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Sammanfattning 
Byggbranschen är som många andra branscher i behov av effektivisering. 
Arbetsmetoderna och metodiken inom projekteringskedet är parametrar som har stor 
potential för att kunna effektiviseras. Det finns i dagsläget olika arbetsmetoder som 
har visat sig kunna effektivisera tid och kostnad för byggprojekt, men de används 
inte i särskilt stor utsträckning. Begreppet 4D handlar om en arbetsmetod som 
innebär en ny metodik för bland annat projekteringsskedet. 4D står för en integrering 
av tidsfaktorn med en tredimensionell byggnadsinformationsmodell, BIM. Detta kan 
under vissa förutsättningar effektivisera byggprojekt, eftersom det skapar bättre 
informationsflöde mellan olika dicipliner och därmed ger en kvalitetssäkring. Det har 
för längesedan använts liknande metoder som begreppet 4D bygger på, och i 
dagsläget finns det programvaror som fokuserar på denna metodik. Metoderna och 
metodiken har i olika utsträckning börjat användas på vissa företag. Denna rapport 
syftar på att besvara frågan varför inte fler företag har börjat använda sig av dessa 
och hur de skulle kunna gå tillväga för att börja använda dem. Detta förutsätter att 4D 
är aktuellt för företaget. För att det ska vara aktuellt så ställs vissa krav på bland 
annat detaljeringsnivån av BIM. Det ställer även olika krav på olika roller och 
dicipliner av projekteringen. Denna rapport behandlar några av de parametrar och 
förutsättningar som användningen av 4D berör. 

Nyckelord: Byggnadsinformationsmodell, Tidplanering, Byggprojektering, 4D. 
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Summary 
The building sector is as many other sectors in need of improved efficiency. The 
methods and methodology within the planning phase are parameters of great 
potential to become more efficient. Today, there are different working methods 
which have been shown to improve the efficiency of time and cost of construction 
projects, but they are not being used to a rather big extent. The concept of 4D is 
based on a working method that implies a new methodology for the planning phase, 
among other. 4D represent an integration of the time factor with a three-dimensional 
Building Information Model, BIM. This may in certain circumstances improve the 
efficiency of construction projects, since it creates an enhanced flow of information 
between different disciplines and thus provides a quality assurance. It has long since 
been used similar methods that the concept of 4D is based on, and today there are 
software applications focusing on this methodology. The methods and methodology 
has in different extent begun to be used at some companies. This report aims to 
answer the question why there are not more companies that have begun to use these, 
and how they could proceed to start using them. This requires that 4D is relevant to 
the company. For it to be relevant there are certain criteria, such as the level of detail 
of BIM. It has also different requirements on different roles and disciplines of the 
planning phase. This report addresses some of the parameters and conditions the use 
of 4D concerns.  

Keywords: Building Information Modeling, Scheduling, Construction Planning, 4D. 
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Abstract 
The building sector is in need of enhanced efficiency. The methodology behind 
Building Information Modeling, BIM, which is being used increasingly in extent, has 
shown to improve the efficiency of the flow of information in projects. The concept 
of 4D is based on the working method and methodology of integration between BIM 
and a time schedule. This can under certain circumstances further improve the 
efficiency of the planning phase of building- and civil engineering projects. Today 
there are not many companies that have begun to use this method and methodology, 
even though it has been shown to be effective for some conditions. This report 
addresses this dilemma, why and how companies can implement the work and 
process of 4D.  
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Begrepp 
2D = Två dimensioner 

3D = Tre dimensioner 

4D = 3D + tidsfaktor 

5D = 3D + tidsfaktor + ekonomisk faktor 

APD = Arbetsplatsdisposition 

BIM = Building Information Model / Modeling / Management 

BIP = Building Information Properties 

CAD = Computer Aided Design / Drafting 

IFC = Industry Foundation Classes, en ISO-standard 

LOD = Level of Detail / Development 

RFP = Rumsfunktionsprogram 
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1. Introduktion       
Utveckling för att effektivisera en process är något som alla branscher 
strävar efter, där byggbranschen inte är ett undantag. Byggbranschen har av 
Boverket beskrivits som en sektor med stora problem (Boverket 2008). 
Jämförelsevis med andra branscher har byggbranschen relativt dåliga 
vinstmarginaler och låg grad av effektivitet (Woksepp 2007). Det beskrivs 
också att byggsektorn har haft en negativ tillväxt och produktivitet under det 
senaste decenniet (BuildingSMART 2014). Figur 1 visar ett diagram av 
produktiviteten i byggbranschen.  

 
Figur 1, Förädlingsvärde, kronor per timme, fasta priser. Säsongsrensade kvartalsvärden 

Introduktionen av digitalt ritbord för projektering istället för den analoga 
formen med handritande som tidigare länge använts, revolutionerade 
branschen. Därefter utvecklades det digitala ritbordet till 2D CAD som 
sedan blev till 3D CAD. Denna utveckling har varit möjlig till stor del på 
grund av informationsutbytet som internet möjliggör. I dagsläget används i 
stor utsträckning Building Information Modeling, BIM, där varje objekt som 
modellen är uppbyggd på innehåller information i sig. Detta beskrivs mer i 
avsnitt 2.3. Vidareutvecklingar av detta nuvarande sätt att rita finns, men 
används inte i stor utsträckning på grund av olika orsaker. En av orsakena 
kan vara okunskapen kring hur man faktiskt går tillväga för att börja 
använda sig av en ny arbetsmetod. Den nuvarande främsta arbetsmetoden 
med BIM utvecklas i dagsläget ännu, och man fokuserar ofta  på företag att 
helt applicera denna innan vidare utveckling kan få utrymme.  
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Att använda sig av så kallat 4D för projektering- och produktionsskedet 
inom hus- och anläggningsprojekt har visat sig vara en effektiv arbetsmetod 
under vissa förhållanden för att undvika missförstånd mellan inblandade 
parter. Dessa förhållanden beskrivs i avsnitt 5.5 där en av de förutsatta 
förhållandena är användningen av BIM. Det finns olika metoder och 
programvaror för att applicera 4D. En av arbetsmetoderna för 4D är med 
Vico Offices programvaror som ska minimera riskerna i- och optimera 
byggprojekt (Vico Software 2011). Trots att denna arbetsmetod har funnits 
under en längre period, så har merparten av företag som skulle kunna dra 
nytta av att använda sig av denna inte gjort det. Nya metoder för arbetssätt 
kan eventuellt betyda stora förändringar i ett företags arbetsprocess eller en 
omständig övergångsperiod. Detta kan vara orsaken till att vissa företag inte 
har undersökt sakfrågan och därför heller inte har vetskap kring om det 
faktiskt är omständligt eller inte. Detta arbete kommer därför att fokusera på 
just tillvägagångssättet för implementeringen av arbetsmetoden med 4D 
projektering. Eftersom att detta arbete baseras på information från företaget 
WSP, som har valt att använda sig av Vico Office så kommer denna rapport 
att behandla deras programvaror. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Arbetsmetoder sådana som 4D, som visat sig kunna effektivisera eller på 
något sätt förbättra en process i byggbranschen används inte i särskilt stor 
utsträckning i dagsläget. Utredningar kring orsaken till detta kan därför 
komma att vara värdefulla. Utgångspunkten är att en av orsakerna kan vara 
okunskap eller rädsla inför vad man kan tro vara omständigt. I boken BIM 
Handbook beskrivs denna orsak:  

 
”Unfortunately, many owners accept the current status quo and may not 
perceive their ability to change or control how a building is delivered. They may 
even be unaware of the benefits that can be derived from a BIM-process.” 
 
(Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011 a) 

Detta citat handlar om att ägare och/eller beställare är nöjda med 
tillvägagångsättet för hur byggnaden projekteras och byggs, och att de 
kanske inte heller känner till effekterna av användningen av BIM.  

På samma sätt som ovetskapen kring användningen av BIM kan medföra att 
metoden inte används överallt kan användningen av 4D ha samma bakgrund.  
Det skulle isåfall kunna vara till hjälp att konkretisera tillvägagångssättet för 
hur själva implementering av denna arbetsmetod går till.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att möjliggöra effektiviseringen i byggbranschens 
projekteringsskede som användandet av 4D projektering. 

Målet med denna studie är att ta fram hur man implementerar arbetsmetoden 
och metodiken kring 4D, för att nå effektiviseringen. Delmålet är att belysa 
skillnader då 4D används för olika entreprenadformer och 
projekteringsförhållanden. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer att fokusera på hur man går tillväga för att implementera 
4D i projekteringen för ett byggprojekt. Olika projekt ser olika ut gällande 
projektering beroende på vilken typ av byggnation det gäller samt hur 
omfattande projekten är. För att arbetet inte ska bli för projektspecifikt eller 
omfattande kommer arbetet att behandla det teoretiska tillvägagångsättet, 
utan att kopplas till ett specifikt projekt. Begreppen och arbetssätten kring 
4D går ofta hand i hand med så kallat 5D som bland annat behandlar 
metadata, de vill säga data om data. I 5D integrerar man den ekonomiska 
faktorn utöver den tidsmässiga. Tid och kostnad hänger alltid ihop i 
byggprojekt, då en stor del av kostnaden ligger i tiden som det tar att utföra 
ett specifikt arbete. I en studie (Hijazi, Dr. Alkass, Eng & Dr. Zayed 2009) 
som behandlar byggbarheten med hjälp av BIM/4D nämns också att nya 
idéer kring sätt att bygga på har avkastningspotential sett till både tid och 
pengar. 5D nämns ofta i samband med 4D, men denna studie kommer inte 
att behandla området kring 5D. Arbetet kommer att studera och utgå ifrån 
företaget WSP, men andra företag kan också beröras och använda samma 
metodik. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Arbetet inom 4D för byggbranschens projekteringsskede har varit definierat 
sedan ett flertal år tillbaka. Det har gjorts undersökningar kring huruvida 
dessa arbetsmetoder effektiviserar och kvalitetssäkrar projekteringsskedet av 
ett byggprojekt via olika studier och pilotprojekt.   

2.1 Tidigare forskning 

Studier och undersökningar kring effekterna av 4D har ofta gjorts utifrån 
tidigare utförda pilotprojekt. En studie (Mahalingam, Kashyap & Mahajan 
2009) har utvärderat hur 4D CAD kan tillämpas inom projekt på mest 
fördelaktigt sätt och vilka aktörer som kan tänkas beröras. I denna studie har 
de både kvalitativt och kvantitativt arbetat mot fyra byggprojekt som då höll 
på att byggas för att kunna konstatera vilka arbetsområden och vilka aktörer 
som kommer att beröras.  

Denna studie lägger fokus vid implementeringsfasen av arbetet med 4D samt   
nyttan av arbetsmetoden i sig. De olika arbetsområdena och aktörerna som 
kommer att beröras kommer dock troligen likväl att vara desamma för själva 
implementeringen som det fortsatta arbetet och nyttan med dem. Att koppla 
det teoretiska tillvägagångssättet mot ett eller flera praktiska projekt som 
Mahalingam gjort (Mahalingam, Kashyap & Mahajan 2009) är en metod 
som kan vara användbar för att få stöd för sina teorier. Denna studie som 
handlar om själva implementeringsfasen för arbetsmetoden kommer inte att 
stödjas av ett praktiskt projekt i och med att den processen skulle ta för lång 
tid. Däremot kan arbetet kopplas till informationen som finns hittills i 
dagsläget kring området och sedermera även följas upp allt eftersom. 

2.2 Objektsbeskrivning 

Jonas Thörnqvist på WSP Sverige beskrev i en telefonintervju den 7 april 
2016 (Thörnqvist 2016) att i tidigare utförda pilotprojekt har det visat sig 
vara effektivt att använda sig av 4D under särskilda 
projekteringsförhållanden. WSP har på lokal nivå, däribland på kontor i 
Stockholm under de senaste åren applicerat arbetsmetoderna kring 4D men 
även 5D varpå dessa effektiviseringar och kvalitetssäkringar har kunnat 
fastställas (Thörnqvist 2016). Det är därför aktuellt att vidare informera 
koncernens olika kontor om dessa arbetsmetoder och programvaror kring 
det, men detta implementeringsarbete tycks vara trögt (Thörnqvist 2016). 

2.3 Jämförelse mellan BIM-krav från Sundsvalls Kommun och WSP 

Sundsvalls Kommuns avdelning för fastighetsförvaltning heter 
Drakfastigheter. Arbetet på Drakfastigheter innefattar lokalförsörjning åt alla 
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nämnder, förvaltning av kommunens byggnader och att genomföra ny- om- 
och tillbyggnader. Utöver detta även projektledning och kontroll av 
byggprojekt, planering och upphandling av fastighetsunderhåll, samt 
hyresadministration. Service- och teknikförvaltningen har 2014 tagit fram en 
BIM-manual. Denna innehåller bland annat definitioner, förklaringar och 
målsättningar för användningen av BIM i byggprojekt.  

Simon Iversen och Malin Knoop har på WSP likaså tagit fram en manual 
2015 som ska vara till hjälp vid projektering med BIM, kallad ”Stöd för 
BIM-projektering av hus- och industribyggnad”. Den innefattar syften, 
målsättningar, kravställningar beroende på detaljeringsnivåer, begrepp, 
förklaringar och mycket mer därtill. Denna beskrivs vidare i avsnitt 5.1.2. 

Omfattningen och innehållet av de två manualerna skiljer sig åt något från 
varandra. En definiering och jämförelse mellan de två manualernas 
uppställda mål, användningsområden och syften ska göras i detta arbete för 
att knyta till vilka möjligheter och problem som finns för en eventuell 
implementering av 4D. Skillnaderna kan även ställas mot varandra för att 
definiera var den eventuella problematiken finns, och vad som behöver 
förbättras för att kunna lösa dessa. En skillnad mellan manualerna att ha i 
åtanke när dessa jämförs är som följer: Medan manualen från 
Drakfastigheter ställer krav på dokumentation som ska kunna vara till hands 
vid förvaltning så är manualen från WSP mer definierad för regler och 
riktlinjer för projekteringssituationer. 

2.4 BIM 

BIM står för Building Information Model/Modeling eller Management. Det 
är ett starkt växande arbetsverktyg inom hus- och anläggningsprojektering. 
Med BIM menas att man kopplar ihop en digital modell med objekt som bär 
information. Man använder en programvara, där en modell byggs upp 
tredimensionellt och där varje byggdel innehåller information i sig. 
Konceptet med begreppet ”objekt” kom enligt Alahmad, Nader, Brumbaugh, 
Cho, Ci, Sharif, Shi och Neal (2011) till i samband med BIM. Dessa objekt 
menar författarna har en motsvarande betydelse till verklighetens objekt som 
i sin tur ger information till de olika aktörerna i ett projekt. Informationen 
kan exempelvis vara materialegenskaper, beteckningar eller mängder med 
mera. Utifrån denna 3D-modell dras bland annat tvär- och horisontalsnitt 
som utgör tvådimensionella ritningar. Olika vyer från modellen motsvarar 
alltså de traditionella redovisningarna i form av ritningar. Dessa 2D-ritningar 
är bland annat planritningar och fasadritningar som i sin tur kan användas 
som fullständiga bygghandlingar. Skillnaden mellan begreppen Computer 
Aided Design, CAD och BIM är att CAD innefattar datorstödd ritning och 
praktiska hjälpmedel i ritprogrammen som underlättar denna process. 
Alahmad et al. (2011) beskriver att CAD-programvaror kan hantera linjära 
2D-system till solida 3D-system med ytor. Med BIM så ligger fokus på 
själva I:et, informationen. Varje byggdel man använder sig av innehåller 
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information. Ett väggelement är alltså inte bara ett objekt som består av 
linjer och utgör en vägg, utan väggens material och olika lager och dess 
egenskaper kan även bestämmas. Vidare kan all den data som 
byggnadsdelarna innehåller sammanställas i beskrivningar, där mängderna 
enkelt kan lokaliseras. I och med att samtliga ritningar har som utgångpunkt 
snitt och vyer av en 3D-modell så uppdateras alla berörda ritningar när en 
ändring görs av modellen. Informationen hos ett objekt av en BIM finns 
alltså endast på en plats, som kan visas i olika vyer. I den mer traditionella 
CAD-formen utan BIM så kan ett objekt behöva ritas på nytt i varje berörd 
vy. Detta har i stor grad effektiviserat arbetet med datorstödd ritning till 
skillnad från den tidigare arbetsmetodiken där de olika ritningarna inte hade 
ett samband i sig och ändrades alltså inte automatiskt vid förändringar. När 
en sådan ritning förändras, måste alltså alla andra ritningar som berörs av 
denna förändring manuellt också ändras. 

Utöver informationen som byggdelarna innehåller och modellen som 2D-
ritningarna snittas från så står M:et i BIM allt mer förekommande för 
Management. Samordningen av informationen som en BIM innehåller får 
allt större vikt, där fokus ligger på att effektivt kommunicera och skicka 
information mellan olika dicipliner och aktörer i ett projekt. Begreppet 3D-
CAD där alla berörda dicipliner arbetar fram modeller i 3D gör att 
informationsutbyte mellan diciplinerna underlättas. De olika diciplinerna, 
som bland annat VVS-projektören, konstruktören och arkitekten projekterar 
på olika håll i varsin programvara som stödjer 3D-modellering. Det är när 
tidsfaktorn för ett projekt ska appliceras mot en modell som begreppet 4D är 
aktuellt. För att tillämpa arbetsmetoden med 4D där tiden ska 
sammanlänkas, så behövs informationen av en BIM för att möjliggöra detta. 
Informationen från en mer traditionell CAD-fil är alltså inte tillräcklig för att 
4D ska kunna appliceras. Man bör ha i åtanke när man talar om begreppet 
4D att informationen från BIM är så kallat metadata i sig, de vill säga data 
om data. Detta begrepp kring metadata är en väsentlig del i vad som utgör 
den femte dimensionen, 5D.  

Trots att det finns många yrkesverksamheter som arbetar med BIM som 
anser att det finns många fördelar i det så finns det enligt Barlish & Sullivan 
(2012) även många som ifrågasätter dess potential. I och med att det inte 
finns någon accepterad beräkningsmetodik och grund för att värdera 
fördelarna med BIM så skiljer sig åsikterna kring arbetsverktyget bland olika 
personer. Detta har lett till vissa allmänna missuppfattningar kring de 
förväntade resultaten (Barlish & Sullivan 2012). På samma sätt kan det 
finnas skiljda åsikter kring arbetsverktyg och metodik kring 4D. Dels för att 
4D bygger på BIM och dels för att det inte har funnits lika länge som BIM 
och har därför inte analyserats eller använts i samma utsträckning. 
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2.4.1 IFC 

IFC står för Industry Fondation Classes och är ett öppet filformat 
(BuildingSMART 2016) som kan användas till att koppla samman olika 
dicipliners filformat till ett gemensamt. Det är alltså ett neutralt 
utbytesformat som ger möjlighet till kommunikation mellan olika 
programvaror. Det utvecklades av BuildingSMART, som även förvaltar och 
vidareutvecklar det. Formatet som är en ISO-standard ägs däremot inte av 
något företag (Iversen & Knoop 2015). Man kan med hjälp av IFC-formatet 
utbyta information mellan olika diciplinernas modeller, 3D-objekt med 
attribut i huvudsak. Attribut är ett begrepp som redovisar byggdelars 
egenskaper som icke-grafisk information. Figur 2 visar hur användningen av 
IFC i fråga om objekt som innehåller information i sig fungerar som 
gemensamt informationsutbyte, istället för att informationen ska utbytas 
med de olika parterna av ett projekt. 

 
Figur 2, IFC som gemensamt informationsutbyte 

2.5 Vico Office 

Vico är en förkortning av Virtual Construction, eller Virituellt Byggande. 
Vico Office är en samling programvaror som Vico Software har tagit fram 
för att visualisera, analysera och optimera byggprojekt genom att bland 
annat integrera tid och kostnad med BIM (Vico Software 2016 a). 

Företaget själva beskriver Vico Office som en effektivisering av 
byggindustrin, där man låter återanvända 2D/3D/BIM-modeller för 
mängdavtagning, tidplanering och budget/kalkyl i en integrerad 
arbetsprocess utan importer och exporter (Vico Software 2016 b).  

Vico beskriver de olika dimensionerna för byggprojekt med BIM som 
följande definitioner (Vico Software 2016 c): 
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• 2D BIM = ritningar, mängdavtagning och rapporter 

• 3D BIM = mängdning, kollisionskontroller och platsindelning 

• 4D BIM = planering, inköp och logistik 

• 5D BIM = kalkyl, budget och kostnadsanalyser 

2D och 3D har sedan tidigare varit begrepp som definierats i bland annat 
byggbranschen. De senare tillskotten med 4D och 5D utifrån BIM är 
begrepp som Thörnqvist menar (Thörnqvist 2016) är något som Vico har 
myntat själva. 4D kommer ifrån att Einstein definierade att fjärde 
dimensionen handlar om tiden. Vico menar då att tidplaneringen kopplas till 
de tre dimensionerna i BIM, och på så sätt får man detta 4D BIM.  

Man brukar tala om begreppet recept. Med begreppet recept menar Norberg, 
Wallström, Olofsson & Segerstedt (Norberg, Wallström, Olofsson & 
Segerstedt 2009) att en tidplans aktiviteter ges underlag för hur mycket tid 
som behövs för utförandet och vilken kvantitet det rör sig om, se Figur 3. 

 
Figur 3, Principiell bild över ett byggprojekt 

Det är alltså tidplanens recept som kopplas mot objekten med information i 
BIM och på så sätt erhålls vad man benämner som den fjärde dimensionen. 
Det är viktigt att aktiviteterna kopplas till en tredimensionell koordinat eller 
plats, eftersom vid större byggen kan likadana byggobjekt byggas på flera 
olika platser (Norberg, Wallström, Olofsson & Segerstedt 2009). 
Trafikverket definierar begreppet recept som ett samband mellan de 
beståndsdelar som en produkt är uppbyggd av (Trafikverket 2015). Den 
vanligaste kopplingen beskrivs vidare vara den mellan byggdelar och 
produktionsresultat, där man knyter samman material och arbete med 
”funktionsobjekten”.   

Vicos program stödjer även mängdavtagning för kalkyl, vilket då har 
definierats som den femte dimensionen, kostnaden och priset. Ser man 
generellt på byggbranschen i världen så är den femte dimensionen övrig 
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metadata. Med det menar alltså att priset är en dimension i det hela, sedan är 
all övrig information kring det här objektet som ligger inom den femte 
dimensionen den övriga metadatan, dvs data om datan. Vico har alltså stöd 
för tidplanering och mängdavtagning samt kalkyl, vilket enligt dem är 
definierat som 4D och 5D (Thörnqvist 2016). 

2.5.1 Vico Office på WSP 

På WSP har man på vissa kontor i några år arbetat med Vico Offices 
programvaror. Thörnqvist som bland annat är bygglogistiker på WSP 
Management i Stockholm kom i kontakt med Vico Office år 2011 när man 
på WSP började dra upp strategierna kring möjligheterna för att få en så 
effektiv leveranstid till byggprojekten som möjligt. Efter att ha undersökt 
alla program som då fanns på marknaden för tidplanering så valdes Vico 
Schedule Planner. Det ansågs vara ett program som kunde uppfylla alla krav 
och dessutom vara så pass enkel att använda för en arbetsledare eller 
platschef till sin produktionstidplan. Vico Office har sedan dess börjat 
användas i allt större utsträckning. Ett av de projekt man tillämpat det inom 
är Slussen i Stockholm där man har kunnat visa vad det bland annat är för 
mängd- och kalkylposter som ingår inom just mängavtagningen, kalkylen 
och spårbarheten kring dessa (Thörnqvist, 2016).  
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3. Metod 
För att kunna mäta i vilken omfattning som arbetsområdet i fråga idag 
tillämpas görs litteraturstudier och granskning av tidigare gjord forskning. 

3.1 Kvalitativ intervju 

Den individuella kännedomen kring arbetsområdet hos personer med 
arbetsuppgifter som kommer beröras av denna arbetsmetod har analayseras 
genom intervjuer, enkäter och mötesavstämningar. De mer djupgående 
intervjuerna har utgått ifrån de enkätfrågor som delats ut till berörda 
personer på WSP. Personerna som har  intervjuvats är både personer som 
inte har särskild omfattande uppfattning kring ämnesområdet och personer 
som har något mer ingående kunskap kring det. Anledningen till detta är att 
kunna möta problemformuleringen från flera synvinklar. Hur man 
implementerar en ny arbetsmetod kan vara uppenbar för den som är insatt i 
området, men kan tyckas vara omständligt eller utmanande för den som inte 
är det.  

3.2 Kvantitativ enkät 

För att inledningsvis tagit reda på i vilken omfattning som det finns 
kännedom kring ämnesområdet så har en enkät tagits fram. Personer som 
kan tänkas beröras av en implementering av denna arbetsmetod har fått 
svarat på enkäten. 

3.3 Data 

Datan som används består dels av primärdata och av sekundärdata. Det har 
använts olika typer av datainamlingar beroende på vilken information som 
eftersträvats. 

3.3.1 Primärdata 

Den insamling som gjorts av primärdata är främst intervjuer av både 
kvalitativa och kvantitativa slag som beskrivits i avsnitt 3.1 respektive 3.2. 
Dessa har inledningsvis bidragit till att ge en uppfattning kring hur 
arbetsprocessen ser ut i dagsläget och vilka dicipliner och yrkesroller som 
berörs. Dessutom ligger insamlingen till grund för att allt eftersom 
analyseras och kopplas mot den sekundärdata som blivit aktuell för detta 
arbete. 
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3.3.2 Sekundärdata 

De tidigare studier av olika slag som gjorts har legat till grund för analys av 
enade eller skiljd information från primärdatan. Skilda informationer från 
sekundär- kontra primärdatan som kan uppstå har öppnat upp för 
diskussioner och vidare analyser.  

3.4 Urval, validitet och reliabilitet 

Urvalet som ligger till grund för den kvalitativa primärdatan är i stort på 
lokal nivå på WSP i Sundsvall och omfattas inte av samtliga tänkbara 
personer som skulle kunna komma att beröras av arbetsmetoderna i fråga. 
Den implementering av arbetsmetod som arbetet handlar om är i viss mån 
allmän för liknande företagsstrukturer, men riktar sig främst till övriga 
kontor inom WSP-koncernen och däribland i fokus Sundsvall. Relevansen 
för detta urval av primärnivå är därför i dagsläget aktuell men i åtanke ska 
finnas att urvalet är avgränsat. Övrig data, samt den kvantitativa primärdatan 
via telefonintervjuer har varit generaliserade i större omfattning. Detta 
minskar dock inte relevansen för WSP i Sundsvall, men arbetet blir aktuellt i 
större omfattning.  

Validiteten av arbetet är hög för dagsläget. I och med att ämnesområdet är 
nytt och tycks vara på uppgång att utvecklas mer och mer i större 
utsträckning så utvecklas också metoderna för implementeringen. Detta kan 
medföra att validiteten för arbetet kan eventuellt komma att sjunka allt 
eftersom. Värdet av reliabiliteten är på samma sätt som validiteten en faktor 
som är högst aktuell i dagsläget men kan komma att bli mer eller mindre 
inaktuell allt eftersom utveckling av området fortgår. En av anledningarna 
till varför informationskällorna är tillförlitliga är den att personerna som 
intervjuas inte haft någon vinst att se till vid användningen av någon specifik 
programvara, som då i annat fall skulle ha kunnat komma att leda till 
felaktig eller missvisande information. Personerna som intervjuas ser endast 
till företagets vinning, vilket också är hela tanken med arbetet, att 
effektivisera tid och kostnad. Den primärdata som arbetet baserats på har 
heller inte haft någon rivaliserande faktor som ha kunnat komma att påverka 
eller vinkla informationen. Detta i och med att personerna som innefattas av 
primärdatan också gynnas av en positiv utveckling utifrån detta arbete.  
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4. Genomförande 
Eftersom att ämnesområdet kring 4D inte i dagsläget är särskilt utbrett på 
marknaden för byggprojektering så är genomförandemetoderna för en 
implementering av dessa också begränsat. Arbetsmetoderna har inom WSP 
generellt använts inom ett fåtal projekt och är på uppgång att tillämpas i allt 
större skala. Än så länge är dock metoderna och funktionaliteterna kring 
dem fortfarande ur många aspekter teoretiska, men kopplingar från 
pilotprojekt kan göras i framtida projektering med 4D. Denna studie 
behandlar i stort de teoretiska aspekterna och tillvägagångssätt som finns 
och är under utveckling. Informationen kring tidigare utförda projekt erhålls 
via primärdata som beskrivits i avsnitt 3.3.1. 

4.1 Enkät 

De kvantitativa enkäterna delades ut i pappersform på avdelningarna 
Byggprojektering, Management och Samhällsbyggnad på WSP:s kontor i 
Sundsvall. När dessa samlats in sammanställdes svarsresultaten med hjälp 
av kalkylprogrammet Microsoft Excel, som visas i tabell 5 i avsnitt 5.6. I det 
programmet gjordes även cirkel- och stapeldiagram för att få en visuell, 
överskådlig blick om huruvida lokalkännedomen och intresset för 4D och 
Vico är stort eller inte. Dessa diagram presenteras i avsnitt 7.2.1. 

Totalt svarade tolv personer på enkäten. Av dessa tolv arbetade sex personer 
på avdelningen för Byggprojektering, fyra personer på Management och två 
personer på Samhällsbyggnad. Frågorna som enkäten bestod av var: 

• Har du hört talas om 4D och 5D för projektering? 

• Har du hört talas om Vico Office och dess programvaror? 

• Har du använt dig utav någon av Vico Offices programvaror?  

Om ja, vilken/vilka programvaror? 

• I vilken utsträckning har du kunskap inom 4D & 5D för 
projektering? 

• I vilken utsträckning har du kunskap inom Vico Offices 
programvaror/programvara? 

• Hur effektiv anser du att din nuvarande arbetsmetod är? 
(programvaran/programvarorna du använder) 

• Tror du att det finns möjligheter att utveckla det 
arbetsområde/program du arbetar med? 
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• Är du intresserad av att delta på en informationsföreläsning kring en 
ny arbetsmetodik anordnad av WSP Sverige? 

• Är du intresserad av att lära dig om ny arbetsmetodik och ett nytt 
program att arbeta med för dina ändamål? 

4.2 Intervju 

De flesta kvalitativa intervjuerna gjordes muntligt i person på WSP i 
Sundsvall utan förbestämda frågor. Den mest omfattande intervjun gjordes 
muntligt över telefon med hjälp av en konferenstelefon och 
kommunikationsprogrammet Skype. Samtalet spelades in med hjälp av 
programmet MP3 Skype Recorder för att kunna lyssnas igenom fler gånger 
och därefter transkriberas, se bilaga 1. 

Personen som intervjuades över telefon heter Jonas Thörnqvist som arbetar 
på WSP Management/WSP Sverige. Frågorna som intervjun bestod av var: 

• Det verkar vara ett ganska brett område? 

• Om man applicerar de olika programmen från Vico Office tex 
Schedule Planner och Cost Planner är det då så rent konkret att man 
då har applicerat 4D och 5D i viss mån? 

• Som jag förstått det så är det lätt att man kan misstolka att 4D 
handlar om själva simuleringen, uppbyggnaden av modellen, men 
Vico menar att det handlar om att generera planeringen från själva 
modellen, och inte bara koppla den mot en redan gjord planering. 

• Fungerar det likadant att koppla en tidplan utifrån, från tex PlanCon 
in i Vico och få ut simuleringen osv? 

• Är det ett helhetsåtagande att man måste köra fullt ut alla program 
eller kan man börja använda det steg för steg allt eftersom? 

• Jag såg på hemsidan en sådan bild på Flowline, där man har markerat 
vart många linjer möts respektive där det glappar väldigt mycket med 
stora utrymmen. Vad är det de beskriver rent konkret? 

• Kan man då börja succesivt eller måste man gå all in? 

• Finns det en mölighet att en tex BIM-samordnare sitter och lär sig 
Vico ytligt mer generellt eller krävs det alltid en person per diciplin i 
varje program som gör de olika delarna som sedan kan samordnas? 

13 
Linder 



• Är det stor omställning för de olika diciplinerna, tex kalkylatorn för 
att börja jobba med Vicos programvaror till skillnad från dagens lite 
mer traditionella? 

• För en tex Arkitekt eller Konstruktör så måste man väl 
produktionsbereda modellen, att man delar upp en tex vägg i de 
faktiskta delarna exempelvis en betongvägg i 4 olika betongelement 
istället för ett enda element. Om det är så, hur mycket mer 
tidskrävande är det att göra en sån produktionsberedning? 

• En fördel med själva simuleringen där man då har produktionsberedd 
modellen, har jag hört kan vara till för upphandlingsskedet av 
entreprenad, att man kan visa för kunden att man har koll på 
grejerna. Är det något som efterfrågas ofta att man har den där 
simuleringen i upphandlingsskedet? 

• När de ryggar tillbaka på det sättet i framtida projekt, hur ska man 
försöka förklara vilka kvalitetssäkringar som blir? Är det så att man 
får försöka hänvisa till tidigare projekt som man har gjort som har 
visat sig vara effektiva, eller hur får man fram det till kunden när de 
faktiskt ryggar tillbaka? 

• Utifrån att det är ett helhetsprojekt som så, gör det någon skillnad 
eller har det någon betydelse för vilken entreprenadsform man 
tillämpar de olika programmen i? 

• Vad är ditt bästa tips till företag, och WSP i Sundsvall lite mer 
specifikt om de skulle vilja börja använda sig utav 4D, 5D och Vico 
Office, hur går de tillväga? 

• När du säger att du eller ni från Stockholm kan komma upp och 
förklara, menar du då att WSP ska kommunicera mellan kontor, eller 
är det mer Vico-kursbaserat att man borde vinkla sig mer åt dem? 

• Är det andra WSP-kontor som kommer till er för hjälp eller arbetar 
Vico inom WSP-koncernen  med att försöka implementera det här på 
så många kontor på WSP som möjligt? 
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5. Resultat och analys  

5.1 BIM-användning 

I och med att BIM sedan länge visat sig effektivisera projektering tids- och 
kostnadsmässigt så används det i stor utsträckning i dagsläget. Beroende på 
projektens omfattning så har betydelsen av BIM varierande innebörd. I regel 
innebär större projekt en större effektivisering av användningen av BIM. En 
större omfattning innebär till exempel hur många parter som ska använda sig 
av det och hur detaljerade de olika modellerna ska vara. Man bestämmer i 
början av ett projekt vilken detaljeringsgrad av BIM som ska följas. Man 
brukar tala om vilken Level of Detail, LOD som man ska projektera enligt. I 
LOD definieras informationsnivån för modellerna och objekten vid 
specifierade tidpunkter (Iversen & Knoop 2015). Det bestämmer alltså 
vilken och hur mycket information som ska finnas av ett objekt från en 
projekterande diciplin vid ett särskilt tillfälle och ansvaret som föreligger för 
dessa. 

5.1.1 Sundsvalls kommun om BIM 

För att enklare samordna mellan olika berörda parter inom byggprojekt 
angående BIM har Service- och teknikförvaltningen på Sundsvalls 
kommuns fastighetsavdelning Drakfastigheter tagit fram en BIM-manual. 
För att så långt som möjligt kunna standardisera användningen av BIM i 
byggprojekt så har målsättningar, nivåer och olika begrepp definierats i 
denna manual. Målet som beskrivs är att via en standardisering och en 
långsiktig BIM-stategi hantera information med modeller till 100% 
(Drakfastigheter 2014). För att erhålla 100%-iga modeller så ska 
kontinuerliga valideringar av BIM göras. Det innebär att man till exempel 
efter varje export av IFC-fil gör en BIM-validering och stämmer av så att 
modellen och dess parametrar och information är korrekta. Beroende på 
målsättning och omfattning av ett byggprojekt så har tre nivåer av BIM-
användningen definierats, se Figur 4.  
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Figur 4, Drakfastigheters tre nivåer av BIM 

Manualen beskriver att en BIM-samordnare bör finnas med i alla projekt, för 
varje diciplin. Dennes uppgift är att se till att den valda detaljeringsnivån av 
BIM följs och görs på rätt sätt (Drakfastigheter 2014). 

Nivå 1 utgör den minst detaljerade nivån för användandet av BIM. Kraven 
för denna nivå är att en 3D-modell ska finnas och det ska kunna göras 
kollisionskontroller av modellerna. Kraven för nivå 2 är desamma som 1, 
men en högre LOD ska finnas, så pass att filformatet IFC kan tillämpas. 
Modellen ska vara så pass detaljerad och informativ att den ska vara 
mängdningsbar för vidare kalkylarbeten. Vid den högsta nivån, 3 så följer 
samtliga tidigare nämnda krav samt att alla objekt ska vara kommunicerbara. 
Detta innebär att littreringar och objektnamn måste följa rätt standard och 
kodning så att man kan koppla olika objekt från olika dicipliner mot 
varandra. På så sätt erhåller varje objekt ytterligare detaljerad och fullständig 
information. Rätt rumsfunktionsprogram, RFP ska användas där dessa koder 
och namn ska finnas med, samt vilka dicipliner som ansvarar för det. 
Exempel på hur RFP/LOD kan se ut för dessa minimikrav illustreras av 
Tabell 1.  
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Tabell 1, Rumsfunktionsprogram och Level of Detail 

 

Dessutom finns ett annat krav på beteckningar och egenskaper. Det handlar 
om att alla objekt ska ha information enligt så kallat BIP, som är framtaget 
av BIM Alliance. Beteckningen står för Building Information Properties och 
är ett sätt att samordna egenskaperna hos byggobjekt och att typbenämna 
dem (Iversen & Knoop 2015). BIP definieras enligt BIM Alliance som en 
effektivisering av informationsflödet mellan projektörer, byggare, 
installatörer, drift och förvaltning (Bipkoder 2016). Alla parter kan enligt 
denna använda samma beteckningar, vilket ska minska arbetet och därmed 
erhålla effektiviseringen. Det finns många egenskaper och sätt för olika 
parter att definiera och döpa sina objekt. Drakfastigheters krav på BIP 
illustreras av Tabell 2. 
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Tabell 2, Drakfastigheters krav på BIP 

 

Utöver kollisionskontroller ska i så stor mån som möjligt den arkitektritade 
modellen användas för de simuleringar och analyser som behovet avser. 
Detta ställer krav på en ytterligare hög detaljeringsgrad för att exempelvis 
energi-analyser ska kunna bli så korrekta som möjligt. 

Generellt och genomgående i alla BIM-nivåer ska modellen vid flera 
huskroppar kunna delas upp och exporteras likadant för varje diciplin efter 
behov. Detta innebär att krav ställs på att samordna hur och var man ska dela 
upp modellen för att den gemensamma IFC-filen ska bli kompatibel för alla 
dicipliner.  

5.1.2 WSP om BIM 

Likt manualen som Drakfastigheter tagit fram för användningen av BIM så 
har WSP tagit fram en sammanfattning och hjälpreda för BIM. I varje 
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byggprojekt bör en BIM-manual tas fram som bland annat beskriver nivåer 
av detaljering och information som projekteringen ska förhålla sig till. Detta 
för att säkerställa rätt informationsutbyte mellan parter för att arbetet ska bli 
så effektivt som möjligt och så att uppsatta krav tillgodoses. Denna 
hjälpreda är alltså till som ett stöd för att skapa en sådan manual i början av 
ett projekt (Iversen & Knoop 2015). Förklaringar och förtydlingar av olika 
begrepp, organisationer, metodik och detaljeringsnivåer för hus- och 
industribyggnad är exempel på vad som tas upp i denna manual.  

Likt Figur 3 så beskrivs BIM som en effektivisering av informationsflödet. 
Här främst mellan de olika projekteringsskedena. Visionen är att få sådan 
enkel och effektiv övergång mellan skedena med hjälp av BIM, till skillnad 
från den traditionella projekteringen, där övergången mellan projekteringens 
skeden inte är lika effektiv. Figur 5 som är hämtad från manualen illustrerar 
visionen av denna effektivisering. 

 
Figur 5, Informationsflödet med BIM, förenklat 

Informationsflödet som beskrivs med Figur 5 är en generell illustration av 
effekten man kan få vid användningen av BIM. Valet av entreprenadform 
har inte specificerats med denna illustrering. En uppfattning av figuren är att 
den är mest aktuell för utförandeentreprenader, där det är olika parter som 
arbetar med de olika skedena. På grund av detta så finns risk att 
informationsflödet stannar av något mellan varje skede, som linjen underst i 
figuren illustrerar. Enligt Magnusson (2016) via e-mail så bör 
informationstappet bli väsentligt mycket mindre mellan olika skeden vid 
totalentreprenader. Informationsflödet är därför troligen något annorlunda 
vid totalentreprenad än vad denna figur menar på.  

Samtliga begrepp, förkortningar och definitioner med mera som nämns är 
mer ingående beskrivna i denna hjälpreda för BIM. Syftet med BIM är 
utöver effektiviseringen i sig beskrivet i punktform som följande:  
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• Få bättre kvalitet i konsulternas handlingar 

• Minska felhanteringen under byggskedet 

• Underlätta presentation och diskussion med brukare 

• Upprätta underlag för kalkylering och tidplanering 

• Upprätta underlag för entreprenadupphandling 

• Underlätta planeringen av logistiken under byggskedet 

• Underlätta arbetet med hållbarhetsdokumentation 

• Upprätta underlag för förvaltning 

WSP har delat in användningen av BIM i tre nivåer enligt ”BIM the WSP 
way” (Iversen & Knoop 2015). Man väljer utöver den generella 
detaljeringsgraden för ett projekt även hur informationsflödet ska förhållas 
och prioriteras inom projektet.  

I BIMOne förhåller sig informationsflödet inom diciplinen. Det finns redan i 
denna nivå mycket att vinna i och med en kvalitetsökning (WSP 2016).  

I BIMTwo sker flödet mellan olika dicipliner. Där koordinerar flera 
teknikområden sina modeller i en sammanslagen modell och denna 
samordning höjer kvaliteten ytterligare. Dessutom kan man visualisera 
processen för brukare eller byggherre, vilket anses vara en viktig parameter 
för denna nivå (WSP 2016).  

I BIMThree ska informationsflödet ske genom och mellan de olika 
projekteringsskedena. Det innebär alltså att resultatet av ett skedes arbete 
ska föras vidare till kommande och på så sätt är BIM-processen komplett 
(WSP 2016).  

Det beskrivs även en grundläggande, utökad och avancerad nivå av BIM, 
där arbetsmomenten är uppdelade per berörd diciplin.  

Ett sätt att styra, kontrollera och kommunicera BIM-modellens status är 
genom vad WSP kallar (Iversen & Knoop 2015) för Genomförandemetoden. 
Detta är ett sätt att i projektet på ett visuellt sätt visa på byggnadens objekts 
status allt eftersom projektet fortlöper. Man färgsätter objekt i modellen, 
uppdelat i 7 olika färger som utgör statusbenämningarna. Att dela in, sätta 
statusbenämningar på modellens olika objekt beroende på om de är 
exempelvis principiellt utformade eller om de är beslutade som 
bygghandlingar skapar dels bättre samordning mellan de olika projekterande 
diciplinerna. Det säkerställer också projektets fortsatta projektering, de vill 
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säga en effektiviserad arbetsprocess och mindre risker för att fel i 
projekteringen ska begås.  

5.1.3 Jämförelse och analys av BIM-manualer 

Varför det är väsentligt att jämföra den offentliga sektorns i dagsläget 
uppställda krav mot ett företag är bland annat för att se om det finns 
skillnader som kan förhindra vidare utveckling till 4D. I detta fall ställs 
Drakfastigheters BIM-manual mot stödmanualen för BIM-projektering som 
WSP har tagit fram. Att ha i åtanke är att dessa manualer inte är likvärdiga 
sett till vad de används för och att manualerna är mer till som hjälpredor vid 
BIM-projektering än krav för hur man ska gå tillväga. Manualen från 
Drakfastigheter handlar mycket om beskaffenheten kring den dokumentation 
som ska levereras till byggherren eller motsvarande beställare och även 
kunna användas inom förvaltning. Manualen från WSP handlar istället om 
att säkerställa tillvägagångssättet för informationsutbytet mellan olika parter 
i ett projekt för att effektivisera och klargöra rutiner, regler och 
arbetsmoment.  

Den offentliga sektorn som ofta är beställare och ett företag som WSP som 
är tjänsteleverantör till denna beställarkategori har olika utgångspunkter och 
arbetsuppgifter i projekt. Arbetet med BIM kan därför variera betydligt. Det 
ska också tilläggas att WSP är i framkant av utvecklingen av BIM, sett 
utifrån att de är ett av företagen som arbetar inom BIM-Alliance med andra 
stora företag och organisationer i byggbranschen. BIM-Alliance är en 
sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med 
hjälp av digital strukturerad informationshantering (BIM Alliance 2016). 

5.1.3.1 Detaljeringskrav 

Olika begrepp, definitioner och målsättningar skiljer sig något mellan 
manualerna, men är i helhet desamma. Det är detaljeringsgraden av dessa 
beskrivningar som skiljer sig mest. Vad som är mest intressant att jämföra 
de två manualerna åt för detta arbete är detaljeringskraven och nivåerna för 
BIM-användningen. Detta ska sedermera kopplas mot möjligheterna för 
vidare 4D projektering utifrån dessa nivåer. 

I boken BIM Handbook beskrivs (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011 
b) detaljeringsgraden beroende på vilken funktion som avses att 
informationen i en modell ska användas till. Det ges ett exempel på 
detaljeringsgraden vid kalkylering, där modellen måste vara tillräckligt 
detaljerad för att kunna erhålla de materialkvantiteter som behövs vid 
kostnadsberäkning. 

I de båda manualerna för BIM så beskrivs omfattningen av BIM-
användningen med tre nivåer. Dessa sammanställs i Tabell 3 för jämförelse. 
Kraven från WSP omfattar i Tabell 3 endast de parametrar som alla 
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dicipliner berörs av, och alltså inte de mer detaljerade parametrarna för varje 
diciplin, som också är beskrivna i manualen. Detta för att enklare jämföra 
helheten mot Drakfastigheters nivåer. 

Tabell 3, WSP:s kontra Drakfastigheters krav på BIM 

Nivå WSP Drakfastigheter 

1 CAD-modeller är i 3D 

Kollisionskontroll görs inom egen 
diciplin 

3D  

Kollisionskontroll 

2 Kollisionskontroll mellan dicipliner 

Digitala leveranser för alla som deltar i 
BIM-projektet  

Utbyte av digitala håltagningar (A - K)  

Utbyte av digitala håltagningar (E, V – 
K)  

Samordning i undertak (A – E, V) 

Statusnivåer på objekt för samordning 
(digital tidsplanering) 

Extra information på objektnivå 
(attribut/parametrar) 

Hantering av utrymmen (spaces) 

Definierat underlag för kalkyl  

Etappindelningar/hantering av kraven för 
produktionsplanering 

 

100% rätt info enligt krav 

Mängdningsbar modell i CAD 
och IFC för egna objekt 

3 Analys av byggnadsfunktioner 

Underlag för planering av 
byggarbetsplats (märkning av delar, just 

in time leverans m.m.) 

Mängdningsbar modell i CAD 
och IFC för alla objekt  

Kommunicerbara objekt 

 

Kommentarer: 

Bortsett från att kravet för kollisionskontroller på Drakfastigheter inte är 
definierat gällande egen diciplin eller mellan olika dicipliner så stämmer 
uppsatta krav under nivå 1 överens mellan Drakfastigheter och WSP. Detta 
medför att båda utgår från samma detaljeringsgrad när man arbetar utifrån 
denna BIM-nivå. Under nivå 2 har Drakfastigheter som krav att 100% rätt 
info ska användas, och att modellen som används ska vara mängdningsbar 
för både CAD och IFC. WSP har också dessa krav, men mer i detalj 
definierat vilka parametrar som krävs för att detta ska kunna uppfyllas. Det 
Drakfastigheter beskriver som 100% rätt enligt krav kan syfta till 
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detaljeringsnivån som bestäms på projektmöte med beställaren, vilket görs i 
samtliga projekt. Vad man beslutar om, hur detaljerat man ska förhålla sin 
BIM, kan bland annat vara de parametrar som WSP beskrivit under denna 
nivå. Att den ytterligare punkten för Drakfastigheters nivå 2 är att modellen 
ska vara mängdningsbar i CAD och IFC är också något odefinierat. WSP har 
istället noterat vilka åtgärder som behöver utföras för att bland annat en 
sådan parameter ska kunna uppfyllas. Under nivå 3, som är den mest 
detaljerade nivån för BIM så har Drakfastigheter listat att modellen nu ska 
vara mängdningsbar för CAD och IFC för alla objekt. WSP har vid några 
punkter under den tidigare nivån på sätt och vis definierat detta, som i och 
med exempelvis ”Definierat underlag för kalkyl”. Men detta är, tillsammans 
med några andra punkter från nivån ändå inte helt översatt till att modellen 
ska vara mängdningsbar för alla objekt, även om man skulle kunna dra egna 
slutsatser kring det. Att objekten sedermera ska vara kommunicerbara har 
likaså till viss del definierats i tidigare nivå från WSP. Däremot definierar 
Drakfastigheter inte i vilken utsträckning som objekten ska vara 
kommunicerbara, medan WSP har listat vilka som måste vara det och 
utelämnat övriga objekt. WSP har under sin nivå 3 även listat att det är krav 
på analys av byggnadsfunktioner, samt att det ska finnas underlag för 
planering av byggarbetsplatsen, en APD-plan, vilket Drakfastigheter inte har 
inkluderat i sin kravspecifikation. WSP har vidare beskrivit att den grafiska 
detaljeringsnivån inte bör överdrivas. Detta för att modellerna inte ska bli 
onödigt stora och att det inte behöver vara relevant att innefatta, att hellre 
hänvisa till specifika typblad som redovisar modellen i detalj. De områden 
och rum som man däremot vill ha en högre detaljeringsgrad av bör 
definieras i tidigt skede gemensamt med berörd part.  

Sammanfattningsvis kan man mer eller mindre påstå att med åtanke av att 
manualernas användningsområde skiljer sig åt något, så finns i 
Drakfastigheters manual möjlighet för utrymme att vidare specificera 
uppställda krav. Manualen från WSP verkar i stora drag överrensstämma 
samtliga krav som Drakfastigheter har. Däremot om nu mängdningsbarheten 
är ett faktum under någon av WSP:s nivåer så kan ett förtydligande av detta 
vara till nytta att konkretisera. 

5.2 4D 

Syftet med BIM är som nämnt i avsnitt 5.1.2 bland annat att upprätta 
underlag för kalkylering och tidsplanering. Nordstrand beskriver 
(Nordstrand 2008) att 4D-CAD är under utveckling i syfte om att förbättra 
produktionsplaneringen och kommunikationen mellan olika inblandade 
parter i ett projekt. 4D handlar om att effektivisera denna tidplanering 
genom att platsbestämma aktiviteter och objekt av en tidplan genom att 
bland annat integrera tidplanen med BIM-modellen. Som Jongeling et al. 
beskriver det (Jongeling, Kim, Fischer, Mourgues & Olofsson 2008) är 4D-
modellen bra för att utvärdera olika konstruktionsalternativ och stategier för 
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produktionsskedet innan det skedet har inletts. Dessa tidiga utvärderingar 
ger ett bättre perspektiv på hur olika alternativ och strategier i produktionen 
skulle komma att påverka projektet tids- och kostnadsmässigt.  

Ett sätt att tillämpa arbetet med 4D är som nämnt i avsnitt 2.4.1 med 
programvarorna i Vico Office. Själva tidplanen görs då i programmet Vico 
Schedule Planner. Vico har (Vico Software 2016 d) flera program som 
arbetar inom begreppet av 4D. Dessa program samarbetar på ett eller annat 
sätt, men det är i Vico Schedule Planner som den första och möjligtvis också 
den största förändringen av arbetssättet innefattas. Istället för att använda det 
idag vanligaste formatet för tidplaneringen som är Gantt-schema så används 
i Vico Schedule Planner så kallat Flowline-grafer.  

5.2.1 Vico Schedule Planner och Flowline 

Vico Schedule Planner är Vico Office programvara avsedd för tidplanering. 
En av de stora fördelarna av programmet är att tidplanen är platsbaserad. 
Detta innebär att till skillnad från ett vanligt tidplanprogram som visas i 
Figur 6, där aktiviteterna är uppradade i en kolumn längs Y-axeln till 
vänster, så är där istället bara platserna som står, exempelvis de olika 
våningsplanen. 

 
Figur 6, Tidplan i Gantt från PlanCon 

Precis som en tidplan av den här sorten så har tidplanen i Vico Schedule 
Planner även faktorn för tiden placerad horisontalt längs med X-axeln. 
Aktiviteterna är de streck i sig som den så kallade Flowline-grafen utgör, se 
Figur 7. Vico vill dock framhäva att Gantt-schemat är ett bra komplement 
till Flowline-grafen (Mälarholm 2014 a). Vyn för Gantt kan dessutom 
illustrera tidplanen för beställare eller andra berörda parter som ännu inte är 
bekanta med Flowline. Vico menar vidare också att många tycker just att 
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Flowline ger en bättre och mer överskådlig blick av tidplanen, att det är 
enklare att planera och se till struktur och risker och att Gantt-vyn står för 
mer data med start, slut, varaktighet med mera. I listad punktform redogörs 
skillnaderna mellan Flowline och Gantt som följande Tabell 4: 

Tabell 4, Skillnader mellan tidplaner som Flowline och Gantt 

Flowline Gantt 

Överblick, analysera Informativt 

Struktur & platser Data: start, slut, längd osv 

Enklare planering Många känner igen det 

Risker & kontroll  

Rytm & lean  

 

Tillsammans utgör de en god överblick av projektet. Vico vill dock vidare 
understryka att Flowline inte är en vy av en tidplan, det är inte en grafisk 
representation. Flowline är en teknik att planera projekt. Figur 7 visar 
Flowline respektive Gantt-vyn i Vico Schedule Planner. 

  
Figur 7, Flowline och Gantt i Vico Schedule Planner 

Det som utgör själva platsbaseringen av dessa Flowline-grafer är just att 
platserna, exempelvis våningsplanen står uppradade till vänster och 
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aktiviteterna som är strecken i sig går igenom de berörda platserna, 
exempelvis våningsplanen. Detaljeringsgrader för vilka platser man väljer 
delas in intill varandra. I detta fall i Figur 7 har man detaljeringsgraden för 
först etapperna 1-4 och mer detaljerat våningsplanen. Man kan detaljera 
platserna mycket mer specifikt än så, utan att försvåra avläsningen av 
grafen. Lutningen på strecken motsvarar hastigheten för aktiviteterna, där 
hastigheten är desamma som mängd, resurs och takt. Platsbaseringen visar i 
Flowline tydligare än i Gantt vilka våningsplan som berörs av en aktivitet. I 
Figur 7 kan man i vyn för Flowline se att uppgift 6, den gröna aktiviteten, 
inte utförs för plan 1 eller 5. Denna platsbasering medför att aktiviteter inte 
behöver upprepas för exempelvis varje våningsplan som de ofta görs idag i 
Gantt-scheman, vilket Figur 8 nedan visar exempel på. 

 
Figur 8, Upprepade aktiviteter i Gantt-schema 

Idén bakom det här upplägget är sedan länge relativt välkänt. Teorierna 
kring vad som kom att skapa upplägget för Flowline heter Line of Balace. 
Ett praktexempel på bland de första projekten som använde sig av denna typ 
av tidplan är när man år 1932 uppförde Empire State Building i New York. 
Vad som uppmärksammas från det byggprojektet är hur fort man uppförde 
byggnaden. Byggtiden på 12 månader och 45 dagar motsvarar ca 4,5 
uppförda våningar per vecka. Detta brukar man säga är ungefär 4 gånger 
snabbare än vad man bygger i dagsläget (Mälarholm 2014 a), trots att 
Empire State Building byggdes för över 80 år sedan. En del av tidplanen 
som användes i detta byggprojekt visas i Figur 9. 
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Figur 9, Tidplan för Empire State Building 

Till vänster av Figur 9 visas platser i tidplanen. Dessa platsindelningar 
specificerades i fler, mer detaljerade tidplaner, men detta är en del av den 
övergripande tidplanen som visar projektet i helhet. I vad som kom att bli 
Flowline har man integrerat de olika detaljeringarna av platserna i en och 
samma graf. Detta illusterades i Figur 7. Längst ned av figuren står tiden 
uppradad horisontellt, i denna tidplan månadsvis. De sneda strecken genom 
tidplanen är aktiviteterna i projektet. Istället för att ha 102 likadana 
aktiviteter, en per våningsplan av byggnaden, så har man i detta format av 
tidplan alltså en aktivitet som via platsindelningarna sträcker sig genom 
berörda våningsplan (Mälarholm 2014 a). Detta ger vidare enligt Mälarholm 
helt nya möjligheter att se och hitta glapp, luft, kollisioner och risker i 
tidplaner. Samma principer som Flowline bygger på har redan under mitten 
på 1800-talet använts i Sverige som grafiska tidtabeller för järnvägstrafik. 
Figur 10 visar trafiken mellan Östersund och Sundsvall mellan 16:00 och 
20:00 den 28/04-2016. 
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Figur 10, Järnvägstrafik mellan Östersund-Sundsvall  

Linjernas utformning baseras i figuren på tågens riktning och dess olika 
hastigheter för tid och plats. I horisontal riktning är tidsfaktorn och i vertikal 
riktning är stationer och linjesträckning. 

Thörnqvist menar (Thörnqvist 2016) att det finns väldigt stora fördelar med 
att ha en platsbaserad tidplan som Vico har. Man behöver inte ens ha en 3D-
modell för att programmet ska vara effektivt, på grund av det effektiva 
tidplaneringsverktyget som programmet besitter. Det som också skiljer sig 
från Flowline och Gantt är att med Flowline upptäcker man enklare 
problematik och felaktigheter med tidplaneringen som Figur 11 illustrerar. 
Skulle aktiviteterna, strecken i Flowline skära varandra, som markerats i rött 
på Figur 11, så innebär det att aktiviteterna krockar och inte är 
genomförbara. Om exempelvis strecket för isolering skulle skära strecket för 
reglar så innebär det att man sätter isoleringen i luften, eftersom man inte 
satt några reglar där ännu.  
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Figur 11, Analys av Flowline-tidplan 

När man ser tomma utrymmen i Flowline-grafen så innebär det att man 
inledningsvis har jobbat i ett snabbt tempo men sedan när en aktivitet går 
långsammare än föregående så ökar avståndet mellan dem (Thörnqvist 
2016). Funderingar kring varför man stressat på föregående aktivitet kan då 
uppkomma, och man bör åtgärda dessa för att effektivisera arbetet.  

Vico Software visar (Mälarholm 2014 a) ett annat exempel på hur man 
enklare kan se och upptäcka brister av en tidplan i Flowline till skillnad från 
i Gantt i Figur 12. 

 
Figur 12, Brister av tidplan i Flowline respektive Gantt 
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Medan Gantt-schemat som tidigre beskrivet i Tabell 4 är praktiskt för att se 
data om start och slut med mera, så upptäcks som i Figur 12 kollisioner av 
aktiviteter lättare i Flowline. Dessa kollisioner kan därefter analyseras och 
korrigeras via bland annat en förändring av resursfördelningen, för att 
minska risker och skapa bättre flöde av byggarbetet.  

Thörnqvist menar (Thörnqvist 2016) vidare att man istället bör takta alla 
aktiviteter. I en Flowline-graf innebär att takta att aktiviteterna ges samma 
lutning. Detta kan regleras genom att man ändrar arbetsresurserna, antalet 
personer som jobbar med aktiviteten. En sådan taktning menar Thörnqvist 
att tidplaner i form av Flowline-grafer är mycket enklare att göra än i de 
traditionella Gantt-scheman.  

 
”Man har gjort undersökningar på riktigt duktiga tidplanerare som har gjort 
tidplaner i Gantt, och översatt dessa till Flowline och gjort analysen, där man 
också hittat krockar. Detta för att det är svårt att se om en aktivitet på rad 1 
krockar med en aktivitet på rad 3000 i Gantt-schemat, men däremot i Flowline 
så kan man lättare se det.” 
 
(Thörnqvist 2016) 

Exempel på det Thörnqvist menar exemplifieras av Vico (Mälarholm 2014 
a) i Figur 13 och 14.  

 
Figur 13, Aktiviteter i Gantt omgjorda till Flowline 
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I Figur 13 visas ett Gantt-schema. De tre streckade rödmarkerade 
aktiviteterna har översatts till Flowline-streck för att illustrera hur projektet 
vidare kan effektiviseras. De blåa Flowline-strecken sträcker sig nämligen 
från start till slut av Gantt-aktiviteten och på detta sätt kan man se luften 
och/eller glappen samt krockarna av aktiviteterna enklare. För att få ett 
bättre flyt i arbetet och minska riskerna så kan man takta dessa aktiviteter. 
Man ser i grafen att det är onödigt mycket luft mellan aktivitet två och tre, 
samt att aktivitet tre inte nödvändigtvis behöver gå så pass fort som den gör i  
tidplanen. Exempel på hur dessa tre aktiviteter kan taktas visas av Figur 14. 

 
Figur 14, Aktiviteter taktas i Flowline 

I Figur 14 har aktivitet två och tre korrigerats. I figuren är dessa två 
aktiviteter rödmarkerade och dess tidigare placering är gråstreckad. Man har 
kunnat flytta aktivitetsstrecken genom att ändra på aktiviteternas 
resursfördelning. Som en följd till detta har man, utöver bättre flöde och 
mindre risk, kunnat förkorta den totala byggtiden. 

5.2.2 Vico Production Controller 

I Figur 15 visas aktiviteter som efter att ha tagits fram i Vico Schedule 
Planner analyseras i Vico Production Controller. Vico Production Controller 
är ett verktyg som är till för att upptäcka och åtgärda fel under projektets 
gång, eller för att optimera en tidplan tids- och kostnadsmässigt. 
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Figur 15, Plats och tid i Vico Production Controller 

Som beskrivet tidigare och illustrerat med Figur 7 så finns i konceptet för 
Flowline i Vico Schedule Planner platserna (Locations) uppradade till 
vänster och tiden (Calendar) som vanligt ovan- och/eller under grafen i 
horisontalt led, se Figur 15. På grafen som analyseras i Vico Production 
Controller syns de gula områdena som markerats med ”Waste” vilka innebär 
att där finns överflödig plats att komprimera. Också markerat är ”Starts & 
Stops” som innebär att aktiviteten har många onödiga pauser, istället för att 
flyta på kontinuerligt och på så sätt också korta ned den totala tiden av 
aktiviteten. Figur 16 nedan visar hur aktiviteternas prognoser kan analyseras 
av Vico Production Controller och hur aktiviteterna taktats för att optimeras. 

 
Figur 16, Aktiviteter och prognoser i Vico Production Controller 
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I Figur 16 har aktiviteterna analyserats för att effektivisera arbetet och 
därmed få en kortare total byggtid, se de heldragna strecken. Man har ökat 
respektive minskat resursfördelningen för de olika aktiviteterna att stämma 
överrens tidsmässigt. De streckade linjerna visar på aktiviteternas prognoser, 
hur de kan tänkas fortlöpa och vilka risker som det medför. 

När taktningen är gjord kan man ännu en gång bestämma hastigheten av 
projektet via avståndet mellan de olika aktiviteterna. Figur 17 nedan 
illustrerar hur man kunnat komprimera dessa exemplifierade aktiviteter 
ytterligare något. Det visar hur arbetet med Flowline i Vico Schedule 
Planner respektive Vico Production Controller har kunnat effektivisera, 
alternativt följa upp en tidplan.  

 
Figur 17, Taktad och komprimerad tidplan i Vico Production Controller 

5.2.3 Vico LBS Manager 

LBS Manager är Vico Office programvara för platsindelning av 3D-
modeller. Programmet har som funktion att få ut mängder per plats vilket 
också driver lägesindelade kalkyler och platbaserade tidplaner (Mälarholm 
2014 b). Dessa platsbaserade tidplaner som kan göras i Vico Schedule 
Planner har beskrivits under avsnitt 5.2.1. LBS Manager förenklar och 
effektiviserar alltså arbetet med platsbaserade tidplaner. LBS Manager 
möjliggör för att effektivt uppdela en modell för olika parters behov. 
Traditionellt sett brukar modellen delas upp av den projekterande parten, till 
exempel konstruktören eller arkitekten (Thörnqvist 2016). I och med denna 
uppdelning är det bland annat lättare att göra en kalkyl för ett visst skede i 
projektet. Problematiken med den traditionella uppdelningen är att modellen 
ofta ska delas upp på fler parters begäran, exempelvis även efter 
produktionsskedets gjutetapper. Ju fler uppdelningar som behövs desto mer 
arbete krävs. Arbete som i många fall kan vara problematiska. När en modell 
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har blivit splittrad så är det inte bara att lägga ihop den igen (Thörnqvist 
2016). Det kan dessutom uppstå missförstånd mellan projektören och den 
andra parten kring hur modellen ska uppdelas. Detta leder till omarbeten 
som kan ta väldigt lång tid att utföra. I arbetet med Vico Office slipper man 
dessa eventuella fel och extra arbeten eftersom modellen inte ska delas upp 
av projektören i fråga. Det som gör att projektören slipper dela upp modellen 
till olika parter är att alla olika parter, som exempelvis tidplaneraren för 
produktion eller kalkylatorn för de olika kalkylerna gör uppdelningen själv. 
Med hjälp av LBS Manager behöver inte berörd part, exempelvis 
tidplaneraren kunna navigera de olika modelleringsprogrammen trots att de 
gör uppdelningen av modellen själva. I programmet sammanlänkas de olika 
projekterande diciplinernas modeller till en gemensam och tidplaneraren kan 
platsindela denna modell på oändligt många sätt enbart genom att kunna 
navigera i LBS Manager.  

5.2.4 Vico 4D Manager 

Vico Office består av elva olika program, varav Vico 4D Manager är ett av 
de fyra program som behandlar 4D-BIM för tidplanering och 
produktionsstyrning (Vico Software 2016 d). Dessa fyra beskrivs respektive 
i avsnitten 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 samt detta avsnitt. Vico beskriver (Vico 
Software 2016 d) att 4D Manager är ett presentationsverktyg som ger en 4D-
simulering av byggnaden, de vill säga en 3D-visualisering av projektets 
tidslinje av produktionen. Byggnaden byggs i simuleringen upp etappvis 
precis som den kommer att göra i produktionsskedet. Dessa simuleringar 
kan bland annat användas för att analysera tidplanen som gjorts i Schedule 
Planner. Thörnqvist beskriver (Thörnqvist 2016) att simuleringen av en 
byggnad inte är den främsta anledningen till varför projekteringen med 4D 
kan vara effektiv. Det är själva tidplanen och metodiken kring 
framställningen av denna som är den främsta anledningen. Simuleringen kan 
ges per automatik om man har möjlighet att koppla sin tidplan mot en 
modell. Trots att simuleringen inte är den främsta parametern av konceptet 
kring 4D så medför det via Vico 4D Manager stora fördelar och positiva 
aspekter. Vico beskriver (Vico Software 2016 e) att en av fördelarna är att 
man kan med hjälp av simuleringen stärka sina anbud till en kund. Man kan 
för kunden berätta hur man kommit fram till olika konstruktionsförslag och 
kostnaden för dessa med hjälp av metodiker kring 4D och 5D. Simuleringen 
av anbudet kan då jämföras med en simulering av ett förslag som inte 
baserats på dessa metodiker. Kunden kan via ett visuellt sätt förstå vad som 
utgör effektiviseringen av dessa arbetsmetoder och därmed förstå varför de 
är att föredra framför en mer traditionell projektering. Kostnaden av 
underentreprenörer av ett byggprojekt kan minska om planeringen för deras 
arbete kan effektiviseras. Med hjälp av simuleringen av en taktad tidplan 
som beskrivs i avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 kan man slippa avbrott i 
underentreprenörernas arbeten. Vico menar att ingenting får en 
underentreprenad att betrakta priset mer noggrant än vetskapen om att det 

34 
Linder 



inte uppstår några avbrott av ett arbete. Thörnqvist beskriver (Thörnqvist 
2016) bakgrunden till denna taktning med ett exempel. Han menar att vid ett 
bygge av en innervägg ska först väggen byggas upp av snickaren och sedan 
ska en målare måla den. Man har satt en buffert på en veckas mellanrum. I 
slutet på aktiviteten har man däremot ett mellanrum på fyra veckor. Då 
uppstår funderingen kring varför målaren ska påbörja sitt arbete efter endast 
en vecka att snickaren är klar med sitt arbete. Problematiken med detta är att 
det skulle kosta extra mycket om målaren får avbrott i sitt arbete som kan 
riskera störningar i produktionen. Det är bättre om dessa störningar kan 
undvikas genom att aktiviteterna taktas i planeringen.  

Vico beskriver vidare (Vico Software 2016 e) att simulering av byggnaden 
som kan göras med 4D Manager även kan användas på byggarbetsplatsen. 
Den visualisering som arbetarna ges av simuleringen skapar klarhet kring 
vilka uppgifter som är aktuella att utföras varje dag/vecka/månad. Denna 
klarhet bidrar även till ökad säkerhet på byggarbetsplatsen, i och med att alla 
vet vart de ska hålla till i sina arbetsuppgifter. En ytterligare fördel av 
användningen av 4D Manager är att man i realtid, parallellt med 
produktionen, visuellt kan kontrollera och följa upp att aktiviteter utförs vid 
rätt tidpunkt. Detta är likt Genomförandemetoden på WSP som beskrivs i 
avsnitt 5.1.2 ett sätt att statusbenämna objekten för ett projekt. Dessutom 
kan man med 4D Manager även ligga steget före produktionen med 
programmet genom att visualisera vilka följderna blir i produktionen om 
exempelvis en aktivitet inte utförs i tid. Man kan därmed lösa eventuella 
problem som kan uppstå redan innan de inträffat. 

5.3 Berörda parter 

Vico beskriver (Vico Software 2016 f) att BIM måste användas av fler parter 
av ett projekt än bara arkitekten. Detta görs på många håll av bland annat 
konstruktörer, VVS-projektörer, geotekniker med flera. De roller som Vico 
strävar efter att nå ut med BIM till är entreprenörerna och beställare i 
projekt. Informationen som kan erhållas av entreprenörernas BIM kan bland 
annat kopplas till att platsbasera objekt och aktiviteter som beskrivits i 
avsnitt 5.2.1. Med denna metod kan man ta fram det som beskrivits som 4D 
för tidplanering. Vico beskriver (Vico Software 2016 f) kort hur olika roller 
av byggprojekt påverkas och hur Vico kan vara till hjälp: 

• I tidiga kontakter med beställare kan företaget få tillgång till verktyg 
för att göra övertygande presentationer och RFP-program som 
kommer skapa större möjligheter att vinna fler projekt från offerter. 

• BIM-Strategen får hjälp att sprida BIM-strategierna mellan 
avdelningar och kontor och att utveckla modell-samordningen samt 
att lära ut metoderna för modellbaserade tidplaner och kalkyler till 
tidplaneraren och kalkylatorn. 
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• Projektörerna får hjälp att utveckla system för ritningskontroller och 
mängdberäkning utifrån platsbaserade objekt samt metoder för att 
arbeta närmare underleverantörer. Ett program som kallas för 
”design to build/build to design” låter projektörerna mer precisist 
positionera olika komponenter av en modell.  

• Platschefen får hjälp att formulera fördelarna med användningen av 
BIM på arbetsplatsen och hantera underleverantörer för att visa på 
produktionsprognoser i realtid, veckoscheman och statusrapporter. 

• Projektledaren som är den person som ska se till att både beställaren 
och företaget som projekterar är överens och nöjda. Eventuella 
ändringar av byggnaden som kan uppstå kan i dagsläget vara svåra 
att förklara för en beställare. Projektledaren kan med hjälp av Vico 
använda ett presentationsverktyg för modellen som är bunden till 
kostnaden, och visa på förseningar eller kritiska aktiviteter som 
påverkar tidplanen på ett sätt som beställaren förstår. 

• Byggledaren tillhandahålls modellbaserade tidplaner och uppskattade 
prognoser som kan vara till hjälp att undvika fel och att inte 
överskrida budgeten.  

• Förvaltaren erbjuds metoder för att blicka framåt istället för bakåt. 
Checklistor för BIM-projekt ska minska behovet av drastiska 
förändringar i slutskedet av projekt som kan komma att kosta extra 
resurser eller komplikationer. 

• Ett företag drar nytta av all denna BIM-användning genom att 
kundrelationerna förbättras och företaget får ett bättre rykte. Detta 
betyder att företagets tillväxt skulle kunna komma att förbättras. 

Tidplanen, som 4D mycket kretsar kring, brukar oftast göras av en specifik 
tidplanerare. Som det beskrivs i avsnitt 5.5 kan arbetet kring 4D 
implementeras successivt. Exempelvis går det att till en början börja 
använda en programvara för tidplanering som stödjer denna metodik. Allt 
eftersom fler inblandade parter i projekt succesivt börjar använda sig av 
metodiken kring 4D så blir effekterna allt större. Det är som specificerat 
ovan enligt Vico olika parter som berörs av området. Detta innebär att om 
4D ska kunna appliceras fullt ut så ställs krav på andra parter än bara 
tidplaneraren.  

Projektörerna som utgör en väsentlig del av ett projekt måste i sitt arbete 
tillgängliggöra för vidare tid- och kostnadsberäkningar samt mängdningen. 
Det innebär att projektörerna, som exempelvis för arkitekterna och 
konstruktörerna med flera måste så kallat produktionsbereda sina modeller. 
Kraven i och med detta menar Thörnqvist (Thörnqvist 2016) är precis som 
informationen med littran och BSAB-koder som illustrerades av Tabell 1 
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och Tabell 2 att man ska rita upp modellen och objekten så som man bygger 
dem i verkligheten. Exempelvis om en vägg byggs per våningsplan så ska 
väggen också ritas per våningsplan, eller om en pelare går igenom alla 
våningsplan men är uppdelad i flera ihopsatta pelare så ska den också delas 
upp i modellen. Detta möjliggör den vidare platsindelningen som man kan 
göra i Vico LBS Manager, som har beskrivits i avsnitt 5.2.3. Thörnqvist 
menar också (Thörnqvist 2016) att arkitekten och konstruktören ibland ger 
mängder från sina modeller till kalkylatorn. Problemet med det är att 
kalkylatorn oftast får en stor mängd av en enhet, som ibland även kan vara 
fel enhet, exempelvis kubikmeter dörrar. Det är då fördelaktigt att 
kalkylatorn själv tar ut mängderna. Arbetet med platsindelning inom Vico 
LBS Manager möjliggör även bland annat detta.  

5.4 Metodik och teknik 

Fredric Jacobsson från WSP Management påstår (Jacobsson 2014) att 
användningen av BIM bör fokusera mer på själva metodiken än tekniken. 
Han menar att forskning och förändringsprocesser har visat på att ungefär 
70% av utvecklingen inom byggbranschen och BIM har misslyckats för att 
man lagt för mycket fokus på teknik. Man borde istället lägga större tyngd 
på att undersöka hur människor arbetar och tänker. 

Thörnqvist menar (Thörnqvist 2016) likt Jacobsson också att metodiken är 
en viktig faktor kring användningen av 4D och 5D i projektering. Processen 
och upphandlingen av ett projekt måste genomsyras av arbetssättet och 
framförallt sättet att tänka. Gör det inte det så jobbar man då istället på ett 
traditionellt sätt och försöker implementera metodik som inte funkar att 
stoppa in i vanliga processer. Detta kan leda till att resultatet i sin helhet inte 
blir särskilt bra, men det skulle inte betyda att det var metodikens fel.  

5.5 Förutsättningar och succesiv implementering 

”Antingen kör man tidplaneringen i Vico fullt ut, eller så göra man det inte 
alls” (Thörnqvist 2016). Med detta menas inte att man måste ställa om sig 
och sitt arbete helt för att börja använda sig av bland annat 4D. Det finns 
som beskrivs i avsnitt 5.2.1 stora fördelar med att använda sig av en 
platsbaserad tidplan som Vico har. Däremot är det inte att föredra 
(Thörnqvist 2016) att en tidplan gjord i något annat program, som till 
exempel Plancon eller MS Project, exporteras in i Vico Schedule Planner för 
att kopplas mot en modell. Att sitta och bestämma vilka objekt som ska in på 
vilken aktivitet skulle inte alls bli tidseffektivt och därmed inte 
kostnadseffektivt. Problematiken med denna metod handlar om att Vico 
Schedule Planner använder Flowline-grafer för att ta fram tidplaner medan 
de andra programmen använder Gantt-scheman. 

37 
Linder 



Precis som med implementeringen av BIM som många företag redan gjort 
kan implemeteringen av vidare 4D också göras succesivt. WSP beskriver  
implementeringen av deras tre nivåer för användningen av BIM som: 

 
”Alla tre stegen innebär stora fördelar, och har likartade krav på till exempel 
lagring av data. Det viktigaste är inte att nödvändigtvis arbeta i BimThree, att 
börja i BimOne är ett bra sätt att komma in i processen och få en inblick i hur 
det fungerar.” 
 
(WSP 2016) 

Dessa nivåer har beskrivits i avsnitt 5.1.2.  

För att applicera och kunna dra nytta av alla effekter som projektering med 
4D kan innebära finns särskilda förhållanden och en del förutsättningar att 
förhålla sig till. De olika nivåerna för detaljeringskraven av BIM som 
beskrivs i avsnitt 5.1.3.1 har stor betydelse för att 4D ska kunna nyttjas. 
Kravet för mängningsbarheten av BIM ställer både Drakfastigheter och 
WSP under nivå 2. WSP har benämnt ett av kraven som 
”etappindelningar/hantering av kravet för produktionsplanering”, vilket 
mängdningsarbetet drar nytta av. Detta innebär bland annat att modellerna 
ska byggas upp på ett produktionsberett sätt, vilket beskrivs i avsnitt 5.3. 
Dessutom bör detaljeringskraven för dokumentation och kodning av 
modellerna vara specificerade på ett genomgående sätt för alla projekterade 
dicipliner för att bland annat mängdningen och platsbaseringen ska kunna 
vara så effektiv som möjligt. Kravet för denna dokumentation som beskrivs 
som ”komunicerbara objekt” ställs under Drakfastigheters detaljeringsnivå 3 
för BIM. Att ha i åtanke är att detta krav inte är definierat i detalj, så 
innebörden kan tolkas på olika sätt. Motsvarande krav för kommunicerande 
objekt i kraven ställda av WSP finns redan i detaljeringsnivå 2. Det handlar 
mycket om samordning, däribland kravet på statusnivåer på objekt, de vill 
säga digital tidplanering.  

Kraven på BIM är förutsättningar för att vidare utvecklingar som 4D ska 
kunna göras. Däremot handlar det inte bara om mängden information som 
modellen innehåller eller hur pass detaljerad den är. Det handlar också om 
att detaljera och inkludera det som är väsentligt för att 4D ska vara möjligt. I 
boken BIM Handbook beskrivs analysen av tidplanen inom 4D beroende på 
detaljeringsgraden som:  

 
“For 4D CAD schedule analysis, a less detailed model is adequate, but it must 
contain temporary works (scaffolding, excavation) and show how the 
construction will be phased (how the deck pours will be made, the sequence of 
wall erection, and so forth).” 
 
(Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011 b) 
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Med detta menas att det räcker om modellen är någorlunda detaljerad, men 
att i analysen av tidplanen så ska även de tillfälliga arbeten, som bland annat 
byggnadsställningen inkluderas och att man visualiserar hur byggnaden 
gradvis byggs upp. Detta har beskrivits som bland annat 
produktionsberedning vidare i avsnitt 5.3. 

En generell förutsättning för användandet av BIM som måste fungera för att 
bland annat mängningen av en samordnad modell ska vara möjlig är 
gränsdragningen mellan dicipliner. Normalt sett hanterar vardera 
projekterande diciplin sina egna objekt i sin egen modell (Iversen & Knoop 
2015). Kanske den viktigaste samordningen mellan två dicipliner är den 
mellan arkitekten och konstruktören. Konstruktören modellerar utefter 
arkitekterns utformning, och arkitekten reviderar utefter konstruktörens 
restriktioner. Det är därför praktiskt att exempelvis arkitekten i sin modell 
ser konstruktörens viktiga objekt och byggelement. Det är just denna 
parameter som gör att hanteringen av objekt mellan dessa dicipliner är extra 
viktig, eftersom att objekten inte får inkluderas i olika modeller. Detta skulle 
medföra att vid en kollisionskontroll krockar objekten som finns inkluderade 
i två olika dicipliners modeller. Man har försökt att projektera både 
arkitektens och konstruktörens delar i samma modell, (Iversen & Knoop 
2015) men denna metod ser inte ut att fungera särskilt väl. En parameter som 
är svår att skilja på mellan dicipliner är exempelvis hål i väggar och tak. Det 
kan lätt bli diffust vilken diciplin som ansvarar för dessa utan att det skapar 
svårigheter för övriga dicipliner.  

5.5.1 Tidigt skede och entreprenadform 

En av de stora utmaningarna idag kring implementeringen av 
arbetsmetoderna och metodiken med 4D är som nämnt i avsnitt 5.4 att man 
inte från första början av ett projekt har helhetstänket (Thörnqvist 2016). För 
att dessa arbetsmetoder ska vara möjliga måste man från start av projekt 
besluta för det genomsyrande strategiska arbete som metoderna innebär. I 
och med att 4D bygger på användningen av BIM så ställs samma krav på 
den tidiga invecklingen av BIM som boken BIM Handbook beskriver som:  

 
”Perhaps the most important point is that contractors must push for early 
involvement in construction projects, or seek out owners that require early 
participation.”  
 
(Eastman, Teicholz, Sacks & Liston 2011 c) 

Ofta handlar det om att beställarna som sköter upphandlingarna i tidigt 
skede inte har kunskap inom ämnet, och beslutar därför att göra en 
traditionell upphandling. Dessa upphandlingar sker enligt traditionella 
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processer och tidplanen som görs baseras utifrån besluthavarnas agerande, 
och alltså inte utefter projektets mest kostnadseffektiva tillvägagångssätt.   

Valet av entreprenadform, vare sig det är totalentreprenad eller general 
utförandeentreprenad behöver inte nödvändigtvis spela särskilt stor roll för 
användningen av dessa arbetsmetoder (Thörnqvist 2016). Man kan inte alltid 
föreskriva i upphandlingen vilka programvaror som ska användas, men 
däremot kan man föreskriva arbetssättet och metodiken som ska användas i 
projektet. Kostnadsbilden entreprenadformerna emellan ändras något i och 
med att fördelningen av arbete innan och under projektet ändras, men det 
behöver inte betyda att slutkostnaden ändras. Det viktiga beroende på vilken 
entreprenadform som tillämpas är att man måste anpassa projektet utifrån 
vad det är man vill leverera. Det finns stor nytta av arbetsmetoderna kring 
4D i både total- och utförandeentreprenad (Thörnqvist 2016). 

5.5.1.1 WSP Sverige 

I dagsläget arbetar WSP Sverige aktivt med utvecklingen kring bland annat 
dessa arbetsmetoder med 4D och 5D. WSP Sverige har en utbildningsplan 
inom företaget där representanter för Vico Software också deltar och berättar 
om programmen. Kommunikation och samarbete mellan olika kontor inom 
WSP-koncernen är möjlig och eftersom att arbetet kring dessa arbetsmetoder 
har börjat användas på lokal nivå inom WSP så finns möjligheterna för att 
introducera och informera fler kontor i koncernen.   

5.6 Enkätsvar 

Nedan presenteras de svar som erhållits av den utdelade enkäten som en 
tabell. Antalet personer som valt de olika svarsalternativen skrivs ut inom 
parantes under varje svarsalternativ. Totalt svarade tolv personer, samtliga 
från WSP i Sundsvall. Av dessa tolv arbetade sex personer på avdelningen 
för Byggprojektering, fyra personer på Management och två personer på 
Samhällsbyggnad. 

Tabell 5, Svarsresultat av enkät 

Har du hört talas om 4D och 5D för 
projektering? 
 

 
NEJ 

(3 st) 

 
JA 

(9 st) 
Har du hört talas om Vico Office och dess 
programvaror? 
 

 
NEJ 

(12 st) 

 
JA 

(0 st) 
Har du använt dig utav någon av Vico Offices 
programvaror?  
 

 
NEJ 

(12 st) 

 
JA 

(0 st) 

Om ja, vilken/vilka programvaror?            (0 st) 
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I vilken utsträckning har du kunskap 
inom 4D & 5D för projektering? 
 

 
1 

Ingen 
(7 st) 

 
2 
 

(4 st) 

 
3 
 

(1 st) 

 
4 

Stor 
(0 st) 

 

I vilken utsträckning har du kunskap 
inom Vico Offices 
programvaror/programvara? 
 

 
1 

Ingen 
(12 st) 

 
2 
 

(0 st) 

 
3 
 

(0 st) 

 
4 

Stor 
(0 st) 

 

Hur effektiv anser du att din nuvarande 
arbetsmetod är? 
(programvaran/programvarorna du 
använder) 

 
1 

Ineffektiv 
(0 st) 

 
2 
 

(3 st) 

 
3 
 

(7 st) 

 
4 

Effektiv 
(0 st) 

 
Vet 
ej 

(2 st) 
Tror du att det finns möjligheter att 
utveckla det arbetsområde/program du 
arbetar med? 
 

 
1 

Inga 
(0 st) 

 
2 
 

(1 st) 

 
3 
 

(6 st) 

 
4 

Stora 
(4 st) 

 
Vet 
ej 

(1 st) 
Är du intresserad av att delta på en 
informationsföreläsning kring en ny 
arbetsmetodik anordnad av WSP 
Sverige? 

 
1 

Inte alls 
(0 st) 

 
2 
 

(1 st) 

 
3 
 

(7 st) 

 
4 

Mycket 
(4 st) 

 

Är du intresserad av att lära dig om ny 
arbetsmetodik och ett nytt program att 
arbeta med för dina ändamål? 
 

 
1 

Inte alls 
(1 st) 

 
2 
 

(2 st) 

 
3 
 

(6 st) 

 
4 

Mycket 
(3 st) 
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7. Diskussion 
Ämnet om arbetsmetoderna och metodiken kring 4D för projektering kan 
variera mycket. Det kan bland annat variera beroende på vilken typ av 
projektering som ska utföras och vilken bransch som behandlas. Än om 
konceptet som 4D metodik bygger på har funnits en längre tid som beskrivs 
i avsnitt 5.2.1 så kan analyser och studier av området variera. Denna rapport 
har inte behandlat något praktiskt utförande av ämnet, vilket eventuellt hade 
lett till ett något annorlunda resultat och analys. Metoderna och resultatet för 
denna rapport diskuteras i följande avsnitt. 

7.1 Metoddiskussion 

De informationsinsamlingar som gjordes var som beskrivet i avsnitt 3 bland 
annat enkäter och intervjuer. Dessa låg till grund för att inledningsvis skapa 
en uppfattning kring huruvida metoderna och metodiken kring 4D och dess 
aktuella programvaror är välkända och isåfall i vilken utsträckning de 
används. Svaren av dessa informationsinsamlingar hade till en början 
betydelse för huruvida ämnesområdet var aktuellt eller inte. Fortsättningsvis 
hade det en stor betydelse för på vilket sätt det var aktuellt och hur 
metoderna skulle kunna appliceras och implementeras. Detta beroende på 
situationen och omfattningen av området på företaget i dagsläget. 
Enkätsvaren har sammanställts som resultat i tabell 5 i avsnitt 5.6 och 
illustreras i avsnitt 7.2.1 i form av diagram och tabeller. Totalt svarade tolv 
personer, samtliga från WSP i Sundsvall. De svarandes åldrar, befattningar, 
kön eller arbetslivserfarenhet har inte bestämts eller reglerats, utan detta är 
av stor variation och helt slumpvis. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Diskussion av enkätsvar 

Den första frågan som enkäten innehöll illustreras av Figur 18. 
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Figur 18, Har du hört talas om 4D och 5D för projektering 

På frågan om enkätsvarande har hört talas om begreppen 4D och 5D för 
projektering så hade majoriteten, 75% gjort det. Det har inte vidare 
specificerats i enkäten under vilka förhållanden de svarande har hört talas 
om området, utan endast ur generell aspekt.  

Som Thörnqvist beskrivit, vilket nämndes i avsnitt 2.1, har WSP på lokal 
nivå börjat använda sig av Vico Offices programvaror som man arbetar med 
bland annat metodiken för 4D inom. I avsnitt 5.5.1.1 beskrivs också att WSP 
Sverige aktivt arbetar med bland annat utvecklingen av nya arbetsmetoder. 
Eftersom Vico Office programvaror visat sig vara effektiva för 
projekteringen på WSP på vissa kontor så är det dagsaktuellt att börja 
implementera dessa på fler av WSP:s kontor runt om i landet. I intervjun 
med Thörnqvist så nämndes att programvarorna ska finnas tillgängliga för 
att användas av övriga kontor inom WSP. Detta leder till den andra 
enkätfrågan som visas i Figur 19. 
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Har du hört talas om 4D och 5D för projektering? 
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Figur 19, Har du hört talas om Vico Office och deras programvaror 

Ingen av de personer som svarade på enkäten hade hört talas om Vico Office 
eller deras programvaror. Medarbetare på WSP Sundsvall kunde inte se att 
dessa programvaror fanns tillgängliga på deras intranät för installationer. 
Därför gjordes en uppföljning av detta dilemma där en medarbetare inom IT 
på WSP Management i Stockholm kort intervjuades över telefon. Det visade 
sig att mindre tekniska problem har förhindrat att programvarorna inte varit 
tillgängliga, men att de inom kort kommer att åtgärda detta.  

Behovet av utveckling inom metoder för att projektera och arbeta inom 
byggbranschen är som beskrivet i avsnitt 1 relativt stort. Några av 
enkätfrågorna handlade om att se efter vad personerna som svarade på 
enkäten anser om sina aktuella arbetsmetoder och vad personerna anser om 
utvecklingsmöjligheterna för dessa. Enkäten behandlade även hur stort 
intresset är att börja använda sig av nya arbetsmetoder i form av 
programvaror och/eller metodiker. Utifrån svarsresultatet av Figur 20 och 
Figur 21 kan olika slutsatser tolkas. 
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Figur 20, Hur effektiv anser du att din 

nuvarande arbetsmetod är (programvara) 
Figur 21, Tror du att det finns möjligheter 
att utveckla det arbetsområde/program du 

arbetar med 

På en skala 1-4 angav majoriteten, sju personer av de svarande alternativ 3 
på frågan som visas av Figur 20 huruvida deras nuvarande arbetsmetod är 
effektiv eller inte. En fjärdedel av personerna svarade alternativ 2 på denna 
skala och övriga svarade att de inte visste. Detta resultat kan analyseras när 
det kombineras med följdfrågan som Figur 21 visar, om den svarande tror att 
det finns utvecklingsmöjligheter inom deras arbetsområde och/eller 
program. På denna fråga blev resultaten något högre på den 4-värdiga 
skalan. De flesta tror alltså att det finns goda, eller stora möjligheter att 
effektivisera deras arbetsmetoder. Kopplat till Figur 19 som visade på att 
ingen av de svarande hade hört talas om Vico Office, och med hänsyn till de 
felkällor kring frågorna som beskrivs i avsnitt 7.2.1.1 så tyder det på att det 
finns en möjlighet att arbetet med bland annat 4D inom just Vico Office 
skulle kunna innebära en effektivisering. Att just programvarorna inom Vico 
Office hamnat i fokus som tillämpning av 4D handlar som tidigare nämnt att 
WSP har valt att börja använda detta program på lokal nivå. Hade de valt att 
börja arbeta med ett annat program som stödjer metodiken kring 4D inom 
projektering så hade denna rapport fokuserat på just det programmet eller 
programvarorna.  
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Många personer, sett utifrån de relativt få personerna som svarat på enkäten, 
tror alltså att det finns utvecklingsmöjligheter inom deras område, vare sig 
de berörs av just metoder och metodiker kring 4D eller inte. För att dessa 
utvecklingar ska kunna ske så krävs att det finns ett intresse att vilja 
undersöka möjligheterna kring det. Frågor som berör intresset illustreras av 
Figur 22 och Figur 23. 

  
Figur 22, Är du intresserad av att delta på 

en informationsföreläsning kring en ny 
arbetsmetodik anordnad av WSP Sverige 

Figur 23, Är du intresserad av att lära dig 
om en ny arbetsmetodik och ett nytt 

program att arbeta med för dina ändamål 

Enkätfrågan som illustreras av Figur 22 handlade om huruvida personen 
som svarade var intresserad av att delta på en informationsföreläsning kring 
en ny arbetsmetodik anordnad av WSP Sverige. Denna fråga baseras på det 
Thörnqvist menat på (Thörnqvist 2016) att samarbete mellan koncernens 
olika kontor runt om i landet kan hjälpa varandra med information och att 
komma igång, om intresset finns. Utifrån enkäten visade det sig att det fanns 
stort intresse överlag bland de som svarade att de skulle vilja delta på en 
informationsföreläsning. Följdfrågan på enkäten som illustreras i Figur 23 
omformulerades något till om intresset fanns av att lära sig om en ny 
arbetsmetodik och ett nytt program att arbeta med för personens ändamål. 
Det har under detta arbetes gång visat sig att metodiken kring 4D och de 
program som används kan gynnas av många parter av ett projekt. Däremot 
är det inte nödvändigtvis alla parter som rent konkret skulle behöva använda 
sig av dessa programvaror som isåfall tillämpas. I och med att enkäten 
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utformades i tidigt skede innan dessa konstateringar hade gjorts så har alltså 
inte urvalet av de personer som svarade på enkäten valts ut eller reglerats 
utifrån om de skulle behöva använda programvarorna eller inte. Detta blir en 
form av felkälla som måste tas i åtanke, vilket beskrivs mer i avsnitt 7.2.1.1. 
Att svaren kring frågan som visas i Figur 23 blev något lägre på skalan än 
frågan i Figur 22 kan bero på att vissa personer visste att de inte skulle 
beröras av en ny programvara för området. Det kan också bero på att man är 
intresserad av att lära sig kring vilka möjligheterna är för nya 
arbetsmetodiker och/eller program, men att man inte av olika orsaker själv 
vill lära sig det. De olika orsakerna kring detta kan vara många, men en av 
de skulle kunna vara rädslan inför att prova något nytt, vilket enligt 
Thörnqvist (Thörnqvist 2016) är med all rätt att vara. 

7.2.1.1 Felkällor 

Svaren på en annan fråga från enkäten väcker nya frågor och spekuleringar. 
Figur 24 visar diagram över svaren till frågan om enkätsvarande har kunskap 
inom 4D och 5D för projektering, och i vilken utsträckning. 

 
Figur 24, I vilken utsträckning har du kunskap inom 4D & 5D för projektering 

I och med att samtliga av personerna som svarade på enkäten inte hade hört 
talas om Vico Office och deras programvaror så kan vissa spekulationer 
göras. Eftersom att personerna som svarat på enkäten jobbar på olika 
avdelningar inom WSP som olika roller med olika arbetsuppgifter så kan det 
finnas dolda felkällor i denna rapport som man behöver ha i åtanke. Denna 
rapport baseras enbart på Vico Offices programvaror och 
användningsområdena för dessa. Tillämpningen för programvarorna är i 
olika omfattningar aktuella för de olika avdelningarna och arbetsuppgifterna. 
De personer som valts ut för att svara på enkäten är personer som har 
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antagits vara aktuella för området med 4D och Vico Office, men så behöver 
fallet inte ha varit. Figur 19 visar på att ingen medarbetare har hört talas om 
Vico Office medan Figur 24 visar på att vissa personer ändå har kunskaper 
inom 4D och 5D. En annan eventuell felkälla att ha i åtanke är att 
personerna som svarat på enkäten kan ha använt sig av begreppen 4D och 
5D på tidigare jobb eller i andra sammanhang än det sammanhang som 
denna rapport behandlar.  

En annan felkälla i detta arbete skulle kunna vara min personliga tolkning av 
de olika referensernas faktan och/eller påståenden. Vico har definierat bland 
annat begreppet kring 4D väldigt ingående och utförligt. Jag har därpå valt 
ut den information jag ansett vara den mest relevanta. Detta kan ha lett till 
att viktig information eller definitioner blivit uteslutna eller feltolkade.  
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8. Slutsatser 
Utvecklingen inom byggbranschen är som nämnt i avsnitt 1 i behov av 
effektivisering. Det har genom åren införts nya arbetsmetoder som 
effektiviserat arbetsprocessen av byggprojektering, sådana som 2D-CAD, 
3D-CAD och BIM. Utvecklingen har stannat upp något, trots att det finns 
beprövade metoder som 4D, som visat sig kunna effektivisera projekteringen 
ytterligare under vissa förutsättningar. Det finns många olika orsaker till 
varför utvecklingen har stannat upp, men en av dessa kan vara rädslan av att 
nya tillvägagångssätt kan vara omständliga. För att en ny arbetsmetod eller 
en metodik, som 4D innebär, ska kunna appliceras i byggprojekt så krävs att 
denna genomsyrar hela projektet och alla inblandade parter. Hela 
projekteringsgruppen måste alltså vara engagerade till detta förhållningssätt. 
Förvisso finns även i mindre utsträckning av användningen vinster att 
erhålla, men för att ett projekt i helhet ska kunna effektiviseras så krävs ett 
helhetsåtagande.  

Metodiken kring 4D inom projektering har ingen egentlig betydelse för 
vilken entreprenadform som tillämpas, när det väl har blivit fullt ut 
implementerat. Däremot har det större betydelse för implementeringen i sig. 
I och med att det är ett helhetsåtagande så innebär det också att beställaren i 
upphandlingen av entreprenaden är medveten och villig att genomföra 
projektet med denna metodik. Beställaren har olika mycket hjälp av expertis 
och insatta personer kring arbetsmetoder och metodik beroende på vilken 
entreprenadform som tilläpas, så därför har den implementeringen en 
avgörande roll. För att en beställare ska kunna se nyttan med dessa 
arbetsmetoder och metodik utan att ha vidare kunskaper inom området så 
kan tidigare utförda pilotprojekt användas att visa på goda exempel. Det är 
alltid en risk att vara en av de första som provar någonting nytt. 
Implementeringen av arbetsmetoden har lyckats på vissa företag i olika 
utsträckningar. Man har exempelvis på lokal nivå på WSP i Stockholm 
under några år arbetat med 4D för projektering. Dessa lyckade projekt kan 
medföra att fler kontor inom koncernen också inleder en implementering av 
arbetsmetoden och metodiken inom 4D.  

Man behöver på ett företag eller kontor, som vill applicera arbetsmetoden, 
först ta reda på om sin verksamhet skulle kunna dra nytta av användningen 
av 4D för projektering. Nästa steg är att se till sina förutsättningar för att 
utveckla sin projektering till 4D. Denna typ av projektering kräver en viss 
standard av detaljeringsgrad och informationskvalitet i användningen av 
BIM. Det kräver bland annat av projektörerna att modellera på ett sådant sätt 
som stödjer efterarbetet med exempelvis mängning och tidplanering för 4D. 
Detta handlar dels om att produktionsbereda sina modeller, de vill säga att 
bygga objekten precis som de ser ut och byggs i verkligheten. Det kräver 
också en särskild standard på dokumentationen av modellen, däribland en 
viss struktur av littreringar och kod-benämningar. Tidplaneringen som 4D 
mycket kretsar kring har inte bara en ny teknik eller programvara att lära sig 
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för att applicera 4D. Det handlar om att börja projektera på ett nytt sätt, att ta 
till sig den metodik som 4D kräver att projekteringen genomsyras av. På så 
sätt, precis som helhetsåtagandet med användningen av BIM, kan 
effektiviseringen uppnås, som användningen av 4D medför. Det finns stora 
möjligheter för användningen av 4D, och därmed stora effektiviseringar att 
vinna.  
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BILAGA 1: Intervju med Jonas Thörnqvist 

Jonas Thörnqvist 

WSP Management, WSP Sverige 

2016-04-07 kl 11:26 – 12:26 

(förklaring av arbetet) 

Det verkar vara ett ganska brett område. 

Till en början kan området kännas brett. Sedan blir det väldigt tydligt vilka 
problem som finns och vilka utmaningarna är, och de är inte lätta att få 
ordning på. Det är därför det inte har hänt någonting på väldigt många år. 
Man har ju hållt på med det i iallafall fyra år aktivt att försöka få in det i 
Sverige från Vicos sida, men det är trögt. 

Om man applicerar de olika programmen från Vico Office tex Schedule 
Planner och Cost Planner är det då så rent konkret att man då har 
applicerat 4D och 5D i viss mån? 

Begreppet 4D och 5D är något som Vico har myntat egentligen. 4D är från 
att Einsten definierade att fjärde dimensionen, oavsett CAD och sånt, är 
tiden. Och då menar de att tidsplaneringen kopplar tiden till de tre 
dimensionerna, och på så sätt får man detta 4D. Sedan stödjer deras program 
mängavtagning för kalkyl, då är femte dimensionen kostnaden, priset. Men 
om man tittar generellt sett i byggvärlden så är den femte dimensionen övrig 
metadata. Dvs priset är en dimension i det hela, sedan all övrig information 
kring det här objektet  ligger inom den femte dimensionen som övrig 
metadata, data om datan.  

Sedan har Vico stöd för tidplanering och mängdavtagning samt kalkyl, 
vilket är 4D respektive 5D enligt dem.  

Som jag förstått det så är det lätt att man kan misstolka att 4D handlar 
om själva simuleringen, uppbyggnaden av modellen, men Vico menar 
att det handlar om att generera planeringen från själva modellen, och 
inte bara koppla den mot en redan gjord planering.  

Man har ett tidplaneringsprogram i Vico, och den kan vara helt fristående 
från modellen om man vill, eller så kan man koppla den till modellen för att 
få själva simuleringen, att man kan visa att objekten tänds när dess 
motståndartid är aktuell, när objektet, byggdelen har byggts. 
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Så tidsplaneringen i Vico så har man ett fullfjädrat tidsplaneringsprogram, 
där man har möjlighet att koppla till 3D-objekten. Och när man har gjort den 
kopplingen, då får man en 4D-simulering. Men det är inte simuleringen i sig 
som man gör där, utan det är ju tidplanen. Om man sedan har möjlighet till 
modellen så kan man koppla tidplanen mot den och per automatik få själva 
simuleringen. 

Fungerar det likadant att koppla en tidplan utifrån, från tex PlanCon in 
i Vico och få ut simuleringen osv? 

Nej. Simuleringen går bara att göra inne i Vico. Man kan dock importera 
tidplanen till Vico, men Vicos Schedule Planner använder Flowline-grafer, 
medan de andra programmen jobbar med Gantt-scheman. 

Det går att exportera in, men det är inte att föredra. Kopplingen mot 
modellen blir ett elände, att sitta och manuellt bestämma vilka objekt som 
ska in på vilken aktivitet. 

Så det blir inte tidseffektivt och därmed inte kostnadseffektivt.  

När man gör tidplanen etappvis, som man gör i projekt, så behöver man inte 
göra speciellt mycket för att få in de uppdaterade mängderna i tidplanen. Det 
tar inte lång tid att göra uppdateringen av tidplanen, medan om man har gjort 
det i ett annat tidplanprogram så får man sitta och göra en helt ny tidplan 
som tar mycket längre tid, för att sedan exportera in den i Vico som också 
tar lång tid, för att sedan sitta och koppla de nya objekten mot akiviteterna 
igen.  

Tidsmässigt kanske det är ca en halvtimme om man gjort allt i Vico, och en 
vecka om man gjort det i ett annat tidplanprogram och ska ha in det i Vico. 

Det går, men det är inte värt det. 

Antingen kör man det i Vico fullt ut, eller så gör man det inte alls 

Är det ett helhetsåtagande att man måste köra fullt ut alla program 
eller kan man börja använda det steg för steg allt eftersom? 

Ja det kan man göra. Det finns jättestora fördelar med att ha en platsbaserad 
tidplan som Vico har. Så man behöver inte ens ha en 3D-modell. Jag har 
varit i projekt där man bara använder just det effektiva 
tidplaneringsverktyget. MS Project och PlanCon är program som visar en 
tidplan, men det är väldigt tidskrävande för tidplaneraren att göra tidplanen i 
de programmen, medan Vico har program som underlättar arbetet för 
tidplaneraren och effektiviserar det. Så att tidplaneraren kan använda sin 
kompetens och erfarenhet för att optimera tidplanen. Det har man ju nästan 
aldrig tid att göra i ett vanligt tidplanprogram. När du väl har fått in 
aktiviteterna så är det dags att presentera och leverera det. Medan i Vico så 
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får du som tidplanerare hjälp att snabbt få in aktiviteterna och strukturen och 
sedan sitter du och optimerar tidplanen så att man verkligen har koll. Med 
optimeringen innebär ju också att man minimerar risken. Man får koll på 
vad som ingår här och så. Framförallt Flowline tekniken gör att den visar ju 
den faktiska tidsåtgången. I Gantt-scheman vill man ofta lägga in buffertar, 
att aktiviteterna inte kan gå i varandra, så att om olika personer ska in eller 
olika dicipliner, så lägger man in dem. Men det finns inte något bra sätt att 
lägga in bufferten. Så antingen måste man ha en buffert som egen aktivitet, 
eller så lägger vi på en timme eller en dag på den aktivitet man redan har. 
Problemet då är att om man har tex tusen aktiviteter och lägger på en dag per 
aktivitet, så har man alltså lagt på tre års produktionstid när det bara är 
buffert. Medans i Vico så har man aktiviteten och så är det avståndet mellan 
linjerna som är bufferten, dvs man ser det visuellt och även tidplanemässigt. 
I och med att Flowline inte är så vanligt så kan det vara svårt för andra att 
förstå den tidplanen, men då har man i Vico att man trycker på en knapp, 
vilket verkligen bara är att trycka på en knapp, så växlas det till ett Gantt-
schema för visa tex beställaren och andra som inte är van att se det 
gränssnittet. Man kan även rita i Gantt-schemat men det är inte att 
rekommendera för att jobbar man i Vico så ska man jobba i Flowline.  

Jag såg på hemsidan en sådan bild på Flowline, där man har markerat 
vart många linjer möts respektive där det glappar väldigt mycket med 
stora utrymmen. Vad är det de beskriver rent konkret? 

Tidplanen är platsbaserad och det som skiljer är vänsterkolumnen där man 
normalt har sina aktiviteter uppradade, bjälklag plan 1, plan 2, plan 3 osv. I 
och med att tidplanen i Flowline är platsbaserad så är det bara platserna som 
står till vänster, plan 1, plan 2, plan 3 osv. På X-axeln så är tiden som 
vanligt, och aktiviteterna istället för att ligga på en rad till vänster det sneda 
sträcket i sig och det sträcket går ju över våningsplanen. Så om man har 
bjälklaget som ska det vara på bottenplanet, plan 1, plan 2, plan 3 så går det 
sneda sträcket från bottenplanet genom dessa plan. Är det flera aktiviteter, 
bjälklaget, pelare, nästa bjälklag, väggar osv och har det sneda strecket som 
dessa aktiviteter som skär varandra så innebär det att aktiviteter kan vara 
felplacerade, om tex linjen för isolering skär linjen för reglar så innebär det 
att man sätter isoleringen i luften eftersom det inte finns några reglar där. 
Detta innebär skärningarna.  

Det gör att detta blir så visuellt. Man har gjort undersökningar på riktigt 
duktiga tidplanerare som har gjort tidplaner i Gantt, och översatt de till 
Flowline och gjort analysen, där man också hittat krockar. Detta för att det 
är svårt att se om en aktivitet på rad 1 krockar med en aktivitet på rad 3000 i 
Gantt-schemat, men däremot i Flowline så kan man lättare se det. På 
Youtube så finns en del filmer, som tex Stockholm Water Font visar man 
installationerna i en elva meter hög Gantt-tidplan. Försök då se om 
aktiviteterna längst upp krockar med en aktivitet elva meter ner. 
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När det är luft så har man gått i ett snabbare tempo i början och sedan när en 
aktivitet som går långsammare än föregående aktivitet så ökar avståndet 
emellan. Då kan man fråga sig varför börja med en aktivitet och stressa på 
den innan, tex vid bygge av innervägg så ska väggen upp och sedan ska 
målaren måla väggen där man har satt en buffert på en veckas mellanrum. 
Men i slutet på aktiviteten så har man fyra veckors mellanrum. Varför ska då 
målaren komma in bara en vecka efter att snickaren är klar när han ändå 
slutför arbetet fyra veckor efter att snickaren är klar med sista väggen? Då 
kan han väl lika gärna börja fyra veckor efter början. För det kostar extra 
pengar om målaren ska komma dit och åka därifrån för att sedan komma 
tillbaka igen och det är risk för störningar i produktionen. Det är bättre att de 
kommer dit och slutför det. Det är alltså bättre att man taktar alla aktiviteter. 
Med taktningen i Flowline innebär att man har samma lutning på linjerna. 
Det kan man få genom att man antingen reglerar antalet personer som är 
inne och arbetar. Om man tex har en person så ser man att det ligger på en 
viss takt, men då kan man se att man måste göra en brantare linje om den 
slackar efter, så man behöver kanske två målare och får planera utifrån det. 
Det finns klipp på Youtubekanalen Vico Sweden. Finns en på typ 20 min 
som förklarar hela konceptet. 

Kan man då börja succesivt eller måste man gå all in?  

Man kan naturligtvis göra det succesivt, det är så vi implementerar det och 
egentligen är det bästa. 

Det är ju olika personer som ofta gör de olika arbetena. Konstruktören och 
markarkitekten ritar sin modell. Ibland ger arkitekten och konstruktören 
mängder till kalkylatorn, men problemet där är då att man får en stor mängd 
bara. Si och så mycket stomme har vi, i tex kubikmeter eller att man får fel 
enheter att man får kubikmeter dörrar. Där är det då bättre att kalkylatorn 
själv tar ut mängderna, vilket möjliggörs med hjälp av Vico när man får 
modellen och själv tar ut mängder så att man vet vilka mängder man fått ut. 
Man har i Vico ett väldigt bra system som visar vilka mängder det är som 
har tagits ut på ett bra sätt från modellen och vad som har blivit felläst, då 
kommer ett utropstecken på det. När man kopplat mängderna i sin kalkyl så 
får man också aktiviteterna nedskuggade på ett sätt så att man ser vilka 
mängder man fått med sig i kalkylen. För annars kan man sitta med 
jättemycket mängder och undra om man tagit med en mängd i kalkylen eller 
inte, vilket då programvaran i Vico hjälper till med att se att man tagit med 
alla mängder i kalkylen. Så mängdavtagning kan man göra fristående med 
hjälp av kalkylen, så behöver man inte göra tidplaner i den. Man kan 
jämföra olika versioner av modeller när man eftersom i projektet får 
förfinade modeller med ett kraftfullt verktyg som visar vad som tillkommit, 
frångått och flyttats på osv. Detta fungerar dels på modeller men även på 
2D-handlingar. Det är också en fördel med Vico att man både kan mängda 
från 3D-objekt och från PDF:er och CAD-ritningar. Man kan ju dock om 
man vill bara använda Vico för mängdavtagning och sedan sitta i sitt vanliga 
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kalkylverktyg om man vill och mata in där i. Men man kan också sitta och 
göra kalkylen direkt i Vico. Däremot har ju Vico Sverige nu börjat ta fram 
ett eget kalkylrecept, alltså att man har ju olika databaser som är 
gemensamma i branschen och sedan gör man anpassningar utifrån dem, 
vilket inte tidigare har funnits i Vico. Så vi på WSP har sedan två år översatt 
alla våra kalkyler så att vi har andra kalkylverktyg till att vi har samma i 
Vico. Så vi kan göra samma arbete med hjälp av Vico som vi gör med andra 
kalkylverktyg.  

Så det går att använda varje modul helt fristående utifrån vad man ser för 
nytta i projektet. Men de mer man använder Vico till de olika diciplinerna, 
kalkylen, tidplanen osv de större exponensiellt blir möjligheterna just för att 
allt är kopplat. Får man en uppdaterad modell med nya mängder så läser 
man in det i mängdavtagningen och då uppdateras kalkylen i stort sett 
automatiskt. Tidplanen är kopplad till kalkylen och de mänger som ligger 
där och kalkylen får då in hur mycket arbetstid man uppskattar det tar för en 
aktivitet. Ökar aktivitetens mängd så behöver man justera tidplanen där, 
vilket man då får en fråga om i stort sett automatiskt om man vill uppdatera, 
och då får man ändringen i tidplanen. Då ser man visuellt att en aktivitet är 
ändrad och kanske krockar aktiviteten med en annan då man ser att de skär. 
Då får man antingen sätta in fler arbetare, eller skjuta på tidplanen.  

Så jobbar man med hela programmet så blir det otroligt effektivt och man 
kan kommunicera snabbt och enkelt. Man kan jobba med modellen parallellt 
och se eftersom hur planeringen påverkas, tex hur långt man kan skjuta på 
en aktivitet innan en annan aktivitet påverkas. Så att det är ett verktyg som 
gör det väldigt tydligt med vad som ska göras när, och i och med att de är 
platsbaserad så talar den om vart man ska vara, på ett specifikt våningsplan 
eller i den där lägenheten och göra det där jobbet.  

Vill man så kan man dessutom lägga in det på resursnivå, dvs på 
medarbetarnivå så att man kan skriva ut en tidplan med aktiviteter för varje 
person, på till och med tim- och minutnivå utan att det kräver speciellt extra 
mycket arbete. I och med att tidplaneraren ofta är en egen person, 
kalkylatorn också ofta är en egen osv så är det ett bra sätt att implementera 
sin egen modul som man ska jobba med och sedan få till så att allt hamnar 
till samma projekt.  

Finns det en mölighet att en tex BIM-samordnare sitter och lär sig Vico 
ytligt mer generellt eller krävs det alltid en person per diciplin i varje 
program som gör de olika delarna som sedan kan samordnas? 

Det bästa är egentligen om tex kalkylatorn själv lär sig programmet. Det är 
en yrkesskicklighet att vara kalkylator, det är ju inte bara att trycka ut 
mängderna automatiskt i ett program, för det är ju bulkmängder som ska 
kopplas ihop med vilket recept och hur det receptet är uppbyggt. För allting 
är ju generaliseringar och förenklingar och då måste man se till sina 
förutsättningar i projektet vad det är som är rimligt att göra och vad är det 
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som kostar och vad som inte är relevant. Man behöver inte gå ned på skruv- 
och mutternivå bara för att man får ut det av modellen om det skulle vara så. 
Mycket är kvadratmeterbaserat, man vet att en viss innervägg kostar si och 
så per kvadratmeter. Men det vet man ju också att vid mängdavtagningar för 
tex en innervägg som man har dörrar i som har reglar på centrumavståndet 
600 mm, då tar man bort den regeln som hamnar vid dörren. Det innebär ju 
att man  måste komplettera dörreceptet med att dörren måste ha en regel på 
vardera sida att skruvas i. Ligger den extra regeln inte med i dörreceptet så 
får man ett för lågt pris. Därför brukar man istället vid mängdning av tex 
innerväggar inte ta bort dörrhålen. De extra materialen, tex kostnad för den 
extra gipsen som blir, den täcker de extra kostnaderna som blir för att istället 
bearbeta gipset. I dagsläget är det mycket uppbyggt på det sättet, man måste 
veta vad det är man gör, det går inte att göra det per automatik. Däremot att 
sitta och mängda av som man traditionellt sett gör med skalstock på 
pappersritningar, det finns det ingen mening med. Så får man som tidigare 
en bulkmängd av tex pelare så behöver man inte sitta och mängda det själv, 
utan det ges direkt av modellen. Däremot hur man använder den mängden, 
som tex hur man ska göra med håltagningar och anslutning mot trapp osv, 
det måste man ha erfarenhet av som kalkylator att veta vad kommer det att 
kosta och hur blir kalkylerna uppbyggda.  

Så det bästa är ju att diciplinerna som finns idag lär sig, att tidsplaneraren lär 
sig Vico Schedule Planner, kalkylatorn lär sig mängdavtagning och 
kalkyleringen i Vico. 

Sedan kan man i början innan man lärt sig behöva ha någon som är riktigt 
duktig på Vico och hur Vico fungerar och att BIM-samordnaren, eller 
motsvarande är med och skriver kravställningen på modellerna. För det är 
det största problemet att arkitekten och konstruktörerna ritar ju enligt praxis 
3D-modeller som genererar 2D-handlingar, och därför så tänker de inte på 
informationen som ska finnas i 3D-modellen. Medan när man tar ut mängder 
ur modellen, är det en stålpelare med tex SP för stålpelare och sedan övrig 
information som talar om vad är det för pelare och dimension och 
materialegenskaper, vilket är vad som sätter priset på den. Så det som är 
minimikravet på tidig littrering är att varje ny egenskap ger ett nytt littera 
och att man använder sig av BSAB-koder, vilket är en standard. Då kan man 
koppla kalkylreceptet med BSAB-koderna så att man har den kopplingen, 
och då behöver man få BSAB-koderna inskrivna på alla objekt i modellen så 
att man kan sortera på dem och få ut mängderna på ett bra sätt. Annars blir 
det manuellt arbete ändå, för då får man inte någon automatik i det hela, om 
man inte kan sortera ut informationen.  

Så det är den stora utmaningen idag varför det inte funkar, att kalkyl i den 
traditionella processen kommer in i slutet. Man har gjort allting och sedan 
upphandlar man en kalkylator för att göra kalkylen, där den personen får tex 
2 veckor på sig och alla andra sitter bara och väntar på att kalkylen ska bli 
färdig. När man ska jobba på det här sättet så måste man ha med kalkylen 
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från början och att kalkylator också är upphandlad för 3D-mängder och att 
jobba med modellen för mängdavtagning. Det gör man inte idag, vilket är ett 
stort problem.  

Är det stor omställning för de olika diciplinerna, tex kalkylatorn för att 
börja jobba med Vicos programvaror till skillnad från dagens lite mer 
traditionella?  

Det är ungefär som när man gick över från ritplankan till CAD för 30 år 
sedan. ”jag vill ha min tuschpenna och plastpapper och sitta och rita på det, 
jag vill inte sitta med datorer”. Den inställningen finns nu också, ”jag sitter 
med mitt excel-ark och mitt vanliga kalkylprogram och mängdar manuellt 
med skalstocken, jag vill inte hålla på med programmen.” Sedan det man ser 
mer och mer är framförallt yngre som vägrar jobba manuellt som hellre gör 
allt digitalt, även om man mängdar manuellt så vill man göra det på datorn, 
och vad som hjälper en med det är ju att dokumentera det hela. Man 
använder tex Bluebeam för att mängda om man får PDF:er. Den är ju bättre 
än att sitta och mängda manuellt och sitta och skriva in mängder i ett excel-
ark. För då får man när man ritar en mängdningslinje (?), i Bluebeam så 
loggar den alla sådana automatiskt och kan få ut en excel-export på den 
mängden man plockat ut, vilket är bättre isåfall. För skulle man komma på 
att någonting är fel så går man bara in och ändrar det måttet, man behöver 
inte gå in och ändra hela mängdningen. Klickar man då, precis om i Vico på 
en mängdpost så visas det objektet, fast i Bluebeam blir det 2D-sträck. 
Klickar man på en mängdpost i Vico så visas det i 3D-objektet, i 3D-vyn. Så 
man har hela tiden koll på vad är det för någonting jag jobbar med. I vanligt 
arbete har man massa mängder men man har ingen koll på det på samma 
sätt. Ställer någon en fråga sex månader efteråt ”vad är det här för något?” så 
har man ingen aning om det vad det är för mängder man använt.  

För en tex Arkitekt eller Konstruktör så måste man väl 
produktionsbereda modellen, att man delar upp en tex vägg i de 
faktiskta delarna exempelvis en betongvägg i 4 olika betongelement 
istället för ett enda element. Om det är så, hur mycket mer 
tidskrävande är det att göra en sån produktionsberedning? 

Det är det som också är en fördel med Vico. I Vico har de något som heter 
LBS (Location Breakdown Structure). Traditionellt sett när man jobbar med 
modeller eller handlingar så delar man upp modellen med arkitekten, 
konstruktören osv antingen för produktion eller hur man vill ha kalkylen 
osv. Ofta är det båda två, dvs beställaren vill ha kalkylen uppdelad på något 
sätt och då delar man upp modellerna efter den. Sedan kommer 
produktionen och då vill man ju ha det efter produktionens gjutetapper och 
så. Dvs detta ger jättemycket arbete. När man har splittrat en modell så är 
inte inte bara att lägga ihop den igen. Detta ska man försöka förklara för 
konstruktören och arkitekten hur de ska dela upp modellen, och det blir ju 
ofta så när man ska försöka förklara något för någon annan så blir det inte 
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alltid så som man hade tänkt sig, så de får göra om för att det inte blivit rätt 
vilket tar jättemycket tid. Skulle man vilja göra någon liten justering så 
måste man få tag i arkitekten för att hålla ett möte, diskutera det osv vilket 
kan ta några extra dagar. I Vico så vill man absolut inte att någon delar upp 
sina modeller. Kravet är precis som informationen med littran och BSAB-
koder att man ska rita modellen och objekten så som de bygger dem. Är 
väggen per våningsplan så ska väggen ritas per våningsplan. Är det en pelare 
som går mellan våningsplanen och att den fysiskt kapas av emellan 
bjälklagen, då ska pelaren modelleras så. För då får den här LBS:en i Vico, 
när tidplaneraren också använder den för etapper man vill ha in i tidplanen, 
då genererar den sin LBS. Sedan kan kalkyl gå in i samma modell och skapa 
en ny LBS som heter kalkyl då istället, och så delar den in modellen i Vico 
utifrån hur man vill ha det. Då kan produktion om man gör en tidig tidplan 
göra en produktionstidplan som man har produktionsetapper i sig. Då kan 
man sedan växla mellan dessa LBS:erna inne i Vico. Dvs kalkylen har koll 
på sin LBS, tidplaneraren har koll på sin, så att man vet hur den är uppbyggd 
och hur man styr hur man själv vill ha den så att man förklarar och 
kommunicerar kring vad det är man har gjort, istället för att hänvisa till vad 
andra gör. Det blir då lite så ”strunt in, strunt ut”, så blir det fel om man inte 
har koll på vad som hänt. Då vet man heller inte varför något ser konstigt ut 
eller varför det inte fungerar.  

Så det är en jättestor fördel med Vico att personen som har ansvar för arbetet 
är den själv som gör det också. Däremot kan ju den ta hjälp av någon för att 
göra det, men det är fortfarande den som har kontroll på det, så att man vet 
vad som har hänt.  

En fördel med själva simuleringen där man då har produktionsberedd 
modellen, har jag hört kan vara till för upphandlingsskedet av 
entreprenad, att man kan visa för kunden att man har koll på grejerna. 
Är det något som efterfrågas ofta att man har den där simuleringen i 
upphandlingsskedet? 

Lämnar man med en tidplan i upphandlingen för att visa att vi ska börja och 
sluta si och så och att man har tänkt sig en särskild produktionsordning för 
att man har behövt samordna det med tex entreprenören som blir upphandlad 
av en del av projektet, så har man kringgående projekt att man ska bygga 
fyra hus som ska ligga bredvid varandra och det är en entreprenör som får 
respektive hus, och att man då visar att man tänkt på logistiken. 
Grundläggningen sker i den här ordningen och så för att det ska fungera 
smidigt logistiskt sett. Eller att man ska riva ett hus och en 
rivningsentreprenör börjar först och då börjar vi bygga det andra huset. 
Sedan när de har rivit det då börjar det nya arbetet att bygga upp det nya 
huset där. Så för att visa upp sådana saker så är det absolut bra för.  

Det är mycket enklare, för vi människor har ju lättare att ta till oss en bild. 
Precis som med ritningar så har ju inte alla den här spatiala förmågan att titta 
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på en 2D-ritning och se det tredimensionella objektet framför sig. Vi lever ju 
i en tredimensionell värld men vi kommunicerar ju tvådimensionellt. Och 
där är ju all visualisering med modeller och även visualisering av en 
tvådimensionell tidplan med start och slut, men vad innebär egentligen den 
här? Att då visa en kort film i olika sammanhang ger en stor fördel. Så 
presenterar man det ju även för allmänheten, det har ju blivit mer och mer 
som så att, som i Stockholm när man ska bygga Värtahamnen ex antal tusen 
bostäder. Då har man ju visat hur man har tänkt med uppbyggnaden, i vilken 
ordning och ände man börjar i och hur kommer kvarteret att utvecklas.  

Men det efterfrågas inte idag och det är ju ofta för att beställaren inte har 
kunskap och vetskap kring att det går att göra. Ibland när man presenterar 
det så talar man om vad det kostar, och det tar ju ändå en viss tid att göra de 
olika sakerna. Så då säger de ”oj, kostade det så mycket” utan att de 
egentligen veta nyttan med att göra det, vilket medför att de inte tycker att 
det är värt det. Vilket är ett stort problem idag, och det är ju byggbranschen i 
ett nötskal, att man tror inte på något förrän man själv upplevt det, så därför 
så går det ju så trögt.  

Vi gjorde nu en visualisering med tunnelbanan i Stockholm. Vår VR-
avdelning gjorde fotorealistiska stillbilder men även filmer som visade nya 
perronger och plattformar och sånt. Detta kostade ganska mycket pengar. 
Det skulle användas för kommunikation med allmänheten. Men jämför man 
med reklamavgifter för att trycka i tidningar och sånt så var kostnaden 
egentligen inte så hög. Då ryggar man tillbaka ”oj vad det lät mycket”. 
Sedan efteråt när man ändå tog beslutet om att man skulle göra det där och 
efteråt skulle följa upp det, så var största reaktionerna från allmänheten de 
här visualiseringarna hur man gick på perrongerna och allt sånt vilket 
egentligen var det enda folket hade sett. All annan information i andra 
former som hade getts ut hade inte alls varit lika mottaglig som 
visualiseringarna av allmänheten. Allmänheten hade genom dessa verkligen 
förstått hur det skulle fungera, men textdokument och traditionell 
kommunikation hade inte alls fått samma genomslag.  

Så nu vet ju de kring det projektet om det, men andra vet fortfarande inte om 
det, så det är fortfarande en tröghet att få beställningen på det.  

När de ryggar tillbaka på det sättet i framtida projekt, hur ska man 
försöka förklara vilka kvalitetssäkringar som blir? Är det så att man 
får försöka hänvisa till tidigare projekt som man har gjort som har 
visat sig vara effektiva, eller hur får man fram det till kunden när de 
faktiskt ryggar tillbaka? 

Man kan förklara konceptet, men det är jättesvårt att förklara nyckeltal i och 
med att alla projekt är olika. Det är BIM generellt. Ofta tillämpar man BIM i 
pilotprojekt att det är nytt för kunden och de projektörer som är i projektet 
kanske är ramavtalade sedan tidigare och är inte upphandlade på BIM-
projektering. Och sedan helt plötsligt så stoppar man då in BIM och kanske 
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en 3D-kalkyl i det här projektet. Men om inte processen och upphandlingen 
genomsyras av det här, ändå unika arbetssättet, och framförallt ett annat sätt 
att tänka, då jobbar man ju på ett traditionellt sätt och försöker stoppa in 
BIM-teknik och metodik som inte inte funkar att stoppa in i vanliga 
processer. Då blir det kanske inte bra resultat i projektet som helhet. Men det 
var ju inte 3D-projektering och BIM:s fel, utan det kan ju vara den 
traditionella processen med att man sitter med kalkyl just att beställaren gör 
en kalkyl i tidigt skede för att göra en uppskattning om, ”vi hade tänkt att det 
här projekter kostar 100 miljoner”, då vill de kunna ta fram underlag för att 
det kommer att kosta just 100 miljoner. Så får de reda på att det kanske 
kostar 150 miljoner. Då börjar man analysera vad det är som kostar dem 50 
miljonerna extra. Hade man kunnat basera detta på en modell så kan man ju 
visa exakt vad det är som kostar i det här projektet, istället för att bara kolla 
på en massa siffror, för det är nästan bara kalkylatorn själv som förstår dem. 
Sedan kan en kalkylator ha svårt att förstå en annan kalkylators siffror. Men 
med hjälp av 3D-modeller och att kalkylen är kopplad till den så kan man 
visa vad det är som kostar.  

Skulle man komma på att man tex vill ha en glasfasad istället som kostar 
20% av hela projektet medan med en vanlig fasad så sjunker projektet till 
110 miljoner. Då kan det vara där man såg att de extra pengarna låg. Så det 
underlättar, men det är svårt. Det är mycket med upphandlingen att 
beställarna sköter upphandlingen i tidigt skede, som ofta inte har koll på det 
här. Då gör de en traditionell upphandling enligt traditionella processer, så 
har de sina beslutsprocesser som för offentliga beställare kanske ska upp i 
kommunfullmäktige som ska fatta beslut. Så då blir det en tidplan som sätts 
utifrån när de har sina sammanträden och inte utifrån när projektet kan 
levereras och samtidigt så har man kanske skolstart till höstterminen och 
man vill hinna göra ombyggnaden eller hinna bygga en ny skola till om två 
år på höstterminen. Då har man en traditionell process där det skiljer sig 
mellan hur en 3D-projektering, BIM-projektering behöver gå till mot för den 
traditionella. Men om man får den traditionella processens upplägg så går 
det inte ta tillvara på och förbereda 3D-projekteringen och BIM.  

Så det är den stora utmaningen idag kring det här att man inte har ett 
helhetstänk utan man tittar så långt näsan räcker och löser problemen som är 
framför sig, istället för ett strategiskt arbete med ett helhetskoncept kring 
projektet.  

Utifrån att det är ett helhetsprojekt som så, gör det någon skillnad eller 
har det någon betydelse för vilken entreprenadsform man tillämpar de 
olika programmen i? 

Nej, det spelar egentligen ingen roll. Har man en totalentreprenör så kommer 
den in och gör sin egen bygghandling. Men däremot i systemhandlingen 
behöver man, som i exempelvis en skola, så har beställaren en tanke om att 
vi ska ha in 200 studenter här, vilket ska fördelas på tex 20 personer i varje 
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klass vilket blir 10 klassrum. Då tar en arkitekt fram förslag på hur den här 
skolan skulle kunna se ut utifrån beställarens önskemål. Där behöver man då 
sätta en investeringskalkyl att vad kostar nu den här skolan? Kommunen 
kanske har pengar att för vad varje studieplats får kosta X antal tusen kronor. 
Då får man kolla vad skolan kostar för 200 studenter och stämmer det med 
det nyckeltal som kommunen har bestämt. Då behöver man göra en kalkyl 
där. Har arkitekten ritat i 3D då så blir det enkelt att få in 
kvadratmeterpriserna för den här skolan och vad blir då priset per student, så 
där behöver man fortfarande ha modellen. Sedan när man gör fördjupningen 
i nästa skede så tar man in konstruktören osv, vad krävs för typ av stomme, 
ska det vara platsgjutet osv. Så det ändrar kostnadsbilden lite men det är inte 
säkert att slutkostnaden ändras, men fördelningen inom projektet ändras. Då 
behöver man ha en modell från respektive diciplin för att återigen snabbt och 
enkelt få ut mängderna och kunna sätta priset på det för att kunna se, 
stämmer kalkylen fortfarande? Och då kanske man kan få ett beslut, tex 
skolan kostar 230 miljoner fast vi hade tänkt oss 200 miljoner, det är ändå 
ok, vi gör en upphandling på det.  

Där kommer då totalentreprenören in och jobbar. Då kan man använda 
modellen för upphandling av entreprenören för att tidigt visa vad det är för 
typ av skola och hur man har tänkt sig, för ofta är det inte en ren 
totalentreprenad, det är oftast en styrd totalentreprenad att beställaren har 
varit inne och sagt vissa saker som den vill ha det. Vid en ren 
totalentreprenad så bygger entreprenören 200 skolplatser så får skolan se ut 
hur som helst, vilket aldrig sker. Beställaren har ju vissa riktlinjer och krav 
till entreprenören. Det är ofta så vi på WSP Management jobbar, åt 
beställaren. I och med att vi är konsulter så jobbar vi då vanligen fram till 
bygghandlingen, då det hos betällarna är vanligt förkommande med 
totalentreprenader.  

Sedan har man utförande-/generalentreprenad. Där blir det också så att 
beställaren ansvarar för själva bygghandlingen. Att man gör själva 
bygghandlingsskedet också, och då är det ju ypperligt att man har gjort det 
här steget innan. Men där hjälper vi ofta till. När det är en totalentreprenad 
istället, hjälper till vid den upphandlingen, då föreskriver man ju ofta om 
man jobbat på det sättet innan. Då föreskriver man i upphandlingen att 
entreprenören ska jobba på det här sättet. Däremot kan man inte föreskriva 
programvaror och så, men däremot kan man föreskriva arbetssättet och 
metodiken och sånt och tala om när man skickar med modellen att så här 
kommer det se ut ungefär.  

Så nej, det spelar ingen roll vilken entreprenadform det är utan man får 
anpassa det beroende på vad det är man ska leverera. Det finns stor nytta i 
båda.  
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Vad är ditt bästa tips till företag, och WSP i Sundsvall lite mer specifikt 
om de skulle vilja börja använda sig utav 4D, 5D och Vico Office, hur 
går de tillväga?  

Gör det bara. Ofta är man för feg, att man är försiktig, och det är ju helt rätt 
att man ska vara det för att man tänker efter. Skulle WSP i Sundsvall vara 
intresserade av det här så är det bara att de hör av sig till mig till exempel så 
kan vi komma upp och berätta hur de ska göra. Men generellt sett så tänker 
man igenom vad är det för verksamhet vi gör idag? Jobbar vi med kalkyler 
eller är vi konstuktörer? Håller vi på med stomprojektering eller så? Då är 
det att lära sig det här med att göra modellerna på ett sätt gör att de är mer 
mängdbara och tidplaneringsbara. Att det är tydligt definierade objekt och 
littreringar och att man använder BSAB-koder. Och sedan att man 
modellerar med en hög kvalitet av modellen, som att arkitektens och 
konstruktörens väggar ansluts i hörnen med hjälp av ”diagonaler”. Det får ju 
inte vara två väggar som går in i varandra för då i själva hörnet så har man 
dubbla mängden vägg. Och ska man göra energisimuleringar och sånt också 
så blir det då fel, det får inte glipa och så för då blir det ju köldbryggor som 
gör att inte analysprogrammet klarar av det. Det blir ju egentligen att man 
får skaffa sig en förståelse för vilken kvalitet det krävs av 3D-modellerna. 
Bara för att det ser snyggt ut så är det inte säkert att det går att använda. Bara 
för att man har geometrin där vet inte objektet själv om vad det är för något, 
så då vet inte heller en databas om det heller. Då kan man inte köra någon 
automatik.  

Så det är steget från projektering i 3D för att projektera 2D-handlingar, till 
3D-projektering för att ta vara på den informationen som 
byggnadsinformationsmodellen har. Och det är ju I:et i BIM som är 
utmaningen när man stoppar in en massa information och intellegens i 
modellerna.  

Så är det också som vi pratade tidigare om att Vico har jättemånga olika 
funktioner i sig, att man ser vilka funktioner kan jag själv ha nytta av, så att 
man ser till sin egen vinning, för det är väldigt svårt att sälja in det här till 
andra. Det bästa är att man ser vilken nytta man har själv av att jobba på det 
här sättet. Man flyttar arbetet lite till att arkitekten och konstruktören får 
lägga ned fler timmar på att modellera upp mer. Eller på installationer tex så 
i systemhandlingsskedet så brukar installatörerna inte rita någonting i 
modellen eller ens 2D-handlingar förrän i bygghandelsprojekteringen. Men 
om vi ska kunna ta ut mängder och kalkylering för installationen vilket är 
jätteviktigt för det står till 60-80 % av hela kostnaden av ett projekt av 
installationer. Då bör man ha modellerat installationen dels för att se hur 
ventilationskanalerna tar plats i schakten så att man inte behöver rita om 
schakt och sånt i senare skede som kommer att kosta jättemycket. Men 
också för att få ut själva kostnaden för de i sig. Då vill man att de ritar i 
mycket tidigare skede, att de börjar i systemhandlingsskedet. Och det är de 
inte vana vid och inte beställaren heller, så då kostar det mer i projekteringen 
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men man får igen de pengarna i och med att det kostar mycket mindre 
senare. Det är här man får se att ”ok, jag får lägga 100 timmar extra tid här, 
men jag får betalt för det och det blir jobbigare om min resursplanering inte 
fungerade så att jag måste stoppa in mer resurser. Men projektet tjänar på 
det. ” Det synsättet måste man ha med sig också, att man ser till projektet 
och inte bara till sin egen affär. Det är projektets resultat som är det 
väsentliga, inte den enskilda resursen eller medarbetarens.  

När du säger att du eller ni från Stockholm kan komma upp och 
förklara, menar du då att WSP ska kommunicera mellan kontor, eller 
är det mer Vico-kursbaserat att man borde vinkla sig mer åt dem? 

Det tycker jag också att man går. Vi har ju Vico på WSP för alla, men det 
har inte riktigt gått ut, den kommunikationen att man har haft lite 
installationsproblem på IT-sidan. Men vi inom WSP har programmet så att 
alla som vill ha det, har tillgång till det. Vi i Stockholm har använt 
programmet nu under två år i mängdning, kalkyl och tidplanering och så. 
Därav så kan vi komma och hjälpa till att förklara och svara på frågor och 
funderingar så att vi hjälper till att implementera det. Sedan för att lära sig 
själva programvaran, då är det rekommenderat att man går kurserna hos 
Vico. Där har vi också redan avtalade priser med dem. Men det vet ju Vico 
om själva om WSP skulle ringa. Så prata med några där på WSP i Sundsvall 
om de undrar, så kan du hänvisa till dem att kontakta mig. Vi ska gå ut med 
en jättestor informationsgrej internt inom WSP med att få ut det här på ett 
bra sätt för det har ju varit ett utvecklingsprojekt nu den här tiden och nu har 
vi gått över till att vi ska implementera det, för vi ser fördelar med det, och 
sett länge. Men det är just de här utmaningarna och problemen med att vi är 
ett stort företag och har samma utmaningar som branschen har, har vi internt 
inom företaget. Däremot så har vi en större grupp nu som kan det här. Så att 
vi tar jättegärna uppdrag och lär upp vidare då. Så om tex Sundsvall skulle 
få ett projekt så finns resurser och vi har oftast också en viss peng internt för 
just att då kan vi bemanna så att vi från Stockholm måste ta med oss och får 
med Sundsvall att de lär sig och gör jobbet själva medans vi är mer stöttande 
och hjälper till så att vi kan leverera. På så sätt så lär vi upp fler i själva 
arbetet, för kursen man går hos själva programvaraleverantören går man 
oavsett vilket program man än går där man lär sig mer eller mindre vad ”den 
här knappen gör”. Men om man trycker på den här knappkombinationen, 
vad händer då? – det får man inte på samma sätt lära sig, så man behöver 
hitta en metodik för hur man ska lägga upp arbetet för att man ska få det här 
slutresultatet. Och det får man genom erfarenhet som med allt annat. Och det 
är där vi kan hjälpa till så att man kommer igång väldigt snabbt.  

Är det andra WSP-kontor som kommer till er för hjälp eller arbetar 
Vico inom WSP-koncernen  med att försöka implementera det här på så 
många kontor på WSP som möjligt?  
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Nej, jag jobbar åt WSP Sverige-koncernen också där vi har en 
utbildningsplan där Vico som återförsäljare följer med oss och berättar om 
programmen för att sälja in det. Sedan hjälper vi till internt så att Vico 
stöttar oss när vi ber om det. Men vi hjälper till med arbetet av 
implementeringen internt till största del. Sedan hjälper vi beställarna, våra 
kunder mer så att när vi ser att projekt skulle ha nytta av att jobba på det här 
sättet då presenterar vi det för kunden och säljer in det där till projektet, för 
att visa vad vi vinner på det, vad det är för kvaliteter vi ökar och minska 
risker osv. Så att vi för in det i våran konsultroll i de projekten vi är i, vilket 
vi gjort i flera projekt hittills. Ett utav dem är ju Slussen i Stockholm där vi 
just visar det här med mängavtagningen, kalkylen och spårbarheten så att vi 
kan visa vad är det för mängdposter som ingår och kalkylpost osv. Likadant 
i Göteborg har vi implementerat att de har börjat jobba med det tillsammans 
med en stor beställare i bostadsproduktion då att, hur kan man ha koll på 
kostnader och tidplanering och allting sånt. Men det är lite segt, det tar tid 
just för att det är ytterligare ett sätt man måste jobba. Som du när du har 
försökt att ta reda på vad Vico är via hemsidan och man förstår kanske inte 
riktigt vad som står där. Man har tittat på några videoklipp osv. Sitter man 
istället ned och diskuterar och man visar några exempel så brukar det vara 
enklare men oftast så är det inte att man förstår egentligen förrän man gjort 
några projekt, då börjar man att förstå. Man kanske kan tycka att det var bra, 
men man ändå inte är jätteövertygad för att det vanliga sättet vi gör på är 
också bra. Men sedan när man gjort det ett antal gånger så, enligt vad jag 
sett, så går man därefter inte tillbaka till den vanliga tidplanprogrammet och 
det här med mängdavtagningar kör man på det sättet men det är ingen 
tvekan om det sedan.  

Men det krävs mycket med upphandlingar och kravställningar och det är 
ofta där som är problemet, att projektet redan är igång, och då har man inte 
de rätta förutsättningarna för att få mer än ”good enough” istället för att göra 
det så bra som det skulle kunna blivit.  
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BILAGA 2: Enkät  
(De svarande arbetar på WSP Byggprojektering, Management och Samhällsbyggnad) 
 
Avdelning:                                                                                      _ 
 
Befattning/yrke:                                                                           _ 
 
                                            (Ringa in ditt svarsalternativ) 
Har du hört talas om 4D och 5D för 
projektering? 
 

 
NEJ 

 
JA 

Har du hört talas om Vico Office och dess 
programvaror? 
 

 
NEJ 

 
JA 

Har du använt dig utav någon av Vico Offices 
programvaror?  
 

 
NEJ 

 
JA 

 
Om ja, vilken/vilka programvaror?                                                                                         _ 
 
I vilken utsträckning har du kunskap 
inom 4D & 5D för projektering? 
 
 

 
1 

Ingen 

 
2 

 
3 

 
4 

Stor 

 

I vilken utsträckning har du kunskap 
inom Vico Offices 
programvaror/programvara? 
 

 
1 

Ingen 

 
2 

 
3 

 
4 

Stor 

 

Hur effektiv anser du att din nuvarande 
arbetsmetod är? 
(programvaran/programvarorna du 
använder) 

 
1 

Ineffektiv 

 
2 
 

 
3 

 
4 

Effektiv 

 
Vet 
ej 

Tror du att det finns möjligheter att 
utveckla det arbetsområde/program du 
arbetar med? 
 

 
1 

Inga 

 
2 

 
3 

 
4 

Stora 

 
Vet 
ej 

Är du intresserad av att delta på en 
informationsföreläsning kring en ny 
arbetsmetodik anordnad av WSP 
Sverige? 

 
1 

Inte alls 

 
2 

 
3 

 
4 

Mycket 

 

Är du intresserad av att lära dig om ny 
arbetsmetodik och ett nytt program att 
arbeta med för dina ändamål? 
 

 
1 

Inte alls 

 
2 

 
3 

 
4 

Mycket 
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