för undersökningens relevans. 

Validitet anses vara uppnått då det är företagets synpunkter på modellen som 

framställts som beaktas och ingen vidare diskussion krävs. Däremot kan 

validiteten minskas av det faktum att det endast är ett småföretag som 

behandlas.  

Begränsningen till endast ett företag beror på tillgänglig tid i projektet. Om 

ett utökat antal deltagande småhusföretag studerats hade en utökad 

generalisering och mer en korrekt undersökning kunnat fås. 
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8.3 Resultatdiskussion 

Undersökningen har begränsningen att den är tillämpad på endast ett 

specifikt företag. Företag kan skilja sig ifrån varandra när det kommer till 

hur olika delar av processen behandlas. Däremot antas det att många 

småhusföretag har samma eller liknande processer och därför anses 

resultatet vara representativt. Det utesluts inte att om fler företag skulle 

deltagit i undersökningen hade resultatet kunnat bli ett annat. 

Även om de delar av modellen som är vitala för undersökningen redovisas 

så visas inte all information som modellen innehåller i denna rapport. 

Modellen innehåller väldigt mycket mer än bara sitt grafiska utseende, och 

just det är ju en av vinsterna med BIM. Den stora vinsten för företagen tycks 

ligga i informationen som familjerna och komponenterna i Revit innehåller. 

Det är med hjälp av detta som deras processer kan effektiviseras i form av 

automatiska kapnotor, förteckningar, etc. och risken för att fel uppstår 

minskar. 

Det fanns en stor vilja och ett driv från Vallsjöhus sida att genomföra en 

övergång till BIM. Den feedback de gav var förväntad och stämmer bra 

överens med de tidigare uppfattningarna om vad som hindrar företagen att 

genomföra en övergång; det är framförallt tid och pengar som hindrar en 

övergång till BIM. Vidare diskuterade Vallsjöhus intensivt om hur själva 

processen med övergången skulle utföras. Detta är något som inte beaktats 

tidigare i undersökningen och tillför därför en ny aspekt till problematiken. 

Under genomförande delen uppstod problem med att vissa delar av 

underlaget från Vallsjöhus var svårt att tyda. Det är något som de själva höll 

med om och de verkade överraskade över hur tydliga BIM-handlingarna var. 

Detta beror delvis på att Revit inte låter användaren ändra på siffrorna i 

måttsättningen manuellt. Om ett mått har fel siffror så går det inte att göra en 

snabb lösning och helt enkelt ändra siffrorna utan objektet måste justeras. 

Detta gör att användaren tvingas vara mer noggrann och rita rätt från början. 
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9. Slutsatser 

De handlingar som tagits fram med BIM-programvaran Revit motsvarade 

det underlag som tillhandahållits från Vallsjöhus och därmed bevisas det att  

BIM är möjligt att tillämpa hos företaget. Presentationsmaterial, 

förteckningar och listor tas fram automatiskt och kvalitéten tillsammans med 

tydligheten i handlingarna ökar med projektering i BIM. Med det framtagna 

handlingarna påvisas dessa fördelar och gör att BIM effektiviserar företagets 

processer under hela projekteringsfasen. 

Det visas att en vilja finns för övergången och Vallsjöhus tror själva att de 

skulle vinna på BIM i längden. Det antas att situationen är densamma hos 

många andra småhusföretag i dag6släget och undersökningens resultat delas 

förhoppningsvis med dessa företag som hjälp med att ta beslutet för en 

övergång. 

Pengar och tid är tillsammans det som hindrar företag att genomföra en  

övergång till BIM. Om en övergång till BIM skulle genomföras innebär det 

att hela företagets arbetsprocess skulle förändras. Hur själva övergången till 

den nya arbetsprocessen ska gå till är ytterligare ett hinder som uppfattats 

under diskussionen med Vallsjöhus. Företaget vill inte stanna upp sin 

produktion samtidigt som det kanske krävs för att en övergång ska kunna 

genomföras. 
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