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Sammanfattning 
 
Kostnaderna att bygga blir allt högre, man tror att byggkostnaderna väntas öka med 25 

procent inom de närmaste tre åren. Mest stiger byggherrekostnaden och kostnaderna för 

byggmaterial och inget tyder på att detta kommer mattas av. Därför ligger det på 

byggföretagen att effektivisera och optimera projekteringen för att sänka kostnaderna. För att 

sänka produktions- och projekteringskostnaderna vill byggbranschen gå från hanteringen av 

traditionella 2D-ritningar till intelligenta 3D-modeller, BIM – Byggnads Informations Modell. 

 

BIM är en metod för att lagra komplett information om en byggnad i en datormodell. 

Modellen integrerar all geometrisk modellinformation, de funktionella kraven och 

möjligheterna samt uppförandeinformationen i en enda beskrivning av ett byggnadsprojekt 

sett över dess livscykel. 

 

Vid arbete med ett BIM-projekt använder man en delad projektmodell som alla inblandade 

parter kan ta del av och jobba med. Med hjälp av denna BIM-baserade arbetsmetod arbetar 

bland annat byggnadskonstruktörer, vvskonstruktörer, elkonstruktörer och fastighetsförvaltare 

med samma modell som arkitekten. 

 

En av de största fördelarna med att använda BIM vid projekteringen är enkelheten att ändra 

objekt och dess egenskaper. Eftersom alla i projekteringen jobbar med samma modell av 

byggnaden ser respektive projektör ändringen. Det man strävar efter är att alla inblandade 

parter skall jobba med modellen från en gemensam server, för att kunna optimera 

projekteringen med avseende på tid, åtkomst av ritningar och förenklad korrespondens. 

 

Syftet med vårt examensarbete är att skaffa fördjupad kunskap om BIM, både teoretiskt och 

praktiskt. Den praktiska delen bestod i att konstruera en BIM-modell av en byggnad. De 

tillämpningar vi gjort på modellen är en mängdberäkning som vi utfört i ArchiCAD, och en 

energiberäkning i tilläggsprogrammet Vipweb. 

 

 

 

  



 

 
 

Abstract 
 
The costs to build is steadily increasing, one believes that the construction costs will increase 

with 25 percents within the next three years. The cost that will increase the most is proprietor 

cost and the costs for construction materials, and nothing indicates that this will weak of. 

Therefore it lies on the construction companies to become more effective and to optimize the 

project planning in order to lower their costs. To be able to lower the cost for production and 

project planning the construction industry have to go from the handling of traditional 2D-

drawings to intelligent 3D-models, BIM - Building Information Model. 

 

BIM is a method in order to store complete information about a building in a computer model. 

The computer model integrates all geometric model information, the functional requirements 

and possibilities and the behavior information, in only one description of a building project 

seen over its life cycle. 

 

While working with a BIM-project one uses a divided project model that all involved parties 

can take part of and work with. With the aid of this BIM-based work method construction 

engineers, electrical engineers, heating- ventilation- and sanitation engineers and real estate 

managers are able work with the same model as the architect. 

 

One of the biggest advantages with using BIM at project planning is the simplicity to change 

items and its properties. Since everyone in the project planning is working with same model 

of the building they can all see the changes that have been made. What one strives for is that 

all involved parties will work with the model from a common server, in order to optimize the 

project planning with the focus on time, accessibility of drawings and simplified 

correspondence. 

 

The aim with this degree project is to get deepened knowledge about BIM, both theoretical 

and practical. The practical part consisted in designing a BIM-model of a building. We have 

used the model to do an amount calculation on the models building parts. This we carried out 

in ArchiCAD. We also made an energy calculation in the add-on program Vipweb. 

 

 

 



 

 
 

Förord 
 

Detta arbete om virtual construction med building information model (BIM) och dess 

möjligheter som huvudinriktning är det sista vi gör i vår utbildning till byggnadsingenjörer. 

Arbetet skrivs för Linköpings Universitet under institutionen för naturvetenskap och teknik.  

 

Det här examensarbetet bygger på den information som vi samlat ihop från olika medier men 

också från olika personers erfarenheter. Vi vill ge ett stort tack till vår handledare och 

examinator Madjid Taghizadeh från Linköpings Universitet som ställt upp och hjälpt oss med 

detta arbete. Vi vill även passa på att tacka Lars-Erik Fredriksson från NCC, Magnus Dulke 

från Graphisoft och Johan Smedborn från Vico Software. 

 

För att den praktiska delen av vårt arbete skall vara förståligt har vi inlett med en teoretisk del 

som skall ge grundkunskaper inom ämnet BIM och vad det innefattar. De som redan är insatta 

i ämnet BIM kan direkt börja läsa den praktiska delen av vårt arbete. 

 

 

Simon Jansson & Markus Strok 

Maj 2008, Norrköping 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Kostnaderna för att bygga är väldigt höga och byggkostnaderna ser ut att öka med 25 procent 

under en treårsperiod1. De kostnader som ökar mest är byggherrekostnaden och kostnaderna 

för byggmaterial, som båda ökar mer än det genomsnittliga byggfaktorindex, enligt siffror 

från SCB. Inget tyder på att dessa kostnadsstegringar kommer mattas av. Det ligger därför på 

byggföretagen att effektivisera för att sänka sina kostnader. Det finns även effektiviseringar 

att göra genom hela produktionslinan, en jämförelse som kan göras är med bilindustrin. Om 

en bil hade producerats på samma sätt som byggindustrin producerar byggnader, hade bilen 

kostat tio gånger mer än den gör idag2. Många anser dock att detta sätt att jämföra de två 

branscherna inte är rättvisande, då byggindustrin uppför byggnader och anläggningar helt 

enligt beställarens krav och specifikationer. Inte som i bilindustrin där olika märken och 

modeller bygger på samma plattform, med komponenter och delar som passar flera modeller. 

 

Under cirka 25 år har bland annat AutoCAD använts för att göra ritningar i 2D. När det kom 

revolutionerade det projekteringen. Nästa steg i utvecklingen var att göra projekten i 3D. Nu, i 

och med teknikens raketartade utveckling öppnas andra möjligheter. BIM (Building 

Information Model) är ett system som möjliggör för konstruktörer att lätt ha åtkomst till alla 

ritningshandlingar i ett projekt eftersom de är lagrade i en databas. De olika konstruktörerna 

kan arbeta på sin del av ett projekt från samma källa. När arbetet är slutfört finns den 

uppdaterade och färdiga modellen i databasen. Det går även att göra energi-, mängd-, tids- 

och kostnadsberäkningar i modellen. Dessutom kontrollera om de olika konstruktörernas 

installationer kolliderar med varandra. Allt detta gör att byggkostnader för projekterings-, 

uppförande- och förvaltningsskedet kan sänkas avsevärt. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med vårt examensarbete är att skaffa fördjupad kunskap om BIM, både teoretiskt och 

praktiskt, eftersom BIM är den nya tidens tillvägagångssätt att projektera och analysera 

                                                 
1 Virtuellt byggande ska sänka NCCs byggkostnader [webb] 
http://www.byggindustrin.com/Templates/Default.aspx?pId=4749 
2 Rogier Jongeling, Thomas Olofsson, Håkan Norberg: Virtual Construction s1, Department of civil and 
environmental engineering, Luleå tekniska universitet, 2007 
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byggnader samt anläggningar. Detta har åtminstone ett av de stora byggföretagen tagit fasta 

på där NCC har gått ut med att de vill vara ledande inom BIM i Sverige. Syftet är också att vi 

ska lära oss om de program som används under framställandet av en BIM-modell eftersom det 

är ett högaktuellt sätt att arbeta. Den praktiska delen av vårt examensarbete är att göra en 

BIM-modell över en fastighet som NCC har uppfört i Norrköping, äldreboendet kv. 

Bärnstenen. 

 

Frågor vi ställt oss innan examensarbetets start är: 

• Vad är BIM? 

• Vad är IFC? 

• Vilka program finns? 

• Är programmen svårhanterliga? 

• Hur fungerar det praktiskt att uppföra en BIM-modell? 

 

1.3 Metod 
 
Vi började med att samla information till den teoretiska delen av examensarbetet. Insamlingen 

av information har skett via Internet. Under faktasamlandet och rapportskrivningen har vi 

bekantat oss med de program som finns att tillgå. Vi valde sedan ArchiCAD för att utföra den 

praktiska delen, där vi upprättade en BIM-modell över äldreboendet kv. Bärnstenen. 

 

1.4 Struktur 
 
Rapporten börjar med en teoretisk del om vad BIM är, för- och nackdelar, samt dess historia. 

Vi berättar även om program som är tillämpbara för BIM. Sedan tar vi upp vad NCC och 

branschen anser om BIM. Till slut presenterar vi den praktiska delen av examensarbetet med 

analys och resultat.  
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2 Vad är BIM? 
 

BIM – Building Information Model eller Byggnads Informations Modell.3 

     

BIM är en metod för att lagra komplett information om en byggnad i en datamodell. Modellen 

innehåller all geometrisk modellinformation, de funktionella kraven och möjligheterna samt 

uppförandeinformationen i en enda beskrivning av ett byggnadsprojekt sett över dess 

livscykel. Modellen gör det lättare för alla intressenter att dela med sig och ta del av den 

informationen. 

 

Det råder delande meningar om vem som myntade begreppet BIM. Vissa säger att BIM 

baseras på ett 30-årigt koncept som introducerades av Chuck Eastman, Ph.D., vid Georgia 

Tech College of Architecture and Computing, som handlar om 3D-modeller läsbara av 

datorer. Andra säger att uttrycket BIM myntades av Autodesk år 2002. 

 

I BIM representeras en design av objekt. Objekten är generiska, produktspecifika, solida 

former eller tomrumsorienterade (som formen av ett rum). Dessa objekt bär designens 

geometri och attribut. Geometrin kan vara 2D eller 3D. Objekten kan vara abstrakta och 

begreppsmässiga eller konstruktionsdetaljerade. Objektets geometri, attribut och konstruktion 

tillsammans definierar en byggnadsmodell.  

 

2.1 Dokumenthantering 
 

2.1.1 Traditionell dokumenthantering 

 

I dagens projekteringsprocess skickas ritningar (oftast 2D) mellan konstruktörer mer eller 

mindre slumpmässigt, där egenskaperna tillhörande en viss del av det färdiga objektet 

överförs i form av text eller tal. Varje konstruktör i ledet blir tvungen att återskapa modellen 

för att kunna applicera sina detaljer, eftersom informationen inte kan tolkas av de olika 

applikationerna som konstruktörerna använder. Det är en tidskrävande process att skicka 

dessa handlingar mellan alla involverade aktörer i ett byggprojekt. 

                                                 
3 BIM Resourses @ Georgia Tech [webb] http://bim.arch.gatech.edu/?id=402 
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Figur 1 Dokumenthantering i 2D-processen 

 

2.1.2 Dokumenthantering i BIM 

 

I det mest effektiva av BIM-projekt används en server där modellen över ett byggprojekt 

lagras. Modellen lagras som en 3D modell där alla attribut och egenskaper över modellens 

detaljer finns med. Det går också att skapa en 4D-modell där tidsperspektivet lagts till, även 

en 5D-model kan skapas där kostnadsperspektivet ingår. Egentligen finns ingen begränsning 

över hur många dimensioner modellen kan bestå av, det handlar bara om hur mycket 

information användaren vill knyta till modellen. Från servern har alla konstruktörer tillgång 

till modellen och kan genom ett gemensamt filformat (IFC) ta del av all dess information för 

att sedan applicera det på sin programvara. Nästa steg för konstruktören är att föra in sin 

konstruktion i modellen, till exempel ventilation, för att sedan uppdatera den i servern så att 

alla parter kan ta del av det färdiga resultatet. Fördelen med denna process är att de olika 

aktörerna i ett projekt inte behöver återskapa grundmodellen utan kan göra sitt jobb i den 

redan befintliga modellen. Detta sparar mycket tid i projekteringen. Dessutom slipper 

användarna korrespondensprocessen.  
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Figur 2 Dokumenthantering i BIM-processen 

 

2.1.3 Traditionell ritningshantering 
 

Historiskt sett har designen och konstruktionen av en byggnad litat på ritningar för att 

representera arbetet som ska göras. Men det finns två begränsningar med ritningar: 

De kräver att flera vyer avbildar ett 3D-objekt i adekvat detalj för konstruktionen.  

De lagras som linjer, cirkelbågar och text som bara kan tolkas av personer och inte av datorer. 

Ytterligare problem har varit hantering av skrymmande pappersritningar, tidsåtgång vid 

korrespondens av ritningar mellan konstruktörer samt att detaljer måste ritas separat. 

 

Projekteringen har med tiden gått från den traditionella ritningshanteringen i 2D till 3D-cad, 

för att nu successivt övergå till BIM-modellering. Bilden nedan visar uppskattat användande 

av BIM i framtiden.   

 

  

Figur 3 Uppskattat användande av BIM 



 

6 
 

2.2 Arbetsgång med BIM 
 

Vid arbete med ett BIM-projekt används en delad projektmodell som alla inblandade parter 

kan ta del av och jobba med.4 Med hjälp av denna BIM-baserade arbetsmetod arbetar bland 

annat byggnadskonstruktörer, vvskonstruktörer, elkonstruktörer och fastighetsförvaltare med 

samma modell som arkitekten. Detta sätt att jobba kan beskrivas som i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom arbetet utförs med en delad projektmodell kan alla olika parter i projektet arbeta mer 

självständigt än vid en traditionell arbetsmetod där samtliga parter är beroende av varandra. 

Detta betyder att mycket av den pappersbundna informationen mellan parterna i ett 

byggnadsprojekt försvinner då alla jobbar med samma modell. 

 

En förenklad arbetsgång i ett BIM-baserat projekt kan se ut som följer. Arkitekten börjar med 

att rita upp byggnaden utefter sina och beställarens idéer samt andra specifikationer som till 

exempel krav på rumsareor. Då arkitekten har ritat upp byggnaden i 3D, i exempelvis 

                                                 
4 Information Technology Laboratory Model [webb] 
https://tsc.wes.army.mil/symposium/2006/Wednesday%5C109%20wed%20am%5CSymposium06.pdf 

Figur 4 Delad projektmodell i ett BIM-projekt 
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ArchiCAD eller Autodesk Revit Architecture, är det lätt att visa den för beställaren. När 

arkitekten är klar med modellen tar byggnadskonstruktören över för att vidareutveckla 

arkitektens modell. Konstruktörens uppgift är att säkerställa byggnadens statiska hållbarhet. 

Denne tilldelar egenskaper till byggnadens olika delar, till exempel stommen, som denne fått 

genom att statiskt analysera byggnaden. Därefter börjar vvs-, el-, styringenjörer med flera i 

samma modell att projektera sin respektive del. Då byggnadens stomme är färdigritad, 

förenklar det projekteringen för konstruktörerna genom att de kan se hur installationer kan 

placeras på bästa sätt. Det kan även upptäckas i ett tidigt skede om något behöver ändras. När 

sedan byggnaden är färdigprojekterad kan den användas för att beräkna mängder, och genom 

det materialkostnader och tidplaner, samt simulera energiförbrukningar och luftflöden med 

mera. 

 

2.3 För- och nackdelar med BIM 
 

2.3.1 Fördelar 

 

Fördelarna med att använda BIM som projekteringsätt är många, och både entreprenörer och 

konsulter har börjat inse detta. Till exempel har NCC meddelat att de skall börja använda 

BIM vid sin projektering under 2007.5 Nedan ses några av de fördelar som BIM frambringar. 

 

En av de största fördelarna med att använda BIM vid projekteringen är enkelheten att ändra 

objekt och dess egenskaper. Eftersom alla i projekteringen jobbar med samma modell av 

byggnaden ser respektive projektör ändringen. Det som eftersträvas är att alla inblandade 

parter skall jobba med modellen från en gemensam server, för att kunna optimera sin 

projektering med avseende på tid, åtkomst av ritningar och med förenklad korrespondens.  

 

Då parterna i projekteringsledet (arkitekt � konstruktör � vvs,el �förvaltare � entreprenör) 

använder samma information i form av den BIM-modell som föregående part arbetat med, 

minskar tidsåtgången ju längre ut i projekteringsledet byggprojektet kommer.6 Till skillnad 

från att projektera med BIM ger det traditionella sättet att projektera en duplicering av 

                                                 
5 NCC kräver 3D-projektering [webb] www.byggindustrin.com 
6 Information Technology Laboratory Model [webb] 
https://tsc.wes.army.mil/symposium/2006/Wednesday%5C109%20wed%20am%5CSymposium06.pdf 
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information då det vandrar från en part till nästa, vilket leder till att tidsåtgången inte minskar 

utan snarare ökar ju längre ut i ledet byggprojektet kommer. 

 

 

I början av ett byggnadsprojekt sammanställs och skapas mycket information av både 

arkitekter och ingenjörer. Denna information är mycket användbar för kommande parter i 

projektet. All denna information finns inbakad i BIM-modellen och förs på så sätt vidare till 

nästa projektör som kan ta del av den. Detta sätt att jobba kan jämföras med det traditionella 

sättet att projektera där mycket av information går förlorad mellan parterna. 

 

Genom att använda sig av ett tredimensionellt BIM-objekt vid projekteringen fås en mycket 

mer verklighetstrogen bild av byggnaden, gentemot att jobba med tvådimensionella objekt. 

Fördelen med att använda en tredimensionell modell är att det i ett tidigt skede går att 

upptäcka fel i byggnaden och korrigera dessa innan arbetet övergår till produktionsfasen. Ett 

exempel kan vara att vvs-projektören kan projektera sin del på ett bättre sätt om denne vet hur 

en vägg är uppbyggd.  

 

Att använda sig av en tredimensionell modell vid projekteringen medför också att det går att 

göra kollisionskontroller. Vvs-projektören kan till exempel kontrollera 

Figur 5 Generell modell av tidsåtgången i ett BIM-projekt 
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ventilationsdragningen. Om ventilationen på något ställe kolliderar med en vägg kan 

projektören kontakta byggnadskonstruktören och diskutera vilka lösningar som finns. 

 

Det går också att göra simuleringar i modellen. Exempel på simuleringar är 

energiberäkningar, brandförlopp, kostnadsberäkningar, mängdberäkningar och tidsplaner. 

Dessa simuleringar gör att både tid i projektering och produktion sparas, samt att det skär ner 

kostnaderna. 

 

2.3.2 Nackdelar 

 

En av de få nackdelar som finns med BIM-projektering är den mjukvara som projekteringen 

utförs i. Oftast är mjukvaran mycket komplicerad och svår att lära sig. Detta beror på att 

programmen som används är mycket stora med extremt många funktioner. 

 

  



 

3 Kommunikation vid BIM, filformatet IFC
 

3.1 Allmänt om IFC 
 

IFC – Industry Foundation Classes är ett objektorienterat filformat utvecklat av IAI 

(International Alliance for Interoperability).

föreningar (chapters) över världen.

”chapters”, där alla bidrar till att utveckla filformatet IFC. 

för att överföra information om by

innehålla information om ett byggnadsverk under hela dess livs

 

Figur 6 IFCs 10 regionala föreningar 

 

3.2 IFC som standard 
 

För att data som skapas i BIM

program måste det finnas en standard för hur 

programtillverkare använder olika sätt att 

informationen från en applikation till en annan. För att 

mellan olika applikationer krävs standardiserade beskrivningar för alla delar som ingår i ett 

projekt.  

 

Det är just detta som är grundtanken

applikationer ska kunna ske utan
                                                 
7 SIAI - Svenska IAI Forum [webb] 
8 Tillämpningar och möjligheter med BIM inom byggbranschen [webb] 
http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2006/rapporter06/gustafsson_mattias_06156.pdf
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Kommunikation vid BIM, filformatet IFC 

Foundation Classes är ett objektorienterat filformat utvecklat av IAI 

(International Alliance for Interoperability).7 IAI med filformatet IFC har tio regionala 

föreningar (chapters) över världen. IAI är en organisation med deltagare från dessa tio 

”chapters”, där alla bidrar till att utveckla filformatet IFC. Tanken var att skapa

rföra information om byggnadsdelar oavsett vilket program som används

ett byggnadsverk under hela dess livstid. Standarden döptes t

 
 

 

BIM-modelleringen ska kunna delas mellan användare och deras 

s en standard för hur informationen ska tolkas.8 Eftersom alla 

programtillverkare använder olika sätt att tolka informationen, blir det problem att

från en applikation till en annan. För att information ska kunna överföras 

mellan olika applikationer krävs standardiserade beskrivningar för alla delar som ingår i ett 

ta som är grundtanken med IFC. Ett format där informationsutbytet

ationer ska kunna ske utan mänsklig inblandning. Exempel på program är olika CAD
 
 http://www.siai.se/mallar/siai.aspx?pageID=15 

Tillämpningar och möjligheter med BIM inom byggbranschen [webb] 
http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2006/rapporter06/gustafsson_mattias_06156.pdf

Foundation Classes är ett objektorienterat filformat utvecklat av IAI 

tio regionala 

IAI är en organisation med deltagare från dessa tio 

skapa en standard 

som används. Den kan 

. Standarden döptes till IFC.  

användare och deras 

Eftersom alla 

r det problem att importera 

ska kunna överföras 

mellan olika applikationer krävs standardiserade beskrivningar för alla delar som ingår i ett 

sutbytet mellan olika 

. Exempel på program är olika CAD-, 

http://www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2006/rapporter06/gustafsson_mattias_06156.pdf 
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kalkyl- och tidplaneringsprogram. IFC ska kunna användas för informationsutbyte mellan 

olika program. Målet är att skapa ett gemensamt filöverföringsformat hos de medverkande 

systemen. 

 

3.3 Användning av IFC 
 

IFC används för att mycket detaljerat beskriva ett objekts geometriska egenskaper. Det är upp 

till användaren och dess program att bestämma hur grafiken ska visas på ritningar. Detta är 

nödvändigt då byggritningar i alla länder har olika standard. Det går även att beskriva andra 

egenskaper än geometriska. Varje objekt kan ha egenskaper som innehåller ännu mera 

information för objektet.  

 

IFC täcker in en mängd information, såsom: 

• Byggnadsverkets delar. 

• Drift- och underhållsplaner. 

• Varje objekts egenskaper och relationer till andra objekt. 

 

3.4 För- och nackdelar med IFC 
 
+ All information finns samlad, strukturerad och överensstämmande.9 

+ Informationen är aktuell. 

+ Informationen är åtkomlig för den som behöver den.  

+ Det sparas stor tid vid fildelning. 

+ Formatet är internationellt. 

 

- Kräver 3D-projektering. 

- Kräver ett förändrat arbetssätt både för individen och projektet. 

- Vem ansvarar för att informationen är fullständig? 

- Svårigheter med olika versioner av IFC. 

- Långsam databashantering vid lagring. 

 

                                                 
9 IFC-baserad produktmodellserver [webb] 
http://sirnet.metamatrix.se/material/SIRNET_16/produktmodellserver.pdf 
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4 Vilka program finns? 
 
Det finns många program som används inom byggprojektering. Dock lämpar sig inte alla 

program för projektering inom BIM. De bör stödja filformatet IFC så att samma information 

kan läsas av olika program. Dessutom bör det gå att knyta attribut till de olika byggdelarna i 

programmet för att möjliggöra olika beräkningar och simuleringar. 

 

Det finns tre typer av program, linjära, objektbaserade och parametriska program10. Linjära 

program är de traditionella ritningsprogrammen som används för att rita i 2D, till exempel 

AutoCAD. I objektbaserade program konstrueras modellen genom fördefinierade objekt, 

exempelvis ADT. Parametriska program är det som används i BIM, ändras någon specifik 

detalj så ändras alla sådana detaljer i modellen. För att uppnå samma resultat med ett 

objektbaserat program som med ett parametriskt program måste det läggas ner mer tid och 

arbete. I figuren nedan ses en jämförelse mellan de olika programtyperna vad gäller utfört 

arbete och uppnått resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
10 Olika programtyper [webb] http://www.jtbworld.com/articles/BIM.pdf 

Figur 7 Jämförelse mellan olika programtyper 
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4.1 Autodesk 
 
Autodesk är världsledande i utvecklingen av två och tredimensionella modelleringsprogram 

inom bland annat branscherna bygg och design. 

 

4.1.1 AutoCAD 

 

Första versionen av AutoCAD släpptes 1982 och var avsedd för ingenjörer.11 Idag använder 

även arkitekter och andra formgivare AutoCAD. Filformatet som programmet använder heter 

DWG och har idag blivit standardformatet för tekniska ritningar. AutoCAD stödjer idag 

endast Microsofts operativsystem Windows, dock fanns det versioner tidigare som var 

kompatibla med Unix och Macintosh. 

 

4.1.2 AutoCAD Architecture 

 

AutoCAD Architecture är efterföljaren till AutoCAD och är riktat mot arkitekter. Till skillnad 

mot AutoCAD kan användaren i AutoCAD Architecture konstruera modeller av 

fördefinierade objekt. AutoCAD Architecture är ett objektbaserat program.  

 

4.1.3 Revit Architecture  

 

Revit Architecture är utformat för arkitekter och bygger till stora delar på AutoCAD.12 

Programmet är utformat för att användas som en del i BIM. Det stödjer således filformatet 

IFC och bygger på arbetet med objekt och dess attribut, till skillnad från AutoCAD där 

användaren arbetar med linjer som bygger upp objekten. 

 

4.1.4 Revit Structure  

 

Revit Structure är utformat för konstruktörer och bygger till stor del på AutoCAD.13 

Programmet är till för att rita de konstruktionstekniska delarna i en byggnad och är utformat 

                                                 
11 AutoCAD [webb] http://sv.wikipedia.org/wiki/AutoCAD 
12 Revit Structure [webb] http://www.autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=9052497 
13 Revit Structure [webb] http://www.autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=9052497 
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för att fungera i ett BIM-baserat projekt. Således stödjer programmet även det internationella 

filformatet IFC. Likt Revit Architecture bygger programmet på arbetet med objekt och dess 

attribut istället för linjer. 

 

4.1.5 Revit MEP 

 

Revit MEP är baserat på AutoCAD och riktar sig till projektörer inom VVS- och 

elkonsulter.14 Uppbyggnaden liknar Revit Architecture och kan med fördel användas med 

BIM-projekt då det stödjer IFC-formatet och är objektbaserat. 

 

4.2 Graphisoft 
 
Graphisoft är det företag som utvecklat ett av de mest populära arkitektprogrammen i världen, 

ArchiCAD. 

 

4.2.1 ArchiCAD 

 

ArchiCAD är ett program som liknar Revit Architecture på många punkter. Det bygger på att 

användaren arbetar med objekt och dess egenskaper. Programmet stödjer filformatet IFC 

vilket gör att det fungerar i ett BIM-projekt. Programmet är parametriskt. 

 

4.3 Vico Software 
 
Vico software utvecklar applikationer som gör simuleringar och beräkningar på modeller 

uppförda i program som kan tilldela byggdelar olika material och egenskaper. 

 

4.3.1 Virtual Construction Suite 

 

I Virtual Construction kan du modelera virtuella byggnader, kalkylera materialmängder, 

beräkna kostnader samt skapa tidplaner.15 Programmen är parametriskt uppbyggda.  

 
                                                 
14 Revit MEP [webb] http://www.autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=9025545 
15 Constructor [webb] http://www.gscne.com/new/products/constructor.htm 
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4.4 Progman 
 
Progman är ett finskt företag som utvecklar program inom installationsbranschen.16 

 

4.4.1 MagiCAD 
 
MagiCAD är utvecklat för att hjälpa konsulter inom installationsbranschen att hitta tekniska 

och designmässiga lösningar.17 Programmet stödjer filformatet IFC och lämpar sig för BIM-

projekt. 

 

4.5 NavisWorks 
 
NavisWorks utvecklar 3D-modelleringsprogram som bland annat används inom 

byggbranschen. 

 

4.5.1 JetStream 

 

JetStream är ett program som används för att sammanställa olika projektörers lösningar, till 

exempel vvs och el. Genom att sammanställa alla delar av byggnaden får användaren en bättre 

helhetsbild och kan undersöka om de olika lösningarna fungerar rent praktiskt. 

                                                 
16 Progman [webb] http://www.progman.fi/se/om-foretaget 
17 MagiCAD [webb] http://www.progman.fi/se/programvaror 
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5 Satsning på BIM i Sverige 
  

5.1 NCC om virtuellt byggande 
 
NCC har satt upp ett mål som säger att de ska sänka byggkostnaderna med fem procent om 

året i fem år. En viktig del i satsningen är BIM.18  

 
Vi har satt ett svårt, utmanande och ambitiöst mål att sänka 

byggkostnaderna med fem procent per år under den närmaste 

femårsperioden. Och det handlar inte om att sänka standarden för det 

ser jag bara som att man minskar leveransen. (Tomas Carlsson, vd på 
NCC Construction Sverige) 
 

En stor del i satsningen på att öka effektiviteten är att NCC går över från 

pappersdokumentation till BIM, hantering av ritningar över objekt och dess egenskaper i 3D. 

Lagrade i en databas med filöverföringsformatet IFC, för alla konstruktörer på ett projekt. 

 

Tekniken ger lägre kostnader, en bättre produkt och en smidigare 

byggprocess. För installationer som vvs ger Bim en omedelbar 

besparing på 5 – 10 procent.  (Tomas Carlsson, vd på NCC 
Construction Sverige) 
 
Vi ska införa virtuellt byggande på bred front. Vi lanserade det internt 

i oktober 2007. Jag ser det som en byggkostnadssänkare. (Tomas 
Carlsson, vd på NCC Construction Sverige) 
 

Om fel som uppstår i byggprocessen kan upptäckas tidigt kostar de nästan ingenting att rätta 

till. Detta kan göras med BIM genom att upptäcka kollisioner bland objekt. Branschen lägger 

dessutom ner mycket resurser på att granska pappersdokumentation. NCC skickar nu 

projekteringsledarna på 3D-utbildning. Vid en 3D-modellering av Hyllie arena i Malmö 

hittades 800 kollisioner i modellen som rättades till innan byggstart.  

 

Anledningen till satsningen är att byggkostnaderna ser ut att öka med 25 procent under en 

treårsperiod. De kostnader som ökar mest är byggherrekostnaden och kostnaderna för 

byggmaterial, som ökar mer än det genomsnittliga byggfaktorindex, enligt siffror från SCB. 

 

                                                 
 18 Virtuellt byggande ska sänka NCCs byggkostnader [webb] 
http://www.byggindustrin.com/Templates/Default.aspx?pId=4749 
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Kostnadsökningen är ett problem eftersom den kan slå tillbaka mot 

branschen i form av minskat byggande. (Tomas Carlsson, vd på NCC 
Construction Sverige) 
 
Om byggandet blir för dyrt leder det inte till konkurrens mellan 

byggbolagen. För varje krona som byggandet blir dyrare så ökar 

konkurrensen med annan konsumtion. (Tomas Carlsson, vd på NCC 
Construction Sverige) 
 

 

5.2 NCC inför 3D-projektering 
 
NCC inför krav på 3D-projektering vid byggen av flerbostadshus och kontor i 

storstadsregionerna.19 Syftet med att införa 3D-projektering är att sänka byggkostnaderna och 

stärka sin konkurrenskraft. 3D-projekteringen och underlagen ska levereras i 3D, och 2D som 

genererats från 3D-modellen.  

 

Kraven på 3D-projektering utökas under 2008 till att även innefatta småhus och mark i hela 

landet, år 2009 införs detta också för anläggningar. Det här ska hjälpa bolaget att hålla vad de 

lovat om att sänka byggkostnaderna med fem procent om året de kommande fem åren. 

 

 

Utvecklingen och användandet av BIM går mycket snabbt nu och det 

gäller för oss på NCC att ligga i framkant, för att vara 

konkurrenskraftiga. ( Rogier Jongeling, chef för virtuellt byggande på 
NCC) 
 

  

                                                 
19 NCC kräver 3D-projektering [webb] www.byggindustrin.com 
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6 Projekt Kv. Bärnstenen 
 

Kvarteret Bärnstenen är ett projekt som NCC bygger i egen regi där Norrköpings kommun 

ska hyra lokalerna.20 Fastigheten kommer att tjänstgöra som äldreboende om fyra våningar 

med 54 lägenheter. Projektet var värt cirka 85 miljoner kronor och fastigheten stod klar i mars 

2008.  

Vi bygger tre avdelningar om 18 lägenheter vardera. Alla kommer att 

ha luftkonditionering och balkong. I bottenplanet blir det en 

gemensam del med matsal och serveringskök samt lokaler för 

administration och hemtjänst. (NCCs affärschef Alvar Adelman) 

 
Figur 8 Kv. Bärnstenen 

 
 

6.1 Syfte 
 

Syftet med den praktiska delen av examensarbetet är att få fördjupad kunskap om uppförandet 

av en BIM-modell i 3D. Med tanke på att BIM är den nya tidens projekteringsmetod och att 

byggbranschen börjar inse och nyttja detta, anser vi att det är till vår framtida fördel att redan 

nu skaffa kunskap inom det som komma skall. Samtidigt som vi vill få ökad förståelse och 

kunskap inom området gör vi detta examensarbete tillsammans med NCC som har visionen 

att vara ledande inom nya tekniker och metoder i branschen. NCC vill i detta fall ta del av 

våra resultat för att i första hand jämföra sina manuella mängdberäkningar med de resultat vi 

genererar ur modellen, och i andra hand ta del av de energiberäkningar som också genereras 

ur modellen. 

 

 

                                                 
20 NCC bygger äldreboende i Norrköping [webb] http://www.projektnytt.se/Artikel.aspx?type=1&id=1108 
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6.2 Program & Underlag 
 
Vi har valt att arbeta med ArchiCAD och Vipweb. I ArchiCAD ska vi konstruera 3D-

modellen över kv. Bärnstenen, där vi ritar byggnadens alla tillhörande objekt och knyter 

attribut och egenskaper till dessa. För att kunna göra mängd- och energiberäkningar måste en 

modells alla objekt vara specificerade. Mängdberäkningarna utförs i ArchiCAD. 

Energiberäkningen görs med ett tilläggsprogram till ArchiCAD som heter Vipweb, som 

utvecklas av Strusoft. 

 

Planritningar och detaljritningar på både papper och i digital form har tillhandahållits av Lars-

Erik Fredriksson på NCC. Vi har även besökt kv. Bärnstenen för att få en bättre överblick i 

hur fastigheten är konstruerad och uppbyggd. 

 

6.3 Fastighetens uppbyggnad 
 
Fastigheten består av två hus, hus A och hus B som är sammanlänkade till varandra genom ett 

glasinfattat trapphus där huvudentrén finns. På bottenvåningen i hus A finns en stor matsal där 

de boende från fastigheten och hela området har möjligheten att äta. Där finns även 

lägenhetsförråd, hiss, soprum, kylrum, grupprum och storkök. På bottenvåningen i hus B 

finns kontor för personal och enhetschef, omklädningsrum, konferensrum, tvättstuga, hiss och 

personalrum/kök. 

 

På plan två, tre och fyra finns nio lägenheter i både hus A och hus B, i hus B finns även ett 

vardagsrum och i hus A finns en matsal. I alla lägenheter finns kokvrå och tvättmaskin. I hus 

B på alla plan finns också ett rum för två boende. Alla lägenheter har balkonger, det finns 

även två stora gemensamma balkonger på varje våning där balkongerna i norrläge är 

inglasade. Alla våningar har ett kök och på taket finns två ventilationsrum. 

   

6.4 Utförande 
 
Vi importerar ritningarna i dwg-format och rensar dem på alla irrelevanta detaljer såsom 

inredning och processutrustning. Sedan bygger vi upp modellens väggar utefter arkitektens 

planritningar. Därefter knyter vi egenskaper till väggarna i form av dess uppbyggnad med 
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puts, isolering, betong m.m. Vi fortsätter sedan på samma sätt med bjälklag och tak. Detta kan 

ses mer detaljerat i kapitel 7. 
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7 Konstruktion av modell 
 
För möjliggörandet av en BIM-modell över kv. Bärnstenen behövde vi en diger uppsättning 

ritningar. Detta erhöll vi av NCC i form av konstruktions och arkitektritningar på papper 

respektive elektroniskt format. Vi fick även dokument beskrivandes färgkoder, dörrar, fönster 

och glaspartier m.m. Dessutom har vi vid två tillfällen besökt kv. Bärnstenen för att få en 

bättre uppfattning om hur byggnaden är konstruerad och designad. Vi tog då en hel del bilder 

för att ha som underlag vid konstruktion av modellen. Genom att dessutom tala med 

platschefen fick vi information om byggnadens tillämpning samt svårigheter och problem vid 

byggandet. 

 
Vi började den praktiska delen av examensarbetet med att jämföra de olika program som finns 

för att besluta om vilket vi skulle använda oss av. De vi valde mellan var ArchiCAD 11 och 

Autodesk Revit. Vi beslutade oss för att vi skulle arbeta med ArchiCAD 11 under utförandet 

av vår BIM-modell. Vi valde att använda ArchiCAD 11 för att det programmet var mest 

användarvänligt och komplett. Dessutom fanns mycket interaktiv hjälp i form av tutorials och 

handböcker. Det skulle efterhand visa sig att ArchiCAD 11 som studentversion (vi hade 

endast tillgång till studentversionen i alla de program vi testade) lämnade en del att önska, 

vilket vi tar upp under rubriken problem. 

 

Upplägget för att effektivisera arbetet med 3D-modellen var att Simon konstruerar plan 1 med 

trappor och hissar som går upp över alla fyra planen. Simon gör även utemiljön som den ser 

ut idag, för att få en bättre helhetsbild över kv. Bärnstenen. Markus konstruerar plan 2 och 

tak. Eftersom plan 2 är identiskt med plan 3 och liknar plan 4 kopieras plan 2 upp till att bli 

plan 3 och plan 4. Plan 4 modifieras lite då det går en spiraltrappa från plan 4 upp till 

ventilationsrummen på taket. 

 

7.1 Steg 1, användning av 2D-ritning 
 
Det första steget vid skapandet av en 3D-modell utifrån befintliga ritningar (arkitektens dwg 

ritningar) var att med AutoCAD öppna och granska riningarna NCC tillhandahållit, för att 

skaffa kännedom om byggnaden och för att sålla bort onödig information.     

  



 

22 
 

 
Figur 9 Arkitektens ritning 

 
Vi rensade sedan 2D-ritningen på innertaksplattornas placering, brandcellsindelning och 

konvektionslinjer m.m. som inte är användbara för konstruerandet i 3D. 

  
  
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Rensad arkitektritning 
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Efter att modellen blivit rensad, importerades den till ArchiCAD. Där vi i ArchiCAD utgick 

från 2D-ritningen med dess linjer som mall för att bygga upp väggar och bjälklag. Genom 2D-

ritningen fick vi placeringar av fönster, dörrar, trappor, hissar och övriga objekt i form av 

toaletter, handfat och duschar m.m. Även fästpunkter (snap) följde med från 2D-ritningen som 

användes för att få väggarna och alla andra objekt på rätt plats.  

 

 
Figur 11 Arkitektens ritning infogad i Archicad 11 

 

7.2 Steg 2, uppbyggnad av väggar 
 
Nästa steg var att skapa och döpa alla väggar med dess material och uppbyggnad. Detta görs 

för att få med alla material vid mängdberäkningen. En vägg döps för att få dess korrekta 

namn, t.ex. YV5, sedan väljs de material väggen består av. Materialen ges den tjocklek de ska 

ha och i vilken ordning de kommer för att väggen ska byggas upp på rätt sätt. Sedan ges 

materialen olika prioritet för att de ska matcha varandra vid sammansättningen av väggarna, 

t.ex. att isoleringen ska sitta ihop mellan två olika väggar för att undvika köldbryggor eller att 

ytskiktet ska sitta ihop. I programmet finns en stor mängd material, men i de fall materialen 

inte fanns var vi tvungna att skapa dem. Exempelvis finns bara ett gipsmaterial medans 

projektet består av flera olika typer av gips såsom utegips och gips-robust samt vanligt gips. 
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Efter att alla väggtyper skapats började konstruerandet av modellen med ytterväggar och 

innerväggar. Vi följde arkitektens ritning vid placering av dessa. Vi började med att 

konstruera ytterväggarna och fortsatte sedan med innerväggarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Figur 13 Sammansatta väggar 

Figur 12 Uppbyggnad vägg i Archicad 11 

Figur 14 Uppritade ytterväggar i Archicad 11 
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7.3 Steg 3, fönster och dörrar 
 
Efter att väggarna blivit uppbyggda fortsatte vi med att konstruera fönster och dörrar. Denna 

ordning måste göras. Eftersom fönster och dörrar är knutna till väggen omkring sig är 

arbetsgången att dessa placeras i väggen och inte att väggen byggs runt ett fönster eller en 

dörr.  

 

På samma sätt som väggar konstrueras för att ha rätt uppbyggnad konstrueras dörrar och 

fönster för att dess utseende ska överensstämma med arkitektens design. Vi har utgått från 

arkitektens uppställningsritningar över dörrar och fönster, där mått och alla andra egenskaper 

samt detaljer finns med. Här finns ett oändligt antal inställningar som kan göras, t.ex. typ av 

fönster och dörr, vilken slagning de har, material, typ av handtag, öppningsriktning, storlek 

och placering på fönster i dörr, spröjs på fönster m.m. Dessutom går det att ställa in storlek 

och mått på karmar, vilken insättningsmetod i väggen som används, fönsterbräden m.m. listan 

kan göras lång. 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 15 Infogade fönster och dörrar 
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7.4 Steg 4, glaspartier 
 
Till skillnad från fönster och dörrar sätts glaspartier in i öppningar i väggen, således måste en 

öppning göras i väggen innan glaspartiet kan sättas in. Vid konstruerandet av ett glasparti 

används ett universellt glasparti, där inställningar görs beroende på hur många lodräta och 

vågräta fällt glaspartiet ska bestå av. Dessutom anges storleken på dessa fält samt karmstorlek 

och tjocklek på karm och glas. Detta visade sig vara allt annat än enkelt, vilket vi tar upp 

under rubriken problem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

7.5 Steg 5, bjälklag 
 
Bjälklag är förhållandevis enkelt att konstruera, material och dimension väljs beroende på 

bjälklagets uppbyggnad och tjocklek. Sedan följs ytterväggarnas linjer vid uppritandet av 

bjälklaget.  

 

Även om det är relativt lätt att rita ett bjälklag så finns det olika detaljer som i programmet är 

väldigt svåra göra, mer om detta kommer under rubriken problem. 

Figur 16 Glasparti 
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7.6 Steg 6, trappor och hissar 
 
Vid konstruerandet av trappor finns ett antal fördefinierade trappor att utgå från. Dessa 

trappor kan ändras på en mängd sett. Det går att ändra trappräcke, material och alla tänkbara 

dimensioner. Ska en trappa göras som inte finns fördefinierad i programmet kan ett 

tilläggsprogram (Cigraph Archistair) köpas, där finns möjligheten att i större utsträckning 

konstruera trappan efter eget tycke. Då vi bara använt oss av ArchiCAD och dess medföljande 

funktioner kunde vi inte få trappan att helt och hållet matcha arkitektens design. Det finns 

dessutom fördefinierade trappavsatser, ganska enkla sådana. Eftersom vår trappavsats går i 

vinkel fanns ingen som matchade, vi blev tvungna att göra en egen trappavsats i form av ett 

litet bjälklag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17 Bjälklag inritat i modellen 
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I ArchiCAD finns ett fåtal hissar. Vi valde en hiss som till stor del överensstämde med de 

befintliga hissarna. Inställningar som behövde göras var bredd och längd på hisschakt och 

hisskorg, höjd på de olika våningsplanen samt tjocklek på bjälklagen. Vi ändrade också 

designen både invändigt och utvändigt för att så mycket som möjligt matcha de befintliga 

hissarna.  

 
Efter att hissar och trappor färdigkonstruerats för våning ett var nästa moment att bygga på 

dessa upp till och med våning fyra. När det gällde hissarna fanns en inställning för att välja 

antal våningar, detta var mycket smidigt. Däremot fick trapporna konstrueras manuellt för 

varje våning. 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 Trappa 
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Figur 19 Hiss 
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7.7 Steg 7, objekt. 
 
Det finns ett digert bibliotek över en byggnads fasta och lösa inredning. Om ett objekt inte 

skulle finnas i biblioteket finns alltid möjligheten att konstruera ett eget objekt, detta är dock 

mycket komplicerat. Det finns mycket begränsade hjälpmedel som beskriver hur objekt 

konstrueras. Detta var ett tidskrävande moment då byggnaden består av 54 lägenheter och ett 

flertal offentliga toaletter samt personalens omklädningsrum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 Steg 8, texturer 
 
Efter att alla väggar och bjälklag konstruerats var nästa steg att applicera rätt textur på rätt 

plats, för att följa arkitektens färgsättning i form av kakel och färg på väggarna. I det fall 

arkitekten skrivit ned färgkoder på färgsättningskartan (vilket inte alltid gjorts) kunde vi skapa 

en textur med exakt rätt kulör med hjälp av färgkoden. Det går i ArchiCAD att välja olika 

texturer på alla ytor på väggarna och bjälklagen.  

Figur 20 Infogning av inredning i modellen 
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7.9 Steg 9, våningar 
 
Efter att alla väggar, bjälklag, trappor, hissar, inredning, dörrar och fönster var 

färdigkonstruerade satte vi ihop plan 1 och plan 2. Därefter kunde vi med hjälp av en funktion 

i ArchiCAD (story settings) kopiera upp plan 2 till att bli plan 3 och plan 4. Detta var 

förvånansvärt enkelt och smidigt.   

 
 

Figur 21 Texturering av modellen 

Figur 22 Färgsättningskarta 
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7.10 Steg 10, tak 
 
Taket består av en mängd olika vinklar och nivåer, detta medförde stora svårigheter i att få de 

olika taksektionerna att sinsemellan passa ihop. Taket konstruerades med hjälp av funktionen 

roof maker som följer med ArchiCAD. Dessutom går det endast att göra själva taket i roof 

maker, det går alltså inte att göra den bärande konstruktionen som bär upp taket. Den bärande 

delen måste göras som enskilda objekt. Då vi i avsaknad av detaljritning över takets 

sammansättning inte visste hur takets bärande konstruktion såg ut, gjorde vi endast taket. 

Figur 23 Sammansättning av våningar 

Figur 24 Konstruering av tak 
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7.11 Steg 11, färdig modell 
 
Sista steget i modelleringen var att sätta taket på plats. När ett plan i en modell konstrueras 

görs det på en förbestämd höjd. Detta gör att taket redan låg på rätt höjd. Det ända som 

behövde göras för att sammanfoga taket men plan 4 var att förskjuta det i horisontalled.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Figur 25 Färdig modell 
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8 Problem vid konstruktion av modell 
 

8.1 Problem vid föregående steg 
 
 
Vid rensning av arkitektens ritningar märkte vi att det var svårt att veta vad som behövde 

rensas och vad som behövde vara kvar för att enkelt och smidigt kunna nyttja 2D-ritningen 

optimalt. Det var lätt att lämna kvar för mycket detaljer som sedan gjorde det rörigt vid 

uppbyggandet av väggarna. 

 

Vid uppbyggandet av väggarna stötte vi på stora problem. Ett av problemen uppstod vid val 

av prioritet för materialen, för att få de olika materialen i väggarna att foga samman. Eftersom 

vi hade flera material i väggarna och olika väggtyper kunde vi inte få ett enstaka material att 

foga samman utan att de andra gjorde det. Detta ledde till att isoleringen inte följde med 

väggen runt hörn och liknande, vilket i praktiken leder till köldbryggor. Vi kunde inte få ett 

material att sträcka sig längre ner än de övriga materialen i väggen, t.ex. om putsen ska 

överlappa bjälklaget och resterande material ska stå på bjälklaget. Det går inte heller utan 

tilläggsprogram att skapa regelväggar med eller utan isolering. Detta finner vi mycket 

märkligt eftersom det är en mycket elementär del av dagens byggnadsteknik och ArchiCAD 

är ett BIM-program. 

 

Det finns oändligt många inställningar att göra för fönster och dörrar, vilket i sig är en fördel 

men samtidigt en nackdel för ovana användare av programmet. Uppbyggnaden av 

inställningsmenyerna är komplicerade och svåra att navigera i, vilket blir tidskrävande. 

 

Glaspartier är mycket svåra att få till. Själva funktionen känns outvecklad och komplicerad. 

Storleken på de olika fälten ställs inte in var för sig utan de ställs in med någon form av 

kedjemåttsättning som vi aldrig fick grepp om. Dessutom gick det inte ändra på något som 

inte hade med dimensioner att göra utan att programmet ändrade på dessa till att bli 

symetriska. Detta gjorde att alla inställningar beträffande utseende behövde ställas in innan 

dimensionerna angavs, för att glaspartiet skulle behålla form och design. En annan nackdel är 

att det inte går att sätta in glaspartierna i väggen på samma sätt som fönster, ett hål måste 

göras i väggen innan glaspartiet kan placeras på rätt plats. Som i sin tur medför att det inte går 
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att dreva runt glaspartier om det skulle behövas. Som i sin tur medför att en energiberäkning 

inte skulle bli helt korrekt. 

 

Den stora nackdelen med skapandet av bjälklag är att det inte går att dela upp bjälklaget i 

olika delar, för att t.ex. lägga en textur i form av parkettgolv i ett rum och linoleummatta i ett 

annat rum. För att göra detta måste flera bjälklag skapas och sedan textureras.  

 

Problemet vid skapandet av trappor är att programmets bibliotek är mycket begränsat. Det går 

inte att skapa en komplex trappa utan att köpa ett tilläggsprogram. Det går inte heller göra 

trappavsatser om de inte är kvadratiska. Trappräckena lämnar också mycket att önska, vi 

kunde inte ändra till önskat material på alla delar i räcket. 

 

Det stora problemet vid användandet av inredning var om önskad inredning inte fanns i 

biblioteket, det visade sig vid lite efterforskning att skapandet av inredning var mycket 

komplicerat. 

 

Problem vi upplevde vid skapandet av tak var att det inte gick att skapa ett tak som innehöll 

en bärande konstruktion, t.ex. takstolar. Just för den här byggnaden uppstod också problem på 

grund av att taket innehöll en mäng vinklar och nivåer. 

 

8.2 Övriga problem 
 
Vi har också upplevt att det är onödigt krångligt att rendera bilder och filmer, då rätt 

ljussättning är viktig för att få en tillfredställande bild eller film. Vid rendering av bilder och 

filmer upplevs programmet också mycket instabilt, programmet hänger sig titt som tätt. 

 

Ett problem som kan vara mycket kostsamt både tidsmässigt som pengamässigt är att 

programmet kräver mycket datorkraft, ju större modellen blir desto mer kraft behövs. Vi 

gjorde 3D-modellen med relativt moderna datorer som emellanåt inte alls räckte till. 
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9 Tillämpningar av modell 
 
De tillämpningar vi gjort på modellen är en mängdberäkning som vi utfört i ArchiCAD, och 

en energiberäkning i tilläggsprogrammet Vipweb. 

 

9.1 Mängdberäkning (se Bilaga 1) 
 

De objekt i modellen som vi utfört en mängdberäkning på är väggar, bjälklag, fönster och 

dörrar. Vi har valt att inte ta med tak då vårt tak inte är komplett med bärande konstruktion på 

grund av avsaknad av ritningar och tillkortakommanden i programmet. Vi har heller inte tagit 

med pelare för att vi inte har med alla pelare, det fanns enligt ritningarna pelare i väggar som 

vi inte lyckades få med i modellen. Porslin, tvättutrustning och köksutrustning är inte heller 

mängdberäknade då programmet inte innehöll all den utrustning vi behövde för att kunna göra 

kompletta kök och tvättstugor. På grund av de stora problemen med tillverkande av 

glaspartier är inte heller de med i mängdberäkningen. 

 
Den mängdberäkning vi gjorde gick väldigt bra, det finns många inställningar och mycket 

information att få med vid en mängdning i ArchiCAD. Mängdberäkningen kan ses i bilaga 1. 

 

9.2 Energiberäkning (se Bilaga 2) 
 

Vi har gjort en energiberäkning med hjälp av tilläggsprogrammet Vipweb. Vipweb är en 

”add-on” till ArchiCAD. Vipweb placeras i en undermeny i ArchiCAD.  

 

  

Figur 26 VIPWEB i Archicad 10 
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Genom den här funktionen räknar programmet ut byggnadens area, volym, väggarea, 

fönsterarea och dörrarea m.m. Vipweb skapar sedan en textfil som laddas upp till Vipwebs 

hemsida. Här ställs ytterligare parametrar in för att få en så korrekt energiberäkning som 

möjligt. Dessutom anges byggnadens materialkvalitet, det gick att välja mellan normal, life 

cycle cost eller bästa tillgängliga teknik. Här valde vi normal. Sedan anges byggnadens 

stomme, lätt, medel eller tung. Vi valde tung stomme på grund av att byggnaden till stor del 

har betongväggar. Dessutom väljs byggnadstyp, lokal eller bostad. Vi valde bostad eftersom 

byggnaden till största delen består av bostäder. Utefter dessa inställningar gör sedan ett 

program på Vipwebs hemsida en energiberäkning. Resultatet listas sedan mycket detaljerat 

med en jämförelse mellan uppnådda resultat och normvärden.    
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10 Problem vid tillämpning av modell 
 

10.1 Mängdberäkning 
 
Den ursprungliga tanken var att vi skulle göra vår mängdberäkning av modellen i Vico 

Estimator 2008. För att göra en mängdberäkning i Estimator 2008 var vi tvungna att först 

öppna modellen i Constructor 2008 för att sedan importera modellen till Estimator 2008. Men 

på grund av att vi gjort vår modell i studentversionen av ArchiCAD som inte visade sig vara 

kompatibel med Vico Constructor 2008, gick inte detta.  

 
Eftersom det inte gick försökte vi göra en IFC-fil av modellen och öppna i Constructor 2008. 

Men vid konverteringen till IFC-format följde inte alla objekt med och vissa objekt ändrade 

form och textur. På grund av detta uppkom en stor mängd felmeddelanden vid ett försök att 

göra en mängdning, vilket medförde att mängdberäkningen inte kunde fullföljas. 

 

10.2 Energiberäkning 
 
Vid energiberäkningen uppstod problem med Vipweb då det programmet inte är kompatibelt 

med ArchiCAD 11, utan med ArchiCAD 10. Vi blev tvungna att spara projektet som en IFC-

fil för att sedan öppna det i ArchiCAD 10. Detta medförde att en del detaljer antingen 

försvann eller flyttades, vissa objekt blev även osynliga. De här problemen bidrog till att 

energiberäkningen inte blev helt korrekt.  

 

Vipweb generaliserar i hög grad energiberäkningen. I Vipwebs beräkningar får en tjockare 

vägg automatiskt ett bättre U-värde än en tunnare. Programmet tar inte hänsyn till väggarnas 

uppbyggnad och de olika materialens U-värde. Det tar inte heller hänsyn till fönster och 

dörrars U-värde.  

 

I Vipweb går det inte precisera byggnadens funktion, eftersom det endast går att välja lokal 

eller bostad. I vårt fall fanns både lokaler och bostäder, dessutom en restaurang. Det går inte 

heller att välja vad för typ av personer som bor i bostäderna, om det är en familj eller en 

enstaka person. Programmet räknar med att bostäderna består av en medelfamilj.    
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11 Resultat 
 

Vi började vårt examensarbete med att samla teoretisk information om BIM, vilka program 

som finns, filformatet IFC och framtidsutsikter för BIM. Resultatet av den information vi 

hittade var att byggföretagen i allmänhet och NCC i synnerhet har insett värdet av BIM-

modellering. Det finns mycket att vinna ur ett kostnads- och tidsperspektiv genom 

implementeringen av BIM i planering och projektering. Vi har också märkt att det finns 

många utvecklare som anser sig ha ett BIM-program, medans det enligt oss egentligen inte 

finns något program som helt och hållet är BIM. Den stora flaskhalsen i BIM är dock det 

ofullständiga filformatet IFC. Det faktum att det vid filöverföring med IFC försvinner 

information om och i modellen medför att det inte fullt ut går att arbeta med BIM.  

Vi har som praktisk del av examensarbetet konstruerat en modell över en byggnad som NCC 

uppfört i bostadsområdet Vilbergen i Norrköping. Byggnaden består av två sammanlänkade 

hus om fyra våningar. Tack vare funktionen att placera en 2D-cadritning i ArchiCAD flöt 

arbetet på snabbt och effektivt vid konstruerandet av modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27 Färdig, renderad modell av byggnaden 

De stora hindren vi stötte på under vägen var svårigheterna att sammanfoga väggar, vi 

lyckades aldrig fullt ut att få dem precis som vi ville. Dörrar och fönster var inga problem att 

konstruera. Däremot är funktionen för skapandet av glaspartier mycket svårbegriplig. Det 

finns också stora svårigheter i att göra objekt såsom trappor. Det finns förutbestämda mallar 
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för konstruerandet av trappor, men det går inte utan tilläggsprogram att konstruera trappor 

precis som man vill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ArchiCAD är ett program som enligt oss inte är helt komplett men ändå relativt enkelt att 

manövrera. 

Tanken var att vi skulle utföra mängdberäkningen i Vico Estimator 2008, detta gick tyvärr 

inte då studentversionen av ArchiCAD inte var kompatibel med Estimator. Vi utförde då 

istället mängdberäkningen i ArchiCAD vilket var relativt enkelt, svårigheten bestod i att sålla 

ut den information som skulle vara med i mängdberäkningen. Vissa funktioner fungerade inte 

ihop med andra, det var ett tidskrävande moment att få ut en tillfredställande mängdberäkning 

(se Bilaga 1). Vilket i sin tur medförde att vi blev tvungna att göra två mängdberäkningar av 

väggarna för att få med all information vi ansåg nödvändig. För att sedan sätta ihop och 

modifiera dessa två i Excel. Detta är dock ett litet problem med tanke på hur lite arbete som 

utförs, mot arbetet för att mängdberäkna manuellt. Det faktum att vi inte kunde göra våra 

glaspartier enligt de specifikationer vi fått medförde att en mängdning över glaspartier inte 

gick att göra. Det går endast att mängdberäkna material och objekt i ArchiCAD, till skillnad 

från Vico Estimator 2008 där det går att mängdberäkna tillbehör, såsom antalet skruv för en 

viss yta gips. 

Vi har också som en del i vårt examensarbete utfört en energiberäkning (se Bilaga 2) på den 

modell vi konstruerat. Vi har då använt tilläggsprogrammet Vipweb. Det här programmet är 

dock väldigt ofullständigt, eftersom programmet inte räknar med U-värdet för materialen i 

Figur 28 Renderad bild av trappan i entrén 
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konstruktionen utan bara tar hänsyn till konstruktionsdelarnas tjocklek. Det här programmet 

kanske fungerar för en liten villa, men för ett projekt som detta är programmet 

otillfredsställande. Enligt Vipweb har byggnaden en energianvändning på 102 kWh/m2år. 

ArchiCAD känns helt och hållet riktat mot arkitekter och det är ett utmärkt 

visualiseringsverktyg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29 Renderad bild av byggnadens framsida 
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12 Analys 
 

Det har varit ett mycket intressant examensarbete med tanke på den framtid BIM förutspås ha. 

Att införa BIM som ett arbetssätt i såväl projekteringsskedet och produktionsskedet som 

underhålls- och förvaltningsskedet kan medföra stora förbättringar vad gäller resurs- och 

kostnadseffektivisering.  

Det faktum att en stor koncern som NCC beslutat om att storsatsa på BIM under året, visar att 

BIM trots sina svagheter är framtidens sätt att projektera. Dock kommer frågan upp om hur 

stort eller komplext ett projekt behöver vara för att det ska löna sig att använda BIM vid 

projekteringen. Efter att själv arbetat med ArchiCAD har vi märkt att ju mer komplex en 

detalj är ju svårare blir det att rita den i ett objektorienterat program jämfört med ett 

traditionellt ritprogram som AutoCAD. Detta tror vi kommer leda till en rad olika 

branschorienterade BIM-program. Ett exempel kan vara att stålstommen och andra bärande 

delar i en modell konstrueras i ett program, och att sedan ventilationen konstrueras i ett annat 

program. Detta kommer dock ske i samma modell, där det utifrån modellen går att generera 

alla ritningar som behövs för att konstruera ett byggprojekt. 

En stor nackdel för BIM är att konkurrensen bland de företag som utvecklar program tänkta 

att användas vid BIM-modellering, är att de motverkar varandra genom att använda olika 

plattformar och filformat. Allt det bottnar i det vinstintresse företagen har. Kan företagen 

däremot enas om endast ett sätt att utforma dessa program skulle många problem såsom 

filöverföring och företags val av programvara försvinna. Självklart är det så att en utvecklare 

tror på sin idé och sin plattform vilket är till nackdel för användarna, då de måste använda ett 

flertal olika program för att genomföra ett projekt. Som det ser ut idag har arkitekter, 

konstruktörer och övriga utövare olika programvaror där enda sättet för de olika programmen 

att kommunicera med varandra är genom det nyutvecklade icke fulländade formatet IFC. 

IFC är enligt egna erfarenheter ett mycket inkomplett format. Det visade sig att mycket 

information går förlorad när modellsparas i IFC-formatet. Samt att databashanteringen blir 

trög och filen blir väldigt stor i förhållande till grundformatet i ArchiCAD. ArchiCADs 

format .pln visade sig vara tjugo gånger mindre än IFC-formatet av vår modell. Med tanke på 

hur mycket större IFC-filen är borde det inte vara något problem att få med all information, 

detta visar på hur outvecklat och ineffektivt formatet är. Orsaken till detta är troligtvis att i 

programmets egna format sparas bara den information som absolut behövs, detaljer och objekt 
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finns sparade i programmet i sig. Medans det i IFC-formatet måste sparas all information, från 

koordinater till objekt och materialegenskaper. Problemet med att objekt försvinner vid 

överföring med IFC är ett extremt stort problem. Detta problem medför att när en modell 

skickas mellan olika konstruktörer och projektörer aldrig med säkerhet kan bli korrekt. 

Dessutom finns risken att en beställare som vill BIM-projektera endast väljer en konstruktör 

för att utföra modellen då just risken med att information försvinner kan fördyra projektet. Det 

här gör att priserna inte kan pressas lika mycket som de skulle kunna, eftersom konkurrensen 

blir mindre om specialiserade konsulter inte kan vara med och projektera.        

I en BIM-utopi fungerar filöverföringen. Alla konstruktörer, arkitekter och konsulter kan 

samtidigt arbeta på samma modell för att minimera tidsåtgången och kostnaderna vid 

projekteringen. BIM är på flera sätt ett mycket effektivt arbetssätt då flera beräkningar och 

simulering kan göras från samma modell. Detta kräver dock att den som utför beräkningarna 

och simuleringarna besitter stora kunskaper om programmet, dess funktioner och inte minst 

om byggnadsteknik. Dessa kunskaper är oerhört viktiga vid producerandet av tillförlitliga 

beräkningar och simuleringar, som ett led i att effektivisera projekteringen. Om modellen 

byggs upp av någon utan dessa kunskaper kan det medföra stora fel i mängdberäkningen som 

görs inför produktionen och stora energiförbrukningar i förvaltningsskedet till följd av fel i 

energiberäkningen. 

Programmet vi använt vid uppbyggnaden av vår modell, ArchiCAD, utannonseras av 

tillverkarna att vara ett BIM-program, detta stämmer dock inte enligt oss. Det faktum att man 

inte kan konstruera värme och ventilationssystem och göra simuleringar av dessa tycker vi 

tyder på att det inte är ett BIM-program. Hade vi gjort om vår modell nu, hade vi inte valt 

ArchiCAD 11. Det känns som att ArchiCAD är mer riktat mot arkitekter än konstruktörer. Vi 

har inte heller lyckats med att ge objekt ett U-värde i ArchiCAD, om det beror på det faktum 

att vi har studentversionen vet vi inte. Vi anser att ett program inte kan kalla sig BIM-program 

om det inte finns en inbyggd energiberäkningsfunktion, då detta är elementärt för 

konstruktion och förvaltning av en byggnad. Speciellt nu, med BBRs nya krav för 

energiförbrukning i byggnader. För att kunna konstruera en komplett byggnad och utföra 

beräkningar och simuleringar måste flera tilläggsprogram köpas. Detta tycker vi är dåligt 

eftersom ArchiCAD utger sig för att vara ett BIM-program. 

Om vi gjort modellen efter examensarbetet skulle vi använt programmet Vico Constructor 

2008. Det bygger på samma plattform som ArchiCAD 11. Och är därför, precis som 
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ArchiCAD relativt lätthanterligt. De grundläggande funktionerna vid konstruerandet av en 

byggnad, såsom väggar, golv och tak är mycket lätta att konstruera. Dessutom är Constructor 

enligt oss mer inriktat mot konstruktörer. Det går att skapa ventilationssystem, elsystem och 

göra kollisionskontroller m.m. Dessutom går det att sätta in koordinater i byggnaden för att 

sedan föra över dem till en totalstation. Nackdelen med Constructor 2008 är likt ArchiCAD 

att det inte går att utföra energiberäkningar i programmet utan att köpa tilläggsprogram. 

Det går efter färdigställandet av modellen i Constructor 2008 att exportera den till Estimator 

2008. Detta är ett avancerat mängdberäkningsprogram, där det förutom en detaljerad 

mängdberäkning går att föra in kostnader och tid för material, arbetare, arbetsmoment m.m. 

Det finns i Estimator ett stort bibliotek med kostnader och resursåtgång m.m. men om de 

beloppen och tiderna inte skulle stämma går det att föra in egna. Dessutom kan Estimator få ut 

allt som rör ett bygges ekonomi, inkomna och utgående fakturor, ekonomiska avstämningar 

och jämförelser mellan offerter och anbud. Sedan kan informationen exporteras vidare till ett 

program som heter Control 2008 där det likt Plancon kan framställas tidplaner, tider för 

speciella händelser, tidpunkter för fakturering och så vidare. 

Vi anser att Vico Software har en komplett (förutom energiberäkningen) och genomtänkt 

uppsättning av program för hela skedet i ett bygge. Från konstruktion till kontroller och 

kostnadsberäkningar samt tidsåtgång, för planering, projektering och dimensionering till 

byggandet och förvaltningen.    

Som utbildningsplanen ser ut på Linköpings Universitet för byggnadsingenjörer går studenten 

en kurs i vanligt traditionellt 2D-CAD, och en nystartad kurs i 3D-Visualisering med 

programmet Architectural Desktop (ADT). Där upplägget är att det som åstadkoms i 2D-CAD 

ska vidareutvecklas i 3D-Visualisering. Vi anser att eftersom marknaden är på väg att införa 

BIM vid projektering bör skolan följa denna utveckling. Istället för att ha två kurser i 

förlegade system bör universitetet skapa en större kurs med BIM-modellering. Efter denna 

kurs kan studenten använda sin modell i andra kurser. Jämförelser kan göras mellan 

beräknade värden i modellen och manuella beräkningar av energiförbrukning, luftflöden och 

akustik. Detta gör att eleverna blir bättre rustade för det som komma skall samt dessutom får 

en bättre förståelse för byggnadsteknik. Enligt ansvarige för ritningsteknik och 3D-

visualisering på byggnadingenjörsprogrammet på Linköpings Universitet, Madjid 

Taghizadeh, kommer utbildningsplanen att anpassas vad gäller ritningsteknik när majoriteten 

av projekteringarna utförs i BIM. Som det är idag tycker Madjid att studenterna blir bättre 
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rustade för arbetslivet om de behärskar ritningsteknik i 2D eftersom detta fortfarande 

dominerar byggbranschen. Han tror dock att större delen av branschen gått över till BIM inom 

en femårsperiod. Linköpings Universitet kommer att följa denna utveckling, men redan om 

två år startar den första kursen i BIM.    
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Våning Bjälklag Tjocklek (mm) Material Area m2 Volym m3

Plan 1 - +36,80m

Bjälklag Plan 1 250 betong, armerad 1 179,76 295

Plan 2 - +40,35m

Balkong Plan 2 160 betong, armerad 172,49 28
Bjälklag Plan 2 250 betong, armerad 1 174,50 294

Plan 3 - +43,30m

Balkong Plan 3 160 betong, armerad 172,49 28
Bjälklag Plan 3 250 betong, armerad 1 174,50 294

Plan 4 - +46,25m

Balkong Plan 4 160 betong, armerad 172,49 28
Bjälklag Plan 4 250 betong, armerad 1 174,50 294

Tak - +49,2m

Bjälklag Tak 250 betong, armerad 1 186,68 297
6 407,42 m² 1 555 m³

Mängdning Bjälklag
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Våning Husdel Dörrtyp Antal Bredd (mm) Höjd (mm)

Plan 1 - +36,80m

Entré GPD01 1 1 880 2 600
Entré GPD02 1 1 936 2 200
Entré ID9A 2 910 2 110
Entré ID10A 1 1 010 2 110
Entré ID10F 1 1 010 2 710
Entré IGP02 1 1 500 2 100
Entré IGP03 1 1 500 3 200
Hus A GPD02 1 1 825 2 200
Hus A GPD05 1 1 175 2 200
Hus A ID9A 1 910 2 110
Hus A ID10B 1 1 010 2 110
Hus A ID10C 4 1 010 2 110
Hus A ID10D 1 910 2 110
Hus A ID10E 3 1 000 2 110
Hus A ID10J 1 1 010 2 110
Hus A IE10A 1 1 000 2 110
Hus A SD10A 2 1 010 2 110

Hus A SD10B 1 1 010 2 110
Hus A SD11A 1 1 110 2 110
Hus A SD11B 2 1 110 2 110
Hus A SD11C 1 1 110 2 110
Hus A SD11D 1 1 110 2 110
Hus A SD11E 3 1 010 2 110
Hus A SD11F 1 1 110 2 110
Hus A SD13A 1 1 310 2 110
Hus B GPD04 1 1 570 2 110
Hus B ID9A 4 910 2 110
Hus B ID10A 1 1 010 2 110
Hus B ID10C 2 1 010 2 110
Hus B ID10D 1 1 010 2 110
Hus B ID10J 7 1 010 2 110
Hus B ID15A 1 1 510 2 110
Hus B IGP04 1 1 500 2 600
Hus B IGP08 1 1 100 2 100
Hus B ITP02 3 1 000 2 110
Hus B ITP03 2 2 200 2 110
Hus B ITP05 1 2 000 2 110
Hus B ITP05 1 1 000 2 110
Hus B ITP06 1 1 780 2 110
Hus B SD11G 1 1 100 2 110
Hus B Vikdörr 1 5 700 3 300

Mängdning dörrar
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Plan 2 - +40,35m

Entré IGP06 1 1 500 2 100
Hus A FD10a 5 1 010 2 110
Hus A FD10b 4 1 010 2 110
Hus A GPD03 1 1 650 2 100
Hus A ID9A 1 1 010 2 110
Hus A ID10C 1 1 010 2 110
Hus A ID10D 1 1 010 2 110
Hus A ID10G 1 1 310 2 110
Hus A ID13A 9 1 310 2 110
Hus A ID14A 1 1 010 2 100
Hus A IGP07 1 1 100 2 100
Hus A SKJDb 1 1 465 2 700

Hus A SKJDb 1 1 779 2 700
Hus A SKJDb 7 2 300 2 700
Hus A SKJDb 9 1 190 2 110
Hus B FD10a 4 1 010 2 110
Hus B FD10c 4 1 010 2 110
Hus B FP10c 1 1 010 2 110
Hus B GPD03 2 1 650 2 100
Hus B ID10J 2 1 010 2 110
Hus B ID13A 9 1 310 2 110
Hus B ID15A 1 1 510 2 110
Hus B IGP05 1 1 500 2 100
Hus B IGP07 1 1 100 2 100
Hus B ITP04 1 2 500 2 110
Hus B SKJDb 9 2 300 2 700
Hus B SKJDb 9 1 190 2 110
Hus B SKJDc 1 1 700 2 110  
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Plan 3 - +43,30m

Entré IGP06 1 1 500 2 100
Hus A FD10a 5 1 010 2 110
Hus A FD10b 4 1 010 2 110
Hus A GPD03 1 1 650 2 100
Hus A ID9A 1 1 010 2 110
Hus A ID10C 1 1 010 2 110
Hus A ID10D 1 1 010 2 110
Hus A ID10G 1 1 310 2 110
Hus A ID13A 9 1 310 2 110
Hus A ID14A 1 1 010 2 100
Hus A IGP07 1 1 100 2 100
Hus A SKJDb 1 1 779 2 700

Hus A SKJDb 1 1 465 2 700
Hus A SKJDb 7 2 300 2 700
Hus A SKJDb 9 1 190 2 110
Hus B FD10a 4 1 010 2 110
Hus B FD10c 4 1 010 2 110
Hus B FP10c 1 1 010 2 110
Hus B GPD03 2 1 650 2 100
Hus B ID10J 2 1 010 2 110
Hus B ID13A 9 1 310 2 110
Hus B ID15A 1 1 510 2 110
Hus B IGP05 1 1 500 2 100
Hus B IGP07 1 1 100 2 100
Hus B ITP04 1 2 500 2 110
Hus B SKJDb 9 1 190 2 110
Hus B SKJDb 9 2 300 2 700
Hus B SKJDc 1 1 700 2 110  
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Plan 4 - +46,25m

Entré IGP06 1 1 500 2 100
Hus A FD10a 5 1 010 2 110
Hus A FD10b 4 1 010 2 110
Hus A GPD03 1 1 650 2 100
Hus A ID9A 1 1 010 2 110
Hus A ID10C 1 1 010 2 110
Hus A ID10D 1 1 010 2 110
Hus A ID10G 1 1 310 2 110
Hus A ID13A 9 1 310 2 110
Hus A ID14A 1 1 010 2 100
Hus A IGP07 1 1 100 2 100
Hus A SKJDb 1 1 779 2 700
Hus A SKJDb 1 1 465 2 700
Hus A SKJDb 7 2 300 2 700

Hus A SKJDb 9 1 190 2 110
Hus B FD10a 4 1 010 2 110
Hus B FD10c 4 1 010 2 110
Hus B FP10c 1 1 010 2 110
Hus B GPD03 2 1 650 2 100
Hus B ID10H 1 1 010 2 110
Hus B ID10J 2 1 010 2 110
Hus B ID13A 9 1 310 2 110
Hus B ID15A 1 1 510 2 110
Hus B IGP05 1 1 500 2 100
Hus B IGP07 1 1 100 2 100
Hus B ITP04 1 2 500 2 110
Hus B SKJDb 9 1 190 2 110
Hus B SKJDb 9 2 300 2 700
Hus B SKJDc 1 1 700 2 110

Tak - +49,2m

YD10 2 1 000 1 000

Summa 334  
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Våning Husdel Fönstertyp Antal Bredd (mm) Höjd(mm)

Plan 1 - +36,80m

Entré IGP02 2 1 168 2 600
Entré IGP02 1 1 500 500
Entré IGP Reception 1 1 810 1 300
Hus A F5c 4 510 2 110
Hus A F15a 1 1 510 1 670
Hus A F16a 1 1 610 1 320
Hus B F5a 1 510 2 110
Hus B F5b 2 510 2 110
Hus B F5c 3 510 2 110
Hus B F5d 1 510 2 110
Hus B F16a 1 1 610 1 320
Hus B F16b 4 1 610 1 320
Hus B F22a 4 2 210 1 320
Hus B F22b 3 2 210 520

Hus B ITP02 6 900 2 110

Plan 2 - +40,35m

Entré ITP07 1 1 010 1 500
Hus A F5e 2 510 1 820
Hus A F10a 5 1 010 1 670
Hus A F10b 3 1 010 1 320
Hus A F10e 4 1 010 1 670
Hus A F10f 1 1 010 1 120
Hus A F13a 1 1 310 1 820
Hus A F15a 5 1 510 1 670
Hus A F15b 4 1 510 1 670
Hus A F15d 1 1 510 1 670
Hus B F10a 4 1 010 1 670
Hus B F10b 1 1 010 1 320
Hus B F10c 3 1 010 1 320
Hus B F10d 5 1 010 1 670
Hus B F13b 1 1 310 1 670
Hus B F15a 3 1 510 1 670
Hus B F15c 4 1 510 1 670

Mängdning Fönster
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Plan 3 - +43,30m

Entré ITP07 1 1 010 1 500
Hus A F5e 2 510 1 820
Hus A F10a 5 1 010 1 670
Hus A F10b 3 1 010 1 320
Hus A F10e 4 1 010 1 670
Hus A F10f 1 1 010 1 120
Hus A F13a 1 1 310 1 820
Hus A F15a 5 1 510 1 670
Hus A F15b 4 1 510 1 670
Hus A F15d 1 1 510 1 670
Hus B F10a 4 1 010 1 670
Hus B F10b 1 1 010 1 320
Hus B F10c 3 1 010 1 320
Hus B F10d 5 1 010 1 670
Hus B F13b 1 1 310 1 670
Hus B F15a 3 1 510 1 670

Hus B F15c 4 1 510 1 670

Plan 4 - +46,25m

Entré ITP07 1 1 010 1 500
Hus A F5e 2 510 1 820
Hus A F10a 5 1 010 1 670
Hus A F10b 3 1 010 1 320
Hus A F10e 4 1 010 1 670
Hus A F10f 1 1 010 1 120
Hus A F13a 1 1 310 1 820
Hus A F15a 5 1 510 1 670
Hus A F15b 4 1 510 1 670
Hus A F15d 1 1 510 1 670
Hus B F10a 4 1 010 1 670
Hus B F10b 1 1 010 1 320
Hus B F10c 3 1 010 1 320
Hus B F10d 5 1 010 1 670
Hus B F13b 1 1 310 1 670
Hus B F15a 3 1 510 1 670
Hus B F15c 4 1 510 1 670

Summa 179  
∑  
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Våning Väggtyp Antal väggar Väggjtocklek Material Skikt Tjocklek skikt Höjd Längd ∑ Area ∑

(mm) (st) (mm) (mm) (m) (m2)

Plan 1 - +36,80m

IV1 3 220 betong, armerad 1 220 3 300 14,15 44,64

IV10 1 150 betong, armerad 1 150 3 300 3,68 12,14

IV1b 4 279 betong, armerad 1 220 3 300 17,93 60,08

isolering 1 50

minerit 1 9

IV3 29 145 gips 2 12,5 3 300 110,68 318,2

regelverk 1 95

IV3 1 145 gips 2 12,5 3 500 4,24 3,05

regelverk 1 95

IV3b 9 145 gips 2 12,5 3 300 61,67 170,03

regel + isolering 1 95

IV3c 4 126 gips - protect 2 15,4 3 300 7,84 25,15

regel + isolering 1 95

IV4 3 83 gips 3 12,5 3 300 3,64 12,27

regelverk 1 45

IV4b 1 120 gips 6 12,5 3 300 0,6 1,98

regelverk 1 45

IV5 5 108 gips 2 12,5 3 300 30,07 83,92

gips - robust 1 12,5

regel + isolering 1 70

IV6 13 120 gips 3 12,5 3 300 45,65 123,38

gips - robust 1 12,5

regelverk 1 70

IV7 12 120 gips 4 12,5 3 300 31,49 87,64

regelverk 1 70

IV9 8 200 betong, armerad 1 200 3 300 31,25 73,08

Mängdning väggar
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YV1 9 374 betong, armerad 1 150 3 300 34,99 105,25

fasadplatta 1 8

gips - ute 1 9

regel + isolering 1 170

regel 1 35

YV2 13 422 betong, armerad 1 200 3 300 150,85 396,04

fasadplatta 1 8

gips - ute 1 9

regel + isolering 1 170

regel 1 35

YV6 2 465 betong, armerad 1 200 3 500 6,33 21,68

fasadplatta 2 8

gips - ute 1 9

regel + isolering 1 170

regel 2 35

YV7 1 420 betong, armerad 1 200 3 300 2,47 7,06

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

Plan 2 - +40,35m

IV1 39 220 betong, armerad 1 220 2 700 141,17 370,34

IV10 1 150 betong, armerad 1 150 2 700 3,57 9,64

IV11 18 133 gips 2 12,5 2 700 44,2 115,72

gips - robust 1 12,5

regel + isolering 1 95

IV3 2 145 gips 4 12,5 2 700 8,94 19,26

regel 1 95

IV4 94 83 gips 3 12,5 2 700 49,91 135,5

regel 1 45

IV5 2 108 gips 2 12,5 2 700 2,83 5,5

gips - robust 1 12,5

regel + isolering 1 70  
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IV5b 18 183 gips 2 12,5 2 700 41,75 70,91

gips - robust 1 12,5

regel 1 145

IV6 6 120 gips 3 12,5 2 700 23,7 48,1

gips - robust 1 12,5

regel 1 70

IV7 21 120 gips 4 12,5 2 700 48,89 57,52

regel 1 70

IV8 1 83 gips 1 12,5 2 700 5,72 15,44

regel + isolering 1 70

IV9 54 200 betong, armerad 1 200 2 700 141,28 315

vindskydd 8 40 vindskydd 1 40 2 700 17,72 47,85

YV1 5 372 betong, armerad 1 150 2 950 24,79 68,39

fasadplatta 1 8

gips - ute 1 9

regel + isolering 5 170

regel 5 35

YV3 3 370 betong, armerad 1 150 2 950 17,94 44,84

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

YV4 7 420 betong, armerad 1 200 2 950 41,27 81,63

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

YV5 40 420 diffusionsspärr 1 0 2 950 122,49 252,26

gips 2 12,5

gips - ute 1 9

isolering 1 170

puts - sektion 1 20

putsskiva 1 50

YV7 1 420 betong, armerad 1 200 2 950 4,13 10,84

isolering 1 200

puts - sektion 1 20  
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Plan 3 - +43,30m

IV1 39 220 betong, armerad 1 220 2 700 141,17 370,34

IV10 1 150 betong, armerad 1 150 2 700 3,57 9,64

IV11 18 133 gips 2 12,5 2 700 44,2 115,72

gips - robust 1 12,5

regel + isolering 1 95

IV3 2 145 gips 4 12,5 2 700 8,94 19,26

regel 1 95

IV4 94 83 gips 3 12,5 2 700 49,91 135,5

regel 1 45

IV5 2 108 gips 2 12,5 2 700 2,83 5,5

gips - robust 1 12,5

regel + isolering 1 70

IV5b 18 183 gips 2 12,5 2 700 41,75 70,91

gips - robust 1 12,5

regel 1 145

IV6 6 120 gips 3 12,5 2 700 23,7 48,1

gips - robust 1 12,5

regel 1 70

IV7 21 120 gips 4 12,5 2 700 48,89 57,52

regel 1 70

IV8 1 83 gips 1 12,5 2 700 5,72 15,44

regel + isolering 1 70

IV9 54 200 betong, armerad 1 200 2 700 141,28 315

vindskydd 8 40 vindskydd 1 40 2 700 17,72 47,85

YV1 5 372 betong, armerad 1 150 2 950 24,79 68,39

fasadplatta 1 8

gips - ute 1 9

regel + isolering 5 170

regel 5 35  
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YV3 3 370 betong, armerad 1 150 2 950 17,94 44,84

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

YV4 7 420 betong, armerad 1 200 2 950 41,27 81,63

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

YV5 40 420 diffusionsspärr 1 0 2 950 122,49 252,26

gips 2 12,5

gips - ute 1 9

isolering 1 170

puts - sektion 1 20

putsskiva 1 50

YV7 1 420 betong, armerad 1 200 2 950 4,13 10,84

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

Plan 4 - +46,25m

IV1 39 220 betong, armerad 1 220 2 700 141,74 370,12

IV10 1 150 betong, armerad 1 150 2 700 3,57 9,64

IV11 18 133 gips 2 12,5 2 700 44,2 115,72

gips - robust 1 12,5

regel + isolering 1 95

IV3 5 145 gips 4 12,5 2 700 14,13 32,51

regel 1 95

IV4 96 83 gips 3 12,5 2 700 51,98 141,31

regel 1 45

IV5 2 108 gips 2 12,5 2 700 2,83 5,5

gips - robust 1 12,5

regel + isolering 1 70

IV5b 18 183 gips 2 12,5 2 700 41,75 69,82

gips - robust 1 12,5

regel 1 145  
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IV6 6 120 gips 3 12,5 2 700 23,7 45,97

gips - robust 1 12,5

regel 1 70

IV7 21 120 gips 4 12,5 2 700 48,89 57,52

regel 1 70

IV8 1 83 gips 1 12,5 2 700 5,72 15,44

regel + isolering 1 70

IV9 54 200 betong, armerad 1 200 2 700 141,28 315,54

vindskydd 8 40 vindskydd 8 40 2 700 17,72 47,85

YV1 5 372 betong, armerad 1 150 2 950 24,79 68,39

fasadplatta 1 8

gips - ute 1 9

regel + isolering 1 170

regel 1 35

YV3 3 370 betong, armerad 1 150 2 950 17,57 43,75

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

YV4 7 420 betong, armerad 1 200 2 950 41,27 81,63

isolering 1 200

puts - sektion 1 20

YV5 40 275 diffusionsspärr 1 0 2 950 122,49 252,26

gips 2 12,5

gips - ute 1 9

isolering 1 170

puts - sektion 1 20

putsskiva 1 50

YV7 1 420 betong, armerad 1 200 2 950 4,13 10,84

isolering 1 200

puts - sektion 1 20  
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Tak - +49,2m

IV1 6 220 betong, armerad 1 220 830 19,05 15,35

YV5 1 275 diffusionsspärr 1 0 2 000 1,52 2,57

gips 2 12,5

gips - ute 1 9

isolering 1 170

puts - sektion 1 20

putsskiva 1 50

YV5 4 275 diffusionsspärr 1 0 2 700 40,87 108,2

gips 2 12,5

gips - ute 1 9

isolering 1 170

puts - sektion 1 20

putsskiva 1 50

YV5 1 275 diffusionsspärr 1 0 1 620 1,94 3,14

gips 2 12,5

gips - ute 1 9

isolering 1 170

puts - sektion 1 20

putsskiva 1 50

YV5 4 275 diffusionsspärr 1 0 3 500 29,09 84,79

gips 2 12,5

gips - ute 1 9

isolering 1 170

puts - sektion 1 20

putsskiva 1 50

∑ m² 7 061,05  
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Material Tjocklek m2 m3

(mm)

betong, armerad 150 484,91
200 1720,81
220 1230,87

Summa 687,69

isolering 50 60,08
170 955,48
200 336,27

minerit 9 60,08

gips 12,5 7665,33
gips - protect 15,4 50,3

gips - ute 9 1683,62
gips - robust 12,5 924,77

regelvägg 35 728,14
45 426,56
70 525,75
95 392,28

145 211,64

regelvägg med isolering 70 146,74
95 543,34

170 728,14

fasadplatta 8 749,82

puts - sektion 20 1373,38
putsskiva 50 955,48

diffusionsspärr 0 955,48

Mängdning material, väggar
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