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  SAMMANFATTNING 

Det primära syftet med detta examensarbete kan sägas vara att skapa en uppfattning hos 
Skanska Väg & Anläggning Sydost, som är initiativtagare till detta examensarbete, om vad BIM 
(Building Information Model) är och hur det lättast kan implementeras i deras arbetsprocesser. 
Det skulle vara omöjligt att täcka in alla aspekter av BIM under den korta tid som funnits till 
förfogande och inom ramen för detta examensarbete, därför har de aspekter som ansetts vara 
viktiga för företaget samt författaren lyfts upp för utredning.  

För att kunna nå dit har examensarbetet till uppgift att kartlägga och synliggöra de skillnader 
som finns mellan dagens byggprocess och BIM (Building Information Model) och utifrån det 
föreslå möjliga sätt att implementera denna arbetsmetod hos Skanska Väg & Anläggning Sydost.  

I examensarbetets första kapitel ges en kort introduktion och bakgrund till hur byggprocessen 
förändrats under tidens gång. Ett syfte och en frågeställning formuleras och en avgränsning för 
examensarbetets omfattning görs. 

I examensarbetets andra kapitel ges den teoretiska bakgrunden till dagens byggprocess. Viktiga 
aspekter av dagens byggprocess lyfts fram och förklaras. Därefter följer en presentation av 
begreppet BIM och vad det innebär. Därefter görs en kort genomgång för hur arbetet med BIM 
ser ut hos Skanska Sverige AB och generellt i byggbranschen. 

I examensarbetets tredje kapitel presenteras hur BIM används idag på vägprojekt utanför 
Katrineholm i ett projekt kallat för Förbifart Katrineholm där BIM tillämpats i viss utsträckning. 
Skillnaderna som finns mellan dagens byggprocess och BIM samt de för- och nackdelar som kan 
konstateras hos BIM i relation till dagens byggprocess presenteras.  

I examensarbetes fjärde kapitel besvaras frågeställningarna och resultatet analyseras samt 
diskuteras ur viktiga aspekter för byggande, för att i det femte kapitlet komma med konkreta 
förslag på hur en implementering av BIM i Skanska Väg & Anläggning Sydosts arbetsprocesser 
kan se ut.  

Nyckelord: 2D, 3D, BIM, Byggnadsinformationsmodell, arbetsprocess, projektering, samordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The primary purpose of this thesis can be said to be to create a perception at Skanska Civil 
Southeast, which is the initiator of this thesis, on what BIM (Building Information Model) is and 
how it can most easily be implemented in their work processes. It would be impossible to cover 
all aspects of BIM in the short amount of time that has been available and in the context of this 
thesis, therefore, the aspects that were deemed important to the company and to the author has 
been picked up for investigation.  

To achieve this, the task of the thesis is to identify and highlight the differences between today's 
construction process, and BIM (Building Information Model) and from that suggest possible 
ways to implement this way of working to Skanska Civil Southeast. 

The thesis first chapter provides a brief introduction and background to the construction 
process and how it has changed over time. A purpose and questions on which the thesis is being 
based on are formulated and a boundary for the thesis is done.  

The thesis second chapter provides the theoretical background to today's construction process. 
Key aspects of today's construction process are highlighted and explained. This is followed by a 
presentation of the concept of BIM and what it means. After that, a brief review of how the work 
with BIM looks at Skanska Sweden AB and in the construction industry generally.  

The thesis third chapter presents how BIM is currently used on a road project just outside of 
Katrineholm in a project called Förbifart Katrineholm where BIM is being applied to some 
extent. The differences that exist between today’s construction process and the BIM and the pros 
and con that can be observed in BIM relative to today's construction process is presented.  

In the thesis fourth chapter answers the questions and the results are analyzed and discussed on 
important aspects of construction, to, in the fifth chapter make concrete proposals on how an 
implementation of BIM in Skanska Civil Southeast work processes may look like.  

Keywords: 2D, 3D, BIM, Building information model, work process, projection, coordination.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

Sedan urminnes tider har människan alltid byggt. Vi har byggt för att skydda oss från yttre faror, 
väder och vind och vi har byggt för att skapa en plats med förutsättningar för god livskvalité. 
Metoder och material har allt eftersom tiden och utvecklingen gått framåt förändrats hand i 
hand med att syftet för byggandet och dess olika ändamål förändrats. Enskilt stora händelser i 
svensk historia som inneburit omfattande omstrukturering i samhället och en förändrad resurs‐ 
och markanvändning i och i närheten utav svenska städer, som t.ex. industrialismen i början på 
1900‐talet och den massiva utbyggnaden utav de svenska städerna under 1960‐ och 1970‐talet, 
det s.k. miljonprogrammet, har bidragit till att det svenska sättet att bygga hela tiden förändrats 
och anpassats till tidens krav och normer. Idag lever vi i en tid där människans negativa 
påverkan på jorden blivit uppenbar och som därför bidragit till utvecklingen av nya sätt att se på 
byggprocessen.  

Under ett fåtal gånger tidigare i historien har vi kunnat bevittna hur hela byggbranschen tagit så 
bestämda steg mot utveckling och förnyelse inom hela branschen som vi kan göra idag. Under 
1980‐talet revolutionerade datorn byggbranschen vilket fick långtgående följder för hur 
byggprocessen skulle komma att se ut därefter. Idag är ledorden logistik, planering och 
samordning som ses ur ett livscykelsammanhang och ur ett kretsloppsperspektiv. Utvecklingen 
idag är synonym med en strävan efter mer effektiva metoder för att bygga miljövänligt. Detta 
kräver att dagens material är anpassade för att kunna återanvändas vid ett senare tillfälle. 

För att nå denna strävan om ett bättre byggande som både är miljövänligare än tidigare och mer 
effektivt tidsmässigt och ekonomiskt, har ett arbetssätt kallat BIM (Building Information 
Modeling), som går ut på att samordna alla involverade aktörer i byggprocessen i 
projekteringen, utarbetats. Samtliga aktörer som är involverade i projektet skapar egna 3D‐ 
modeller över sina åtaganden i projektet, så att alla de olika delarna av ett projekt så småningom 
kan slås ihop i en databas till en färdig modell över den färdiga anläggningen. Detta förfarande 
har visat sig vara väldigt framgångsrikt vid konstruerandet av både komplexa och enklare 
byggnationer.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med mitt examensarbete är att skaffa en fördjupad kunskap om vad BIM är och hur den 
skiljer sig från dagens sätt att projektera och analysera byggnader och anläggningar. Alla de 
större företagen i Sverige har idag välutformade planer och visioner om BIM och för hur man 
tror att BIM kan underlätta den egna produktionslinan inom företaget.  
Skanska, som är ett utav dessa företag, har en uttalad vision och arbetsplan för hur BIM 
successivt ska implementeras och i förlängningen även ersätta dagens byggarbetsprocesser. 
Detta examensarbete kommer att försöka utreda denna vision och komma med förslag för hur 
en eventuell implementering i Skanska Väg & Anläggning Sydost, som bett mig genomföra denna 
redogörelse, kan se ut.  
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För genomförandet av detta examensarbete har utgångspunkten legat i följande frågeställningar:  

 Vad är BIM? 
 Vad fodras för att BIM ska fungera optimalt? 
 Hur implementeras BIM lättast hos företag med redan fungerande arbetsprocesser? 
 Är BIM ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart? 

1.3 AVGRÄNSNING 

Examensarbetet kommer inte att omfatta alla delar utav vad som kan anses höra till BIM enligt 
Skanska Sveriges modell Piltavlan (se figur 4 sid.), utan tyngdpunkten kommer att läggas på att 
granska ett antal på förhand utvalda delar utav modellen. Dessa delar som kommer att omfattas 
av examensarbetet är 3D‐modellering, kollisionskontroll (även kallat clash control i vissa 
sammanhang), behovet av digitala modeller på arbetsplatserna för att nå BIM samt vilket 
underlag som behövs för att kunna genomföra mängdning med utgångspunkt i befintliga 
modeller och dokumentationer.  

1.4 METOD OCH MATERIAL 

Examensarbetet är indelat i två huvudsakliga delar. En del som behandlar den bakomliggande 
teorin för byggprocessen och BIM samt en del där skillnaderna i dagens arbetsmetoder kontra 
BIM synliggörs och där för‐och nackdelarna kartläggs. I analysen besvaras frågeställningarna 
och en tolkning till begreppet BIM ges i slutsatsen. 
För teoridelen har information i huvudsak inhämtas genom litteraturstudie via internet, dels 
genom Skanskas interna nätverk men även olika berörda organisationers samt myndigheters 
hemsidor. Även viss tryckt litteratur har använts.  
För resultatdelen har bortsett från litteraturstudien för teoridelen även intervjuer, seminarier 
samt deltagande på olika möten legat till grund.  

1.5 KÄLLKRITIK 

Den trycka litteraturen som använts är i huvudsak litteratur som används som 
utbildningslitteratur i relaterade kurser i utbildningen varför trovärdigheten hos denna 
litteratur inte kan ifrågasättas. Då bristen på annan relevant tryckt litteratur är påtaglig har det 
varit svårt att få fatt litteratur av adekvat betydelse. Än mer är bristen på relevant litteratur på 
svenska.   

I fråga om den elektroniska litteraturen som används har i huvudsak akademiska rapporter och 
avhandlingar legat till grund för denna rapport.  
En rapport har fått speciell uppmärksamhet för dess innehåll och struktur. Denna rapport är en 
forskningsrapport av Rogier Jongeling vid Luleå tekniska universitet (Jongeling, 2008) där fem 
husprojekt med varierande tillämpning utav BIM har studerats för att kunna synliggöra vilka 
nyttorna och vinsterna är med BIM samt fungerat som ett underlag i beslutsfattande om 
tillämpning av BIM. Detta innebär att enbart tillämpliga delar utav forskningsrapporten har 
använts för att passa denna rapports syfte. 

Viss information har även hämtats från organisationer och tillverkare, t.ex. openBIM och 
Autodesk. 
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1.6 RAPPORTENS DISPOSITION 

Kapitel 1 – Inledning 
Bakgrund, syfte, frågesällning samt avgränsning formuleras.  

Kapitel 2 – Teori 
Teorin bakom dagens byggprocess klarläggs med utgångspunkt i dagens förutsättningar ur olika 
aspekter. Begreppet BIM diskuteras och aspekter utav följderna av BIM lyfts fram. Vidare 
behandlas olika aktörers planer och visioner om BIM och de tekniska förutsättningarna som 
fodras för det.  

Kapitel 3 – Resultat 
Arbetet med BIM idag klargörs med hjälp utav intervjuer samt studiebesök. Skillnader på den 
traditionella byggprocessen och BIM påvisas. Ytterligare aspekter på för‐ och nackdelar som 
tagits upp i kapitel 2 kartläggs och utvecklas. 

Kapitel 4 – Analys  
Det tidigare presenterade resultatet analyseras och diskuteras. Frågeställningen besvaras. 
 
Kapitel5‐ Slutsats 
Förslag på förändringar utifrån reslutat och analys ges. Frågeställningen besvaras. 

Kapitel 6 – Referenser 
En lista över använda källor presenteras utifrån typ av källa (tryckt källa, elektronisk källa samt 
figur‐ och tabellförteckning).  
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2. TEORI 

2.1 DEN TRADITIONELLA BYGGPROCESSEN 

Hur byggprocessen är ordnad idag beror på en rad olika faktorer. Processen påbörjas med att en 
idé formas hos byggherren. Vanligtvis när det sedan har beslutats om att genomföra denna idé 
inleds arbetet med att upprätta program och att genomföra utredningar som beskriver 
förutsättningar och möjligheter till byggande. Ett program är ett eller flera dokument som har 
till uppgift att ”precisera förutsättningarna för det fortsatta arbetet” (Révai, 2008 s. 8) samt att 
visa ”vilken verksamhet som ska äga rum i det färdiga huset, vilka lokaler som därför behövs och 
hur stora de ska vara” (Révai, 2008 s. 8).  

Oftast tas lösningar på olika funktionskrav som ställs på anläggningen också med. Vanligtvis är 
det konsulter som genomför detta på begäran av den eller de som initierar byggandet (det vill 
säga byggherren). Därefter följs detta upp med ett eventuellt revideringsarbete av programmen 
om man skulle behöva ändra på något. När byggherren sedan anser sig ha ett färdigt program 
inleds projekteringen av anläggningen. Under detta skede i processen bestäms det på detaljnivå 
hur anläggningen är tänkt att genomföras och hur det ska se ut (Révai, 2008). Detta skede tar 
normalt sett lite längre tid eftersom hänsyn måste tas till både de framtagna programmen, men 
även till gällande lagar och förordningar och byggherrens krav för att få så ändamålsenliga 
anläggningar som möjligt. Detta utförs därför alltjämt av anlitade projektörer och konstruktörer 
som fungerar som konsulter till byggherren. Först när man kommit fram till något som är 
godtagbart och som man känner sig nöjd med kan processen ta sig in i nästa skede, 
produktionen.  

Under produktionsskedet, som är själva tillverkningsprocessen av anläggningen, tas det första 
spadtaget för att genomföra projektet. Det administreras och genomförs vanligen av 
byggentreprenörer som upphandlat ett entreprenörsavtal med byggherren (Nordstrand, 2008). 
Under detta skede tillämpas och används de program och utredningar som tagits fram och som 
har genomförts tidigare. När produktionen anses vara klar genomförs en slutbesiktning. 
Därefter lämnas projektet över till byggherren och brukarna för att driftsätta anläggningen. I och 
med detta har processen tagit sig in i nästa skede av byggandet, kallat för förvaltningstiden, se 
figur 1.  

Förvaltningstiden pågår parallellt med användandet av projektet och upphör först när projektet 
upphör att finnas, det vill säga när anläggningen rivs. Denna period inleds med så kallad 
garantitid som innebär att delaktiga entreprenörer bär ett visst funktions‐ och utförandeansvar 
för de eventuella fel och brister som kan uppkomma på anläggningen (Révai, 2008). Först när 
denna tid är över kan projektet anses vara avslutat.  

För att samordningen i ett traditionellt fört byggprojekt skall fungera optimalt krävs att samtliga 
involverade parter tar ett underrättelseansvar gentemot varandra i projektet. Huvudansvaret 
ligger dock hos projektledaren att finna lämpliga rutiner för samordning och planering och det 
åligger denne att arbetet hela tiden fortskrider enligt projektets tidsplan samt att kvalitets‐ och 
ekonomiplaner hålls (Nordstrand, 2008). Som (Jongeling, 2008) påvisar i sin rapport är det dock 
svårt att få alla aktörer och aktiviteter att stämma överens med tidsplaneringen.  
”Vissa val måste man göra tidigare än vad man vill och visa val kommer för sent. Ändå måste allt 

Figur  1. Översiktlig figur över hur byggprocessen  är  ordnad  idag(Nyman,  2006).  
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fungera som ett integrerat system. Det ställer krav på bland annat de projekterande aktörerna 
och projekteringsledaren att kunna koordinera och integrera en stor informationsmängd” 
(Jongeling, 2008 s.16)”. 

För att kunna genomföra detta är det brukligt att det med jämna mellanrum under projektets 
gång hålls samordningsmöten mellan parterna för att stämma av och se hur arbetet fortskrids. 
För att ytterligare säkerställa att arbetet går som det ska och att tidsplan, kvalitetsplan och 
budget följs upprättas normalt en gränsdragningslista mellan involverade parter för att kunna 
särskilja på olika aktörers åtaganden.  

Till gränsdragningslista är det även brukligt, för att säkerställa kvalitén, att redovisa vem som 
står för underlaget och vilken part som skall redovisa och granska detta (Nordstrand, 2008), se 
figur 2. Detta är inte minst viktigt för att kunna förutse eventuella kollisioner mellan t.ex. olika 
parters åtaganden (el, VVS, tele, fibernät o.dyl.) i ett projekt. Detta medför att en god 
kommunikationsnivå måste upprättas och hållas genomgående under hela projektets gång för 
att nå ett så bra resultat som möjligt. Sättet vi människor kommunicerar på blir därför 
fundamentalt för hur byggprocessen fortskrider.  

Kommunikation är det samspel som 
äger rum mellan människor på olika 
plan, det vill säga allt som görs, sägs 
eller som förmedlas på annat sätt är 
kommunikation. ”Kommunikation är 
dessutom en process som äger rum i ett 
socialt system där deltagarna har 
förväntningar och attityder som de fått 
från andra människor och som påverkar 
de budskap som utväxlas” (Nilsson & 
Waldemarson, 1994 s. 10).  

Konkret innebär kommunikation att 
kunna koda och avkoda ord och 
handlingar i ett samspel mellan 
människor. I ett sådant samspel innehar varje person en roll som antingen sändare (som kodar 
och skickar ett budskap) eller mottagare (som tar emot och avkodar ett budskap). Hur dessa 
budskap sedan tolkas och avkodas spelar en avgörande roll för hur kommunikationen i projektet 
utvecklas och fortskrider. 

En annan viktig aspekt för att få projektet att flyta på smidigt är att ha en god planering i ryggen. 
Med en god planering i ett tidigt skede, där förhållningssätt mellan olika aktörer fastställs och 
där det inte råder någon tvekan om hur kommunikationen skall skötas, är mycket tid vunnen. 

Med god planering menas, när målen för projektet är preciserade och fastställda, att med 
framförhållning kunna planera för hur resurser och arbetskraft skall användas, hur och i vilken 
ordning aktiviteter skall genomföras samt hur uppföljning och kvalitetssäkring ska genomföras 
(Nordstrand, 2008).   

Det finns idag olika sätt att genomföra planeringen för ett byggprojekt på som beror av en rad 
olika faktorer, som t.ex. tid, ekonomi, omfattning, krav och mål med projektet.  Vilket sätt man än 
bestämmer sig för att använda sig utav är det viktigare att tankesättet och avsikten med 
tankesättet följs noggrant snarare än vilket sätt som väljs.  Detta är något som Jongeling (2008) 
för söker att belysa i sin rapport.  

Figur  2. Schematiskt exempel  på hur  en gränsdragningslista kan se 

ut (Nordstrand, 2008).  
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”Vissa val måste man göra tidigare än vad man vill och visa val kommer för sent. Ändå måste allt 
fungera som ett integrerat system. Det ställer krav på bland annat de projekterande aktörerna 
och projekteringsledaren att kunna koordinera och integrera en stor informationsmängd” 
(Jongeling, 2008 s.16). 
Förutsättningarna för all den kommunikation, samordning och planering som behövs i 
byggprojekt utgår ifrån vilken teknik som finns tillgänglig hos de olika parterna. Idag används 
det en teknik för kommunikation inom projektet och en annan teknik för att få fram underlag 
och handlingar. De allra flesta kan idag förutsättas använda sig utav telefon, dator och e‐post i en 
vidare omfattning för kommunikation under projektens gång. För att få fram underlag och 
handlingar används idag olika datorprogram. Mjukvaran som idag dominerar branschen för 
detta avseende är Autodesks AutoCAD (Autodesk, [www]). Det är ett mångsidigt program och 
kan användas i många avseenden i projekteringen för att få fram främst ritningar och till 
ritningarna kopplade handlingar. Det mesta som ritas idag ritas i s.k. 2‐D, tvådimensionellt 
ritande(höjd och längd). Att rita i tre dimensioner (höjd, längd och djup), s.k. 3‐D, är inte lika 
vanligt i dagens byggprocess men förekommer emellanåt.  

2.2 VAD ÄR BIM? 

BIM, Building Information Modeling eller Byggnadsinformationsmodellering på svenska, är ett 
arbetssätt för att lagra, sammanställa och tillgängliggöra information som är kopplat till ett 
byggprojekt för alla deltagande aktörer. Det är inte en egen teknik utan snarare ett annorlunda 
sätt att se på byggprocessen och all information som rymmer i den (What is BIM?, [www]). 

Genom att skapa en dataserver där all information kopplat till projektet hanteras, kan alla 
aktörer kopplade till projektet, alltifrån projektörer, konstruktörer och arkitekter till 
elinstallatörer, snickare och markarbetare, se hur projektet förändras i realtid under tiden som 

projektet framskrider, se figur 3. 
Detta förfarande skapar helt nya 
möjligheter och metoder för 
genomförande utav byggprojekt. 
Aktörer som normalt sett inte är 
involverade i framtagandet av ett 
projekt kan nu i ett tidigare skede 
påverka utformandet och på så sätt 
belysa de aspekter som påverkar 
deras åtaganden i projektet.  

Den färdiga modellen byggs 
successivt upp allteftersom varje 
aktör slutför utformningen av sin 
del utav projektet och gör den 
tillgänglig för de andra aktörerna 
genom servern. Projektet byggs 
upp av olika objekt (till exempel 
balkar, pelare och fönster) 

tredimensionellt, som ges olika 
egenskaper, till exempel material, 
mängd och ekonomi.  

Genom att projektet sparas kontinuerligt på servern får varje aktör som är involverad i projektet 
tillgång till den senaste versionen och kan då utforma sin del utifrån det som finns sparat på 

Figur  3.  Figur över hur  varje involverad aktör påverkar BIM och vilket 

underlag man bidrar med till  en projektserver i  BIM (Nyman, 2006).  
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servern och då se hur alla delar i projektet samverkar. Till 3‐D modellen som byggts upp kan 
sedan t.ex. tidsaspekten och den ekonomiska aspekten kopplas och på så sätt få en fjärde och 
femte dimension i projekterandet.  

Utifrån denna information kan sedan tidsplaner, kostnadskalkyler och andra underlag som är 
kopplade till projektet genereras direkt ur modellen.  
Detta medför en markant förbättring för alla involverade parter vad gäller kommunikation inom 
projektet mellan de olika aktörerna eftersom all information kan fås ut från modellen (What is 
BIM?, [www]).  

Inga 2‐D ritningar behöver heller generas och skickas för ändringar som görs utan uppdateras i 
modellen istället i första hand, vilket tordes vara bra ur ett miljöperspektiv eftersom det krävs 
mindre papper för ritningar i och med detta. Vid tillämpning av BIM istället för traditionell 
projektering och genomförande av byggande kan enligt Jongeling (2008) stora nyttoeffekter 
vinnas genom ett nytt synsätt på byggprocessen.  

 Att se byggprocessen som ett ständigt flöde och utbyte av information i olika former mellan 
samtliga inblandade aktörer och som en process där alla aktörer aktivt arbetar mot ett mål, 
nämligen att överlämna ”projektet till beställaren med rätt kvalitet och inom budget och tid” 
(Jongeling, 2008 s. 21), kan en omsortering av informationen i dagens byggprocess möjliggöra stora 
vinster vad gäller kvalité, ekonomi och tid.  

Utifrån detta nya synsätt som Jongeling (2008) presenterar, sätts fokus på att skapa en bild av 
projektet i ett tidigt skede och att öka insikten i projektet inom varje delprocess som presenteras 
i slutrapporten (Jongeling, 2008). Att se byggprocessen ur detta livscykelperspektiv tillsammans 
med ovannämnda omstortering av information, menar (Jongeling, 2008), är fundamentalt för att 
lyckas i försöken med att över tid övergå från traditionell projektering till BIM.  
Nyttoeffekterna för varje delprocess som (Jongeling, 2008) tar upp, ses som ett bidrag till att i 
slutändan kostnadseffektivisera och tidseffektivisera byggprocessen med BIM genom ett mer 
precist och exakt förarbete.  

Dessa delprocesser är enligt följande och bidrar enligt skribenten med fördelar enligt nedan: 

 Projektering – Projekteringsprocessen blir i BIM viktigare eftersom krav på rätt 
information på rätt plats vid rätt tidpunkt blir än viktigare nu då modellerna fungerar 
som informationsbärare. Skribenten menar att genom BIM får en effektivare process 
med tidsbesparingar på upp till 50 % för vissa arbetsmoment och en mer rationell 
process där modellerna leder till underlag av högre kvalitet .  
Nya arbetsmetoder leder också till en attraktiv och inspirerande projekteringsprocess 
för medarbetare samt anses vara imageskapande gentemot kunder.  
 

 Presentation och beslutsprocessen – Projektering i BIM resulterar alltid i 3D‐modeller 
vilket leder till att färre tolkningssituationer med pappersritningar uppstår. 
Meningsskiljaktigheter och brister i kommunikationen mellan de olika aktörerna 
reduceras då användandet av symboler och tecken som hör till en specifik yrkesgrupp 
försvinner. Genom att säkerställa att samtliga involverade aktörer har en och samma bild 
av projektet underlättas beslutsprocessen och en presentation av projektet kan göras i 
ett tidigare skede i förhållande till tidigare. Oftast fodras det mer än en ritning för att helt 
förstå hur tänkta lösningar kommer att förhålla sig i det färdiga projektet. Med BIM 
undviker man att behöva tillhandahålla flera ritningar samtidigt för att förstå, samtidigt 
som det blir lättare att dela med sig av informationen.  
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 Samordning – Kvaliteten av samgranskningen blir bättre med kraftigt reducerade antal 
fel mellan olika discipliner som en direkt följd av att projektera i BIM. Framsteg och fel i 
projekteringen syns tydligt och direkt och fler aktörer kan delta i samordningsprocessen 
som resultat av tydligare underlag som alla aktörer förstår.  
3D‐samordningsprocessen är snabbare än samordning i 2D. Processen är mer integrerad 
jämfört med användning av 2D och revideringstiderna är kortare samtidigt som alla 
aktörer förstår uppgifterna. 
 

 Kalkyl och analys – Möjligheterna till att genomföra kalkyler och analyser bygger på den 
information som finns tillgänglig i 3D‐modellen och beror utav detaljeringsgraden på 
modellen. Kvalitet på t.ex. mängdavtagningsprocessen är högre vilket resulterar 
exempelvis i mer exakta inköpsunderlag. Eftersom detta normalt sett görs för hand idag 
innebär det att tiden för mängdavtagningen minskar med omkring 50 % enligt 
skribenten. Detta leder till enligt skribenten att fler analyser kan genomföras med BIM 
jämfört med projektering i 2D,  
eftersom analyserna är effektivare och tar kortare tid att genomföra i en BIM.  
Detta bidrar till en kvalitetshöjning på genomförandet av projektet likväl som på 
slutprodukten. 
 

 Planering och produktion – Efter en helt omarbetad projekteringsprocess med bättre 
kommunikation, samordning och en tydligare och mer enhetlig bild utav projektet hos 
samtliga involverade aktörer kan ett underlag av högre kvalitet än i vanliga fall lämnas 
till genomförare och beställare.  
Färre och mer exakta prognoser om projektet kan ställas och en större kontroll över 
projektet erhålls i produktion genom BIM.  
Färre konflikter på arbetsplatserna som bottnar i missförstånd och fel i underlag 
reduceras kraftigt vilket innebär, menar skribenten, en enklare och snabbare 
kommunikation mellan de olika aktörerna. Kostnader som följer utav ÄTA‐arbeten 
halveras. För att skapa goda förutsättningar för att se hur projektet förändras över tid 
kan den befintliga 3D‐modellen integreras med tidsplaneringen (sk. 4D‐modell) och med 
kostnadskalkyler (sk. 5D‐modell). 
 

Varje delprocess är enligt slutrapporten ett viktigt steg till att kunna dra full nytta utav BIM.  

2.3 I BYGGBRANSCHEN IDAG 

Till detta avsnitt har i huvudsak intressanta parters hemsidor samt utbildningar och intervjuer 
med berörda parter legat till grund. Syftet med avsnittet är att försöka sondera branschen för att 
på så sätt skapa en bild om hur förutsättningarna för BIM i byggbranschen förhåller sig idag. 

2.3.1 SKANSKA SVERIGES UTFORMNING OCH SYN PÅ BIM 

Inom Skanska finns det idag utformade program och 
visioner för hur BIM kan utnyttjas i den egna verksamheten. 
Man har inrättat olika roller och befattningar för att 
underlätta övergången till BIM men också för att tydliggöra 
sina intentioner om att bli ledande inom branschen genom 
sin satsning (OneSkanska, [www]). Det kan även ses som ett 
försök att i förlängningen säkra ett mer enhetligt arbetssätt 
inom Skanska.  
Bland annat har man skapat en befattning som kallas för 
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BIM koordinatorn som finns till för att stödja lokala projektledningar vid startskedet av 
implementering och tillämpning av BIM.  
Man har skapat en modell över BIM som kallas ”Piltavlan”, för att tydliggöra den sekventiella 
ordningen för hur Skanska Sverige ser på implementeringen av BIM i de egna 
arbetsprocesserna. Piltavlan är i sin tur indelad i något man kallar för baspaket och tillvalspaket, 
där baspaketet utgör kärnan i piltavlan och grunden för BIM i ett projekt, som sedan kan 
kompletteras med olika delar ur tillvalspaketet för att passa de mål och krav projektet har, se 
figur 4.  

 3Dprojektering handlar om att skapa en 3D‐modell som fungerar som 
informationsbärare för hela projektet. Modellen kan ges egenskaper och utifrån denna 
modell kan sedan andra applikationer (för t.ex. tid, ekonomi, säkerhet, mängdning och 
logistik etc.) kopplas till projektet. Denna del är, som vi kan se i figur 4, en av två delar i 
baspaketet.  
 

 Kollisionskontroll som är den andra delen i baspaketet, se figur 4, är en av de naturliga 
direkta följderna av 3D‐projektering när BIM tillämpas i ett projekt. Det kan utnyttjas för 
att se hur de olika delarna i projektet samverkar (stomme, ventilation, el, ledningar 
o.dyl.) samt om eventuella kollisioner mellan de olika delarna påträffas. Detta reducerar 
ÄTA‐arbetena (Ändrings‐ och Tilläggsarbetena) under produktionsskedet väsentligt 
mycket. Det leder på så vis till att produktionen blir ett mer optimerat skede under 
byggprocessen än vad det har varit tidigare och att användandet av resurser såsom tid 
och pengar effektiviseras. 
 

 Digitala modeller på arbetsplatsen innebär att yrkesarbetare och andra som arbetar ute i 
produktionen har 3D‐modeller  att  tillgå  över det  aktuella  området  för  att  verkligen  se 
hur det ska se ut när allt är färdigställt. Detta reducerar missförstånd och klargör på ett 
tydligt sätt hur modeller kan användas istället för ritningar med planer och sektioner.  
 

 Mängdning är en annan direkt följd utav 3D‐modelleringen. Genom att färdiga 
materiallistor och mängdförteckningar kan genereras direkt från den sammanställa 3D‐
modellen kan stora vinster, både ekonomiskt och tidsmässigt, göras på projektet.  Detta 
leder till att olika lösningar kan vägas emot varandra snabbare och i ett tidigare skede än 
vad som varit möjligt tidigare.  

2.3.2 WSP 

WSP är ett företag med historia från 1938 då Folke Jacobson och Hans Widmark bildade 
företaget J&W, Jacobson & Widmark. Företaget växte sig starkt och hade 1976 ca 750 anställda. 
2001 köptes företaget av WSP, ett brittiskt företag grundat 1970, och har sedan dess ingått i 
koncernen. Koncernen har idag ca 10000 medarbetare världen över (WSP, [www]). WSP har 
under en lång tid varit engagerade i utvecklingen av BIM 
globalt och har i en vid bemärkelse stora kunskaper inom 
området.  

Man genomför kontinuerligt projekt av olika storlekar och 
omfattningar med BIM inom alla sina verksamhetsområden 
världen över. Detta har lett till att WSP sitter på en stor kunskapsbank och har värdefulla 
erfarenheter av BIM i praktiken.  
Detta försöker man att förvalta inom företaget och branschen på så sätt att man håller i 

Figur  5. WSPs logotype  (wsp, [www]).
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utbildningar i BIM som är öppna för alla (både yrkesverksamma och andra intresserade) att 
söka, man håller i seminarier och ger ut litteratur om BIM (Lilla boken om BIM).  

Inom WSP har även en modell utvecklats för att underlätta implementeringen av BIM samt för 
att kunna introducera möjligheterna med BIM för externa parter och företag. Modellen består av 
tre nivåer av BIM som grundar sig i företags olika förutsättningar och möjligheter till förändring. 
Inom varje nivå omfattas olika delar och aspekter utav byggandet i arbetsprocessen för att 
kunna synliggöra skillnaderna mellan BIM och de traditionella arbetsprocesserna för byggande.  

Detta är WSPs modell för detta (WSP, [www]): 

 BimOne 
BimOne utgör grunden för BIM och innebär att en disciplin arbetar i en BIM‐modell, där 
till exempel all byggprojektering sker. Även om BimOne är första nivån så finns det 
mycket att vinna redan här, där ett effektivare arbetssätt ökar kvaliteten. 
 

 BimTwo 
Bim Two är när flera teknikområden eller fack koordinerar sina modeller i en 
sammanslagen BIM‐modell. Här sker en tvärfacklig kontroll och tidsmässig samordning, 
vilket höjer kvaliteten och sparar pengar. Det kanske allra viktigaste är att även brukare 
och byggherre får insyn och förståelse för processen. 
 

 BimThree 
BimThree är när resultatet av arbetet i ett skede tas tillvara i nästa ‐ en komplett BIM‐
process. Detta innebär att alla aktörer; program‐, projekterings‐, bygg‐ och 
förvaltningsfasen, använder informationen från en gemensam modell där allt är spårbart 
och öppet. Detta kan ske i alla typer av projekt, för både Hus & Industri och Transport & 
Infrastruktur. 

2.3.3 SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

Sveriges Byggindustrier är byggföretagens bransch‐ och arbetsgivarförbund med över 3200 
medlemsföretag (bygg‐, anläggnings‐ och specialföretag). Man har 25 regionala kontor över hela 
landet med ett huvudkontor i Stockholm (Sveriges Byggindustrier, [www]). Som 

paraplyorganisation innehar Sveriges Byggindustrier en viktig 
position i arbetet med att öka medvetenheten om BIM och dess 
fördelar hos sina medlemmar. Man arbetar aktivt med att bedriva 
lobbyverksamhet för att BIM skall bli en verklighet i byggbranschen 
och jobbar för att lyfta in teknikens betydelse i branschens 
utveckling, främst genom organisationstidningen Byggindustrin 
som årligen publicerar flera artiklar i ämnet och genom de årliga 
seminarier som arrangeras runt om i landet. Man är aktiv i det 
branschgemensamma utvecklingsprogrammet openBIM som är ett 
initiativ där både företag av olika storlek och branschsegment inom 
byggbranschen samt berörda myndigheter aktivt arbetar med att 
skapa ”en process som säkerställer en delaktighet och 

verksamhetskrav, med god arkitektur, goda tekniska lösningar och livscykelekonomin i fokus”. 
(openBIM, [www]).  Visionen för openBIM för att i framtiden kunna uppnå detta är (openBIM2, 
[www]): 
  

 Fokus på slutprodukten – effektiviserade processer i alla led – utvecklande konkurrens 
genom gemensam definition av information. 

 

Figur 6.  Sveriges 

Byggindustriers  logotype  

(Sveriges  Byggindustrier, 

[www]). 
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 En satsning där ömsesidig förståelse hos de olika aktörerna och branschgemensamma 
definitioner är ledord i processutvecklingen, och där BIM 
(ByggnadsInformationsModeller) används som verktyg för att effektivisera processerna 
i stor skala. 

3. RESULTAT 

I upptakten till detta examensarbete bestod mycket utav det inledande arbetet av att läsa sig in 
på arbetsområdet för att kunna skapa sig en god grund kunskapsmässigt att stå på men också 
för att försöka skapa en bild av hur behovet av BIM ser ut i berörda branscher idag och hur långt 
dokumentationen kommit i detta avseende. Detta har varit av yttersta vikt då fenomenet och 
begreppet BIM fortfarande anses vara relativt nytt inom branschen, trots att begreppet och 
arbetsmetoden BIM nu funnits i över 10 år i branschen. Därför har inte alla företag haft 
fördefinierade behov och planer för en framtida implementering av BIM i sina arbetsprocesser. 

För att i förlängningen kunna komma fram till ett användbart resultat har denna litteraturstudie 
fungerat som utgångspunkt för resultatet, som sedan sammanvävts med andra 
informationskällor såsom intervjuer, utbildning, studiebesök och samtal med personer med 
insikt i branschens olika delar.  

3.1 ATT ARBETA MOT BIM IDAG – FÖRBIFART KATRINEHOLM 

Förbifart Katrineholm är ett vägprojekt som 
syftar till att öka genomfartsmöjligheterna i 
staden samt till att minska belastningen på de 
hårt trafikerade centrala delarna utav 
Katrineholm idag genom att en ny väg byggs runt 
staden, se figur 7. Vägen beräknas bli ca 14 km 
lång och bestå utav 12 broar. Beställare är 
Trafikverket och entreprenör är Skanska 
(Skanska, [www]).  

Skanskas ansvar i projektet ligger i att bistå med 
projekteringen av broarna i projektet samt att stå 
för produktionen. Arbetet påbörjades i maj 2010 
och förväntas vara klart i december 2012 
(Skanska, [www]). 

I detta projekt har man genomgående använt sig 
utav 3D‐modeller i projekteringen.  

Trafikverket har i sin roll som beställare i ett 
tidigt skede specificerat att man vill ha 3D‐modeller med i projekteringen och därmed bjudit i de 
andra aktörerna till att aktivt kunna delta i förprojekteringsfasen. Här har entreprenören 
uppmuntrats att i ett tidigt skede föra en dialog med projektörerna för att få ett så utvecklat 
underlag som möjligt i ett tidigt skede som inte kräver mer än eventuella detaljförändringar i 
efterhand, vilket även påvisas och uppmärksammas av mätchefen för projektet, Stefan 
Andersson.  

”Det är ju en form utav utveckling. Vi är många parter så att säga som blir berörda utav det här 
och då gäller att alla är med på banan redan från start, annars stannar det ju antingen i början, i 
mitten eller i slutet. Jag tror som Trafikverket, som är vår största kund och som också är öppna 

Figur  7. Karta över Förbifart  Katrineholms 

sträckning(Katrineholm, [www]). 
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för det här, det är de absolut och de projekt som kommer fram igenom, de tror jag kommer att 
bli utav den här entreprenadformen, totalentreprenad med samverkan rakt ut och då blir vi från 
start inbjudna att påverka det här.” 

Vidare så pratar Stefan Andersson om sin vision om BIM och hur han ser på BIM och på BIMs 
inverkan på anläggningsbranschen. 

”Min vision om BIM på anläggningsbiten är att vi på nått sätt ska kunna implementera ett 
verktyg i BIM som är anpassat då för anläggningssidan. Den bör ju då innehålla dels en 
produktionstidplan för våran del och en massdispositionsplan som visar hur och vad vi tänker 
göra med dessa massförflyttningar och utifrån den grundhandling vi har även kunna resurssätta 
den. Om vi får in det här verktyget från början har vi något att planera med, men även när vi får 
jobbet kan vi skruva ytterligare på det här i produktionen. Det är ju dit vi vill komma. Sen är det 
mycket andra saker kring det hela för att vi ska kunna nyttja det här mera. Då är ju så att vi har 
rätt modeller som ligger till grund för att kunna logga data ute i maskinerna och få tillbaka det 
och kunna ställa det mot de här förväntade resurserna och de motgärder som vi bedömer att vi 
ska hinna med under den här tiden. Kapaciteter och så vidare”.  

3.2 SKILLANDER OCH LIKHETER MELLAN DEN TRADITIONELLA 
BYGGPROCESSEN OCH BIM 

För att kunna påvisa verkligt goda sidor med BIM i relation till den traditionella byggprocessen 
är det viktigt att ha i åtanke att vi fortfarande inte sett de verkligt stora påstådda fördelarna hos 
BIM vid väg‐ och anläggningsbyggen. Därför bör de synbara fördelarna sättas i relation till hur 
utvecklingen sett ut i branschen i största allmänhet och inom väg‐ och anläggningsbranschen i 
synnerhet. Eftersom det tordes vara få företag i den segmentbranschen som har den inblick i 
hela branschens utveckling som kan leda det förändringsarbete som förestår och som främst har  
viljan att ta till sig och vara en del utav den utvecklingen. Ändå tas små framsteg hela tiden och 
allt fler inom även denna segmentbransch inser fördelarna hos BIM.   

Skillnaderna mellan BIM och den traditionella byggprocessen yttrar sig främst i de avseenden 
som rör samordning och kommunikation, planering och produktion samt mjukvara, vilka 
presenteras nedan. 

3.2.1 SAMORDNING OCH KOMMUNIKATION 

I ett traditionellt fört byggnadsprojekt ligger huvudansvaret på 
den av beställaren utsedda projektledaren eller annan utsedd 
person att se till att samordningen i ett byggnadsprojekt 
fungerar som den ska. Det är upp till denne att en fungerande 
kommunikation mellan de olika aktörerna och att se till att 
goda rutiner för hur information skall hanteras skapas. 
Beroende på entreprenadform kan olika personer och aktörer 
komma att bli samordnare i projekt, dock är det vanligast att 
byggnadsentreprenören erläggs det ansvaret. 
Kommunikationen sker i de allra flesta fall via telefon eller e‐

post mellan två aktörer vilket i flera avseenden kan leda till 
osäkerhet, förvirring och otydlighet, se figur 8. Både vad som 
avses att förmedlas men även i sättet det förmedlas på. 
Sändaren i det kommunikationssamspelet måste söka att 
utveckla sin tanke och sätta ord på den samtidigt som det inte får bli alltför komplext för 
mottagaren att förstå vad som ska avses att förmedlas. Det är sällan mottagaren i ett byggprojekt 

Figur  8. Kommunikationsflödet 

mellan  de olika aktörerna i den  

traditionella  

byggprocessen(Nyman, 2006).  
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är en person utan allt som oftast sker kommunikationen mot fler än en person vilket lägger än 
mer vikt i att vad och hur man kommunicerar ska förstås av alla.  
 

I ett projekt där BIM tillämpas erläggs 
samordningsansvaret på samtliga aktörer som är 
involverade i projektet genom den projektserver 
som används. Hela arbetsmetoden utgår ifrån att 
samtliga aktörer kommunicerar och förmedlar 
sina handlingar genom denna projektserver och 
att all data gällande projektet skall finnas 
tillgänglig genom den. Till dessa handlingar hör 
även de virtuella 3D‐modeller som varje aktör 
tagit fram varför det är viktigt att de görs 
tillgängliga på ett sådant sätt att de andra 
aktörerna kan få tillgång till det. Det är till 

exempel viktigt att filerna för modellerna gör 
tillgängliga i rätt filformat och med rätt dataspråk 
så att nästa aktör kan tillgodogöra sig all den 

information som rymmer i modellerna utan att drabbas av ett databortfall. Detta medför en 
press på varje aktör att hela tiden säkerställa att informationen i sina handlingar och modeller är 
korrekt och att den motsvarar de krav och den kvalitet som förväntas av de andra involverade 
aktörerna och inte minst av beställaren. 
 
Detta innebär inte att behovet av att ha en ansvarig samordnare kan försummas utan snarare att 
behovet av en ansvarig samordnare finns kvar men i en förminskad omfattning.   
All kommunikation förs genom projektservern istället för att traditionellt sett tillhanda ha en 
ritningsbunt (även om det fortfarande är möjligt) som all kommunikation rörande projektet 
utgår ifrån, tillhandahålls istället en virtuell 3D‐modell över projektet som all kommunikation 
utgår ifrån, där alla beståndsdelar kan betraktas och ses i det sammanhang som det kommer att 
infinna sig i när projektet är färdigställt. 

3.2.2 PLANERING OCH PRODUKTION 

Planeringen i den traditionella byggprocessen genomförs vanligtvis i samband med 
projekteringen för att på så sätt skapa sig en uppfattning om hur mycket resurser som kommer 
att behövas för att driva genom projektet och när resurserna kommer at behövas. Planeringen 
revideras sedan allteftersom projektet fortskrider och måste anpassas till nya förhållanden.  

Detta medför att man inte kan ha en god framförhållning och en viss osäkerhet inför framtiden 
alltid kommer att finnas. I projekt som genomförs i den traditionella byggprocessen och som är 
känsliga i något avseende som t.ex. ekonomi, kvalité, tid eller ifråga om utrymme på 
byggarbetsplatsen påverkas även de av hur projektet fortskrider och vilken framförhållning som 
kan hållas under projektets gång, oftast i en negativ bemärkelse.  Detta medför att det blir svårt, 
till följd utav förändrade förutsättningar, att ställa prognoser och att man måste vara beredd på 
att ändra de eventuella kalkyler och underlag man tagit fram i en del utav sin planering.  

Vad avser produktionen händer det ofta att det blir avbrott och stopp pga. oförutsedda 
störningar till följd utav en alltför vag planering. Akuta ÄTA‐arbeten (Ändring‐ och 
Tilläggsarbeten) måste, när de uppstår sådana, prioriteras högre än vad som egentligen varit 
planerat för att få ett smidigt fortskridande av projektet vilket kan leda till en snabb 

Figur  9.  Kommunikationsflödet mellan de olika 

aktörerna  i en  BIM (Nyman, 2006). 



14 
 

omfördelning och omprövning av vad som bör prioriteras. Detta resulterar oftast i att projektet 
blir försenat och att ett senare slutdatum på projektet måste sättas.  

I ett projekt där BIM tillämpas är planering en integrerad del i samordnings‐ och 
kommunikationsprocessen där den blir en naturlig följd utav den uppdaterade projektservern. 
Genom att redan i projekteringsstadiet ange vilka fördefinierade behov det finns utav resurser 
kan det, genom bättre underlag främst i form utav 3D‐modeller, planeras med mer exakt och 
precist än tidigare. Detta leder till att säkrare analyser och prognoser för projektet kan ställas 
och en genomgående högre kvalitet erhållas.  

Genom att redan i projekteringsstadiet kunna se och lösa alla de konflikter som kan tänkas 
uppstå under produktionsskedet och ge upphov till förseningar och problem i produktionen, 
vilket resulterar i bl.a. färre ÄTA‐arbeten, vinns mycket tid och ekonomi i projektet och därmed 
ökar även möjligheten att utöva en bättre kontroll på projektet hela tiden.  

3.2.3 MJUKVARA 

Förutsättningarna för all den kommunikation, samordning och planering som behövs i ett 
byggprojekt utgår ifrån vilken teknik som finns tillgänglig hos de olika aktörerna. Idag används 
tekniken utifrån de olika förutsättningar som finns hos de olika aktörerna. De flesta aktörer idag 
ritar i 2‐D med hjälp av olika mjukvaror, främst Autodesks AutoCAD (Autodesk, [www]) med 
diverse plug‐in.  

Man arbetar utifrån mjukvarans förutsättningar och investerar enbart i nya mjukvaror som har 
möjlighet att hantera information från de tidigare mjukvarornas filformat och där de tidigare 
mjukvarorna kan hantera information från de senare mjukvarornas filformat (Jongeling, 2008). 
3‐D modeller förekommer enbart i de fall där det finns specifika krav om att detta ska finnas 
eller i de fall då särskilda förutsättningar i projektet kräver det.  

I BIM renderas modeller och handlingar med hjälp utav mjukvaror där filformat som är 
kompatibla med många andra mjukvaror för att säkerställa att alla delaktiga aktörer får tillgång 
till samma information. Detta är av synnerlig vikt då det kan spela en avgörande roll i hur 
projektet slutligen kommer att planeras, genomföras och se ut.  

Alternativen för vilken mjukvara informationen på projektet och projektservern skall utgå ifrån 
kan lösas på många sätt. Ett sätt bland många är att använda filformatet .ifc (Industrial 
Foundation Classes) som är ett neutralt och öppet filformat som inte bundet till någon mjukvara 
eller tillverkare, utan är framtaget av organisationen IAI (International Alliance för 
Interoperability) (IAI, [www]) som är en utav initiativtagarna till openBIM internationellt. 

3.3 FÖR‐ OCH NACKDELAR MED BIM 

I denna del av examensarbetet kommer en summering utav det presenterade resultatet att 
göras. För‐ och nackdelar hos de ingående delarna av vad som kan anses vara en del utav BIM 
kommer att redovisas för att skapa en översiktlighet hos examensarbetet.  

3.3.1 FÖRDELAR 

Fördelarna hos BIM ligger främst i dess funktionalitet för byggande genom sitt eget sätt att 
systematisera tillvägagångssätten i arbetsmetoden samt dess tillgänglighet hos aktörerna.  
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Dess största tillgång och det som skiljer BIM och den traditionella arbetsprocessen allra mest 
ifrån varandra är dess sätt att tillgängliggöra information tillhörande projektet för aktörerna 
samt hur arbetsmetoden grundar sig på aktörernas samordning. Genom att enbart behöva skapa 
informationen en gång på ett ställe minskar risker för de fel som uppkommer i och med 
återskapande av samma information flera gånger. Detta sparar både tid och pengar hos 
aktörerna. Eftersom samtliga aktörer arbetar i samma modell kan överflödigt CAD‐arbete 
elimineras och mer tid kan läggas på att skapa ytterligare handlingar och modeller till samma 
kostnad, vilket leder till färre missförstånd och en nödvändig effektivisering i projekteringsledet. 
Man slipper hanteringen och åtgången av pappersritningar vilket är bra ut ett miljöperspektiv.  

Detta leder i sin tur till, när kommunikation och program fungerar sinsemellan, en ökad 
samordning mellan aktörerna. Man erhåller de kommunikationsflöden som eftersöks.  

I en fulländad BIM där kommunikation och samordning resulterat i fullständiga 3D‐modeller 
kan mer korrekta underlag för kostnader, materialåtgång, massdispositioner, kalkyler o.dyl 
presenteras. Dessa kan utan några större problem fungera som underlag för att t.ex. räkna på ett 
projekt. Man slipper i och med detta otrevliga överraskningar i form utav oväntade kostnader 
och utgifter under projektets gång.  

Möjligheten att sedan koppla dessa 3D‐modeller till resursplaner, tidsplaner och 
kostnadskalkyler möjliggör då i förlängningen att i realtid kunna se vad varje enskild del i ett 
projekt kostar, både vad gäller arbetskraft, maskiner, tid och pengar.  

Kollisionskontroller som kan utföras i en fullständig modell leder också till att färre ÄTA‐arbeten 
(Ändrings‐ och Tilläggsarbeten) behöver genomföras. Dessa upptäcks i ett tidigare skede och 
kan åtgärdas innan de kommer ut i produktionen.  

I 3D‐modellerna erhålls även goda underlag för presentation och beslut rörande projektet. 
Otaliga möjligheter till visualisering med hjälp utav tekniken bidrar till att en klarare bild utav 
projektet kan skapas hos alla involverade parter, från beställaren som t.ex. vill se hur man löste 
problemet med det trånga utrymmet för brofundamenten till yrkesarbetaren som skall gjuta 
dessa fundament. I visualiseringen har nya möjligheter för presentations‐ och beslutsunderlag 
som tidigare inte existerat i byggbranschen uppstått.  

Allt detta sammantaget bidrar till goda förutsättningar och möjligheter för driften och 
förvaltningen utav projektet skapas och det blir sammantaget lättare att upprätthålla 
underhållsplaner.     

3.3.2 NACKDELAR 

Nackdelarna i tillämpningen av BIM har inom ramen för detta examensarbete inte kunnat 
definieras då det under genomförandet av detta examensarbete inte funnits projekt där BIM 
tillämpats fullt ut att utvärdera. Vissa paralleller har därför dragits till vilka nackdelar som 
definierats hos BIM vid tillämpning på husprojekt. Däremot har de nackdelar som kunnat 
konstateras i förstadiet till tillämpningen av BIM vid anläggningsprojekt definierats.  

Dessa ligger främst i branschens inställning till BIM och hur dessa tar sig i uttryck. Det allra 
svåraste i de inledande faserna av tillämpningen av BIM har visat sig vara mognaden och 
mottagligheten av nytt och kreativt tänkande i branschen.  

Att lämna det tvådimensionella tänkandet med allt det innebär för byggprocessen bakom sig 
samtidigt som ett mer integrerat arbetssätt som grundar på ett tredimensionellt tänkande ska 
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tillämpas, blir det svårt att ta till sig detta. Speciellt eftersom det innebär att fler och annorlunda 
krav kommer att ställs på den enskilde.  

Detta i sin tur kan leda till en negativ påverkan på samordningen och kommunikationen mellan 
involverade aktörer eftersom det skapar en osäkerhet hos den enskilde användaren.  

Olika företag har beroende på storlek och kapacitet olika möjligheter till utveckling och 
kompetenshöjande åtgärder som BIM.  Därför ses svårigheter också när företag med olika 
ambitioner med BIM och olika arbetssätt inom ramen för BIM skall arbeta tillsammans och 
samarbeta. Större företag har oftast kommit längre i utvecklingen i arbetet med BIM och är 
därför också mer mottagliga för de förändringar som BIM innebär för deras roll i byggprocessen, 
medan mindre företag oftast inte kommit riktigt lika långt i arbetet med BIM i de fall då de vet 
vad BIM är och innebär.  

Dagens byggprocess har i största allmänhet sett likadan ut under en väldigt lång tid vilket 
innebär att alla aktörer som idag är aktiva på den svenska marknaden någon gång genomgått en 
självdefinierande process där man klargjort, både för sig själv och för branschen, för vad som 
ligger inom ramen för aktörens åtaganden i byggprocessen. I och med BIM så raseras detta 
tankesätt till viss del och ett nytt sätt att tänka på måste tillämpas hos aktörerna. Detta innebär 
att varje aktör måste genomgå ytterligare en självdefinierande process där man klargör, både för 
sig själv och för branschen, för vad som ligger inom ramen för aktörens åtaganden i BIM. 
Eftersom självdefinitionen utgår ifrån relationen till andra aktörer och till branschen kan det 
vara svårt att få en början på det här. Detta revirtänk innebär att nya nödvändiga initiativ inte 
tas. 

Ett annat problem som uppmärksammats är försämringen utav kvalitén på kommunikationen 
då datorprogram och mjukvara inte kan samköras som det har tänkts, vilket är en förutsättning 
för BIM. Möjligheten att fritt kunna använda alla de projektfiler finns tillgängliga i 
projektservern är något grundläggande för BIM. Detta innebär att alla involverade aktörer i 
teorin måste använda sig av samma programvaror för att kunna arbeta ihop, vilket inte kan 
förutsättas att de gör. Därför har kraven på öppna filformat som kan hantera all erforderlig 
information i ett byggprojekt ökat. Aktörer efterfrågar mjukvaror som är kompatibla med 
varandra medan mjukvaruutvecklare inte vill gå med på det.  
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4. ANALYS 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras och resultatet att diskuteras. I det 
avseendet kommer de svagheter som påträffats i dagens byggprocess kontra svagheterna i BIM 
vägas mot varandra och förslag på förbättringar ges.  

BIM är ett nytt sätt att se på byggarbetsprocessen med innefattande tillgängliggörande av 
information, kommunikation och samordning.  Det är en metod som, till skillnad från dagens syn 
på byggprocessen som utgår ifrån att dagens byggprocess består av en rad olika delprocesser, 
utgår ifrån kommunikation och att kunna tillgängliggöra information på ett nytt sätt. Synen på 
byggprocessen som en cykel bestående av flera delprocesser existerar även vid tillämpandet av 
BIM om än i en något nedtonad och annorlunda form. Den utgår ifrån behovet av information 
och kommunikation inom och mellan de olika delprocesserna för att kunna bemöta de allt högre 
krav och förväntningar som ställs på byggande idag. Det är ett sätt att se på byggprocessen som 
innebär att nya kommunikationsvägar i projekten tas för att hitta effektivare sätta att bygga på. 
Detta innebär att gränsen mellan de olika delprocesserna blir godtyckliga och allt vagare varför 
dagens syn på byggprocessen kan tyckas vara en förlegad och åldersstigen syn på 
byggprocessen. En schematisk bild visas i figur 10.  

Informationshanteringen tordes vara den 
största och mest påtagliga skillnaden mellan de 
olika byggprocesserna och arbetsmetoderna 
där det i dagens byggprocess används mycket 
telefon och e‐post mellan olika aktörer och där 
den gemensamma projektservern är 
utgångspunkten för kommunikationen i en 
BIM. Dock har det ännu inte uppkommit något 
projekt, skribenten veterligen, där 
projektserver varit den huvudsakliga portalen 
för kommunikation, även om ambitionen och 
viljan finns för detta.  

Anledningarna till varför det kan tyckas ta lång 
tid för att få fram projekt på anläggningssidan 
som helt utgår ifrån en projektserver är många 
och ofta väldigt branschkomplexa. Det bottnar i 
en medvetenhet, ambition och vilja som måste genomsyra en hel bransch eller åtminstone hela 
anläggningsbranschen som segmentbransch, som det måste anses vara i dessa sammanhang, och 
inte enbart hos de större aktörerna. Den befintliga litteraturen och de tidigare genomförda 
undersökningarna tillsammans med den kartläggning som gjorts i detta examensarbete vittnar 
om att det idag är de större företagen i de olika delprocesserna som tar det större ansvaret och 
drar merparten av det tunga lasset i frågan om utvecklingen av BIM inom anläggningsbranschen. 

Om det skall slå igenom ordentligt i hela branschen måste varje enskild aktör på marknaden se 
fördelarna som följer det tunga initierande arbetet. Att vara en del i utvecklingen och att vara 
med och forma framtidens sätt att arbeta på tordes vara bra även för den enskilde aktören och 
fungera som ett incitament och bidra till konkurrenskraft i framtiden varför det tordes vara 
attraktivt och eftertraktat för varje aktör att vara en del i denna utveckling.   

Dock styrs inte allt utifrån aktörernas egna ambitioner och förmågor utan det finns även initiativ 
för BIM som måste tas från andra håll som dessa aktörer inte förmår över, som till exempel i 
frågan om juridik och ägande.  

Figur  10.  Alla de ingående delarna i  dagens  byggprocess  

samverkar i en BIM  vid  uppförandet av nya  anläggningar

(Nyman, 2006).  
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Juridiken i dagens byggprocess talar om hur det juridiska ansvaret är fördelat men reglerar 
också hur byggande och till byggande kopplade parter i en entreprenad skall förhålla sig till 
varandra. Den reglerar omfattningen av handlingar och vad som kan anses vara juridiska 
handlingar och därmed även juridiskt bindande dokument. 

I dagsläget är det enbart 2‐D ritningar som omfattas av de juridiska texterna varför många 
aktörer ser arbetet med 3‐D modeller som något överflödigt. Om en ändring skulle komma till 
stånd, där även 3‐D modeller skulle omfattas av de juridiska texterna och inte längre behöver 
anses vara ett överflödigt extraarbete, skulle det i förlängningen innebära en attitydförändring i 
branschen som helhet också.  I många fall finns kunskapen men inte resurserna att projektera i 
både 2‐D och 3‐D varför det som inte omfattas av juridiska texter allt som oftast utlämnas, 
antigen helt eller delvis.  

En annan viktig fråga som måste lyftas upp och belysas är frågan om ägande utav dessa 3‐D 
modeller och hur ägandeförhållandet skall regleras. Det saknas idag helt reglering i området om 
ägande av dessa projektmodeller och vad man som projektör eller tillhandahållare av 3‐D 
modeller är skyldig att dela med sig av till andra aktörer involverade i projektet. Detta är ett 
underlag för tvist och schismer mellan olika aktörer varför man än så länge helt lämnar tanken 
på att enbart ha projektservrar att utgå ifrån.  

Även tillverkare och producenter av hjälpmedel och mjukvaror som används inom 
anläggningsbranschen tordes ha en viktig roll i arbetet med att få en smidigare byggprocess 
genom BIM.  

Många aktörer i anläggningsbranschen efterlyser mjukvaror och filformat som är kompatibla 
med mer än ett program eller en hårdvara. Man vill kunna använda sig av data från ett program i 
ett annat utan att behöva oroa sig för att data har gått förlorat och för att slippa den 
mödosamma och tidskrävande processen där det måste till en konvertering av alla filer till rätt 
filformat innan de kan användas.  

Bakom detta ligger självklart tillverkarnas långa och ansträngande forsknings‐ och 
utvecklingsarbete. Tillverkare konkurerar på samma sätt som i vilken annan bransch som helst 
om kunder och försöker enligt rådande marknadsnormer och inom ramen för vad som är tillåtet 
få så många som möjligt att välja just deras produkter, och på så vis skapa så goda 
marknadsekonomiska fördelar som det bara går. Detta kostar självklart dessa företag enorma 
summor pengar och innebär ett hårt arbete som de måste ta betalt för. När då byggbranschen 
som helhet då efterfrågar mer öppna och fria mjukvaror och filformat skär sig detta med 
tillverkarnas marknadsbild och forsknings‐ och utvecklingsarbete. Att släppa på sina filformat 
och därmed på de restriktioner som de innefattar skulle innebära att tillverkare måste ge upp en 
del utav detta forsknings‐ och utvecklingsarbete till förmån för oberoende aktörer och filformat 
att ta del av vilket tordes kosta stora summor pengar men även marknadsandelar.  

Vad som fodras för att få detta att fungera är något som är upp till de olika aktörerna inom de 
olika branscherna att lösa på ett smidigt sätt utan att för den sakens skull ge upp 
företagshemligheter. För i förlängningen och i framtiden kommer byggbranschen att behöva 
mer intelligenta verktyg att arbeta med i målet om att nå en mer optimerad och effektiv 
byggprocess genom BIM, frågan är bara vilka. Där kommer de företag som visar en god 
inställning till omställning ur ett viktigt strategiskt perspektiv att komma längst. Tillsammans 
med en ökad medvetenhet, ambition och vilja hos både större och mindre aktörer i 
anläggningsbranschen kommer istället nya affärsmöjligheter att skapas och nya marknader att 
bildas.  
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Revirtänket inom anläggningsbranschen och inom tillverkningsindustrin tordes vara ett av de 
större hindren mot att kunna uppnå en fullständig BIM tillsammans med inställningen och 
mognaden för BIM i branschen. För samtidigt som branschen efterfrågar en mer öppen och rak 
kommunikation med gemene aktör råder ändå en ganska stor tveksamhet i branschen om det 
verkligen kommer hända.  

Tidigt lär sig både tjänstemän och hantverkare i sina utbildningar och arbetsliv att branschen 
förhåller sig på ett visst sätt och att det är så det är och alltid kommer att vara. Detta bidrar till 
att en viss likgiltighet inför förändrande, nyskapande och kreativt tänkande skapas vilket 
hämmar individens, företagets samt branschens utveckling i största allmänhet.  

Därför handlar initialt väldigt mycket om BIM att förändra attityder och inställningar, till 
positiva förändringar i allmänhet och till BIM i synnerhet, i ett tidigt skede där även 
utbildningsväsendets betydelse i opinionsbildningen bör beaktas. För precis som med allt annat 
så skapas intryck hos de unga som skall växa in branschen genom de befintliga och mer erfarnas 
sätt att uttrycka sig. Det är därifrån man ärver sina branschvanor och det är även de som en dag 
kommer att lämnas vidare. Därför kan just det vara av synnerlig vikt att uppmärksamma.  

Självklart finns det inte någon enkel lösning på detta utan det viktigaste att börja med är att det 
uppmärksammas för att skapa en grogrund för förändring och kreativt tänkande, först hos 
individen och sen hos hela branschen. Först då kan en implementering av BIM äga rum i dagens 
byggbransch hos de olika företagen. För egentligen finns redan alla förutsättningar för att kunna 
börja ”bimma” så när som på de juridiska aspekterna.  

Idag är det vanligt att ett motkrav riktas från entreprenörerna till beställarna, nämligen att i ett 
tidigt skede prioritera projektörer där 3‐D modellering och ett visuellt byggande prioriteras 
framför billigare projektörer som enbart tillhandahåller 2‐D ritningar som utgår ifrån 
reglementets minimikrav.  Även om det innebär att kostnaderna för projekteringen ökar så 
kommer det i framtiden att innebära att det i slutändan har kostat mindre att genomföra ett 
välprojekterat bygge med god tillgång på 3‐D modeller i projektet än om de billigaste 
alternativen för varje delprocess valts. Det vill säga att stora fördelar kan ses även i ett initialt 
skede om man bara är villig att lägga ner den tid och den möda som krävas för detta, utan att för 
den sakens skull vara en fullständig BIM.  

Ett exempel på detta är hur man arbetar på projektet Förbifart Katrineholm. Där har det i ett 
tidigt skede ställts krav från beställarens (Trafikverket) sida att projektörerna även skall 
tillhandahålla 3‐D modeller över hela projektet. Entreprenören (Skanska) har i ett tidigt skede 
fört en dialog med projektörerna om vad man behöver för att kunna bygga och har fått 3‐D 
modeller att tillgå över hela projektet och idéer o tankar har utbytts under projekteringsstadiet 
och inte under produktionsstadiet. Detta förfarande har inneburit att projekteringen har kostat 
lite mer än vad som var nödvändigt utifrån minimikraven för bygghandlingar enligt befintligt 
reglemente och tagit lite längre tid än vad som kan tänkas vara brukligt för ett sådant projekt. I 
gengäld har man istället fått en snabbare och bättre samordnad byggprocess där man i ett tidigt 
skede klargjort vad som fodras och vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för projektet.  

Detta enbart med så små justeringar i byggprocessen som att en dialog förs mellan projektör och 
entreprenör i ett tidigt skede samt användandet av 3D‐modeller.  

Så huruvida BIM är ekonomiskt och tidsmässigt försvarbart är svaret inte entydigt även om det 
finns mycket positivt att finna hos BIM. De positiva aspekterna hos BIM kan inte förbises utan 
står för allt det byggbranschen strävar efter att nå och som branschen fått kritik för under de 
senaste decennierna i fråga om lönsamhet, effektivitet och resursanvändning. Dock måste även 
nackdelarna hos BIM lyftas fram och synliggöras. Eftersom BIM fortfarande ett relativt nytt 
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fenomen i byggbranschen kan också fortfarande anses vara i startgroparna. Därför är det svårt 
att säga vilka direkta nackdelar BIM kommer att innebära för byggbranschen i allmänhet och 
anläggningsbranschen i synnerhet. 

Svårigheterna idag ligger i att skapa en god och positiv anda och goda förutsättningar för att 
påbörja det mest grundläggande arbetet med BIM. Revirtänket och mognaden i branschen är de i 
särklass största utmaningarna byggbranschen har att ta i tu med i visionen om att bli en mer 
effektiv bransch. Viljan och ambitionen att genomföra de attitydförändringar som krävs för att 
nå dit finns men måste genomsyra hela branschen.  

Utifrån detta kan man sedan enbart spekulera i vilka ytterligare nackdelar BIM kan komma att 
ha. En direkt följd utav en fulländad BIM med projektserver är den ofantliga mängd energi 
arbetsmetoden omsätter. Det krävs mycket elektricitet för att driva projektservrarna om alla 
skall ha konstant tillgång till all den information som finns tillgänglig. Projektservern måste 
alltid ha tillgång till elektricitet och måste alltid backas upp för att klara av eventuella 
systemkrascher. Dock vägs detta till viss del upp av den minimala pappersanvändningen som 
följer av användandet av digitala 3‐D modeller, men självklart inte helt. 

BIM innebär att varje person som är involverad i byggande på något sätt, från hantverkare till 
högste tjänsteman, förmodligen kommer att behöva besitta en allt högre teknisk kompetens för 
att klara det arbete som kommer att kunna förväntas av denne i samband med BIM. Här kan det 
vara nödvändigt att se hur den tekniska utvecklingen gått de senaste 5‐10 åren för att försöka 
förstå vilken teknisk utveckling vi står inför. Ett nytt sätt att arbeta på kommer även förmodligen 
att innebära att nya programvaror så småningom kommer att utvecklas vilket kommer att ställa 
krav på utbildning och erfarenhet i ett tidigt skede. Dels för att det är dyrt att utbilda internt på 
ett företag men också för att kunskap alltid måste uppdateras och byggas vidare för att göras 
aktuell i sitt rätta tidssammanhang. Man kommer i en vidare bemärkelse alltså vara tvungen att 
uppdatera sin kunskap mer frekvent än vad som görs idag.  

5. SLUTSATS 

Vad som innefattas i BIM och hur man skall dra gränsen för vad som är och inte är BIM är som 
det framkommer i kapitel 4 inte helt glasklart. Många olika delar kan innefattas i vad man väljer 
att kallar BIM och därför blir definitionen av dess innebörd en högst personlig angelägenhet. 
Dock bör man ha klargjort för vad man avser med BIM i ett tidigt skede för att eliminera alla 
risker till missförstånd.  

Utifrån denna redogörelse kan det konstateras att väldigt mycket är upp till beställare och 
entreprenörer att ställa krav på BIM för att se en fortsatt god utvecklig av denna arbetsmetod.  

Krav måste i ett tidigt skede ställas på projektörer att projektera i 3‐D samtidigt som beställare 
måste vara mottagliga för att det kan komma att krävas mer resurser ekonomiskt och 
tidsmässigt inledningsvis. Hur dessa krav ställs och vilka metoder man väljer att använda sig av 
för att få projektörer har inte kartlagts i denna redogörelse.  

För att återknyta till syftet med detta examensarbete samt avsnitt 2.3.1 Skanska Sveriges 
utformning och syn på BIM, som innehar en central roll i examensarbetet, är mitt råd till Skanska 
Väg & Anläggning Sydost att göra det man förmår för att föra dialoger med sina beställare om 
möjligheterna och fördelarna med BIM likt det man har gjort i Katrineholm i projektet Förbifart 
Katrineholm. Förändringarna behöver inte vara ekonomiskt belastande eller drastiska på annat 
vis utan det som krävs är en omvärdering hos beställarna av projektering och produktion av nya 
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anläggningar. Man måste omvärdera värdet av sina resurser och vad man verkligen vill få ut av 
byggandet. 

Skanska Väg & Anläggning Sydost kan först därefter handla. Med hjälp utav framtida 3‐D 
modeller har företaget stora möjligheter att i framtiden kunna tillgodogöra sig de fördelar som 
påvisats i detta examensarbete. För det att först när det finns 3‐D modeller tillgängliga i 
förprojekteringsstadiet man kan genomföra kollisionskontroller, mängdningar och bidra med 
digitala modeller på arbetsplatsen, även om det sistnämnda finns i en viss utsträckning i 
dagsläget hos Skanska Väg & Anläggning Sydost. 

Stora fördelar kan vinnas med BIM men bara om man är villig att lägga ner den tid och den möda 
det innebär att påbörja något nytt och revolutionerande. 
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Intervju, Stefan Andersson,  2011-05-23, 15:00 
 
Visionen BIM 
 
• Har ni någon gång arbetat i en BIM på erat projekt här? 
 
Nej, det har vi inte gjort. Vi har väl försökt förbereda oss för BIM i ett tidigt skede. Vi försöker att 
via projektören få en projektering som faller tillbaka lite i det här modelltänkandet i 3D och det är 
väl så långt vi har kommit idag. 
 
 
• Hur ser er vision om BIM ut? Möjligheter med och svårigheter med att nå visionen? 
 
Min vision om BIM på anläggningsbiten är att vi på nått sätt ska kunna implementera ett verktyg i 
BIM som är anpassat då för anläggningssidan och den bör ju då innehålla dels en tidplan för våran 
del eller så kan du kalla den för en produktionstidplan det är vilket som och en 
massdispositionsplan som visar hur och vad vi tänker göra med dessa massförflyttningar och 
utifrån den grundhandling vi har och även resurssätta den. Om vi får in det här verktyget från 
början har vi något att planera med, men även när vi får jobbet kunna skruva ytterligare på det 
här i produktion. Det är ju dit vi vill komma. Sen är det mycket andra saker kring det hela för att vi 
ska kunna nyttja det här mera då det är ju så att vi har rätt modeller som ligger till grund för att 
kunna logga data ute i maskinerna och få tillbaka det och kunna ställa det mot den här förväntade 
resurser och de motgärder som vi bedömer att vi ska hinna med under den här tiden. Kapaciteter 
och så vidare.  
För vår del börjar ju det här (Paus) vi som producerar vi vet ju vad vi vill ha så att säga och då 
måste ju vi via Trafikverket som är vår största beställare och de är ju de som handlar upp den här 
projektören som är en konsult och den konsulten måste ju också få den informationen och det i 
denna beskrivning(Paus) vad de skall utföra måste de ju framkomma tydligt att han ska bygga de 
här 3D-modellerna fullt ut för annars så ramlar vi ju på tröskeln så att säga va. Får vi inte in de här 
va så stannar den här av ändå och då kommer inte BIM att hjälpa oss nånting. Så det är ju hela 
kedjan här om måste fungera fullt ut. 
 
• Vad tror ni om framtiden i byggbranschen, kommer samarbetet att öka/förändras mellan olika 
företag/aktörer med BIM? 
 
Ja, jag tror att det här något som alla vill. Det är ju en form utav utveckling. Vi är många parter så 
att säga som blir berörda utav det här och då gäller att alla är med på banan redan från start, 
annars stannar det ju antingen i början, i mitten eller i slutet. Och jag tror som Trafikverket, som 
vår största kund och som också är öppna för det här, det är de absolut och de projekt som kommer 
fram igenom, de tror jag kommer att bli utav den här entreprenadformen, totalentreprenad med 
samverkan rakt ut och då blir vi från start inbjudna att påverka det här. 
 
• Hur ser du på utvecklingen utav BIM i framtiden utifrån ett juridiskt perspektiv? 
 
Det är ju att de alla ingående delarna i anläggningen så att säga va, sen om du kallar den för BIM-
anläggning eller vad du nu vill kalla det för, de måste kvalitetssäkras och ingå i en bygghandling. 
Det är det absolut viktigaste för idag omfattas inte 3D-modellerande och digitala handlingar utav 
juridiken och det är kanske dit måste nå, att få till att även de digitala handlingarna bli en del utav 
bygghandlingarna. Det blir ju ett krav i slutändan, annars så faller det här mellan stolarna om det 
händer något och då blir vi hänvisade till pappersritningarna ändå och det är ju det vi vill slippa. 
Det är en enorm hantering utav bara papper här.  
 
  



• När ni tar fram en idé, hur intressant är priset? Hur kommer ni fram till ett pris? Kan ni få 
priser/mängder direkt ur något CAD-program? 
 
Nej, det finns ju lite olika enkla excelprogram i de här olika delarna. Kalkylprogram har vi ju inom 
Skanska, ett stort program. Sen vad det gäller det här med massdispositionen så finns det inget 
vedertaget program som vi använder idag och likadant är det med det här med resurssättning av 
schakter och så vidare. Det finns liksom inget gemensamt verktyg för det här som känner av 
kostnader, resurser och så vidare hur vi ska hantera de här mängderna. Det gör inte det och det är 
ju det vi vill ha då som BIM börjar jobba med så att vi får ett grundverktyg att börja jobba med som 
alla förstår. Idag kan inte arbetsledare och ansvariga gå in och titta på det här med tidplaner och 
de här massdispositionerna och så vidare. Det blir så specialiserat så det är bara vissa som kan det 
här. Därför vill vi ha ett verktyg som är gemensamt för alla och som ser likadant ut varje gång. Du 
ska kunna gå in och se det här och förstå det på en gång är tanken.  
 
Datorprogram 
 
• Vilka datorprogram använder ni er av? (Både ni och andra aktörer som är involverade i 
projektet). 
 
Det man jobbar i idag är (Paus) Projektören jobbar i Auto-CAD och det är Novapoint då da och 
deras applikationer för väg, vad det än må vara då. Likadant för bro. För våran del då som 
producerar väg inom Skanska arbetar vi i något som kallas Geo, en svensk mjukvara som Svensk 
byggnadsgeodesi har tagit fram. Det arbetar vi uteslutande i rakt igenom med. Alla mättekniker 
använder den och vi har även några licenser på något som heter Novapoint Site Tool.  
 
• Hur fungerar era egna program samt andra aktörers program ihop? 
 
Det börjar på att fungera riktigt bra. Det underlättar för de som jobbar ute att de känner igen alla 
filformat och att all information och data följer med från ett filformat till ett annat när vi 
konverterar om det. Det är en trygghet vi har.  
 
• Finns det andra program som ni är intresserade av och funderar på att inverstera i? Vilka? 
Varför? Ekonomisk belastning? 
 
Nej, inte egentligen. Visst, det finns säkert CAD-program som vi skulle kunna dra lite mer nytta av 
som inte Geo klarar idag som är vårat huvudverktyg, vår stora verktygslåda så att säga. Den klarar 
allt, den har väldigt stor bredd men varje liten del kanske inte är så vass som ett CAD-program är. 
Visst är det så, men jag är rädd och tror att vi inte ska blanda in så mycket mjukvaror. Vi vill inte 
ha folk inne här som knappar i olika program, de har blivit så komplexa så inlärningstiden är lång. 
Ska vi börja köpa in nya programvaror måste vi ha experter till allting och då börjar allting med 
det här med att folk börjar springa och fråga. Men visst, jag tror vi kommer behöva någonting 
mera för att kunna rita lite mera 3D och se trånga passager som vi inte klarar riktigt idag med 
sådana program. Men vi vet ju inte utvecklingen på det heller, det kanske kommer ikapp sig själv så 
att säga.  
 
• Hur tycker ni att det går med de nya programmen som kommer fram på marknaden? Hinner ni 
anpassa er, eller går det för fort? 
 
Vi har ju inte provat något som skulle kunna jämföras med Geo så att säga, vi har varit tvungna att 
använda mjukvara som är anpassade till de maskiner vi har ute. Där har det tidigare krävts en 
egen mjukvara för att kunna konvertera filer, och där har ju dom här tillverkarna försökt att hålla 
sin nisch så att säga och sagt att det här filformatet gäller, ända från att stoppar in det i en 
mjukvara ända till du tar ut det i maskinen och det är ju det vi har försökt bromsa och sagt att ”ni 
måste köra med ett öppet filformat” så att alla har möjlighet att använda det och att man kan 



öppna det med andra mjukvaror som man kan konvertera allt till, annars blir vi sittande i deras 
famn en vacker dag och så kan vi inte ha det. Vi använder oss utav ett filformat som kallas 
LandXML. Det filformatet innefattar och klarar av all den information som vi behöver ha.  
 
Projekteringsmetodik 
 
• Hur ser arbetsgången ut för er i projektet? 
 
Nu är detta projekt speciellt vad gäller entreprenadform i och med att vi har den här 
samverkansentreprenaden som är lite speciell. Jag fick ju vara med och räkna på det här jobbet 
från första början så jag har ju varit med på det här projektet sen dag ett. Då får vi ett underlag 
som vi ska räkna på i vissa förutsättningar. Det här va ju nytt för Trafikverket också att lämna 
underlaget på det här sättet. Då fick vi vissa förutsättningar som vi skulle hålla oss inom, vägen 
skulle ha en viss kvalité och följa vissa normer och krav. Sen skulle vi ta fram kostnader, mängder, 
förslag på hur det här kunde se ut. Det fick alla entreprenörer göra då för att försöka få jobbet sen 
fanns det naturligtvis mjuka parametrar som skulle kunna påverka det här också då. Så jag satt väl 
i ungefär 3 månader och räknade på det här med många kollegor och fick lämna olika förslag för 
att se vilken peng det här landade på och om vi skulle kunna leva upp till det. Till slut så lämna vi 
ett anbud på det här och vi blev antagna som entreprenör på det här jobbet. Det jobbet vi hade lagt 
ner på det här var ju en grund som sedan skulle tillbaka till projektören. Efter det var det tillbaka 
till att börja om med projekteringen på ruta 1. Då satte vi oss i olika grupper, en för bro, en för väg 
och lite andra olika inköpsgrupper och tittade på förbättringar och förenklingar och titta en gång 
till på vad vi kunde göra utifrån våra förutsättningar tills vi kom fram till en slutlig lösning om vi 
säger så. Därefter fick projektören ”proja” om utifrån de nya förutsättningarna. Nu fanns det ju 
mycket grundmaterial att jobba med redan från början men de fick nästan börja om helt från 
början ändå. Det här gör ju att det blev väldigt knappt med tid för projektören eftersom 
Trafikverket som beställare sätter upp ett sista datum för projektering och ett första datum för när 
vi får börja gräva. Det här var ju lite nytt för alla inblandade så det blev inte riktigt som vi tänkt 
oss. Knappt med tid för projektören och likadant blev det med det här med granskningstider utav 
den här nya handlingen som kom fram.  
 
• Hur har samarbetet sett ut mellan de olika aktörerna som är involverade i projektet? 
 
Vi kan ju börja med att säga att vi består utav tre delar. Det är vi som entreprenör, det är 
Trafikverket som beställare och det är projektören. Och projektören består då utav två stycken 
olika projektörer, vi har en för väg och en för bro. För bro är det ju då Skanska Teknik som vi 
använder. Och Skanska Teknik sitter ju inte här i huset så att säga utan de sitter ju i hela landet, 
Stockholm, Göteborg, Malmö och uppåt mot Norrland, för att få tid för att ta fram de här 
handlingarna och där känner vi att vi inte har nått ända fram. Det brister i kommunikation och 
man är vana att bygga och rita sina broar på sitt sätt och handskas med handlingen på sitt sätt. 
Och sitter dom då på 4-5 olika ställen i landet och göra detta och det inte blir enhetligt, ja då blir 
det mycket jobb när handlingen hamnar här. Det är väl där jag tycker att det är brustit lite. 
För vägprojekteringen så vet jag att dom emellanåt suttit på plats här någon dag i veckan och det 
har ju varit helt suveränt för oss. Det är ju för att kunna genomföra ändringar snabbare och kunna 
köra på snabbare än att köra via den formella pm-vägen så att säga. Då kan vi direkt gå in och få 
hjälp och se hur olika alternativ påverkar projektet genom att de då ritar direkt i modellen, än att 
vi ska ta fram ett förslag som ska granskas och det ska ut i pm och tillbaka för att arbeta vidare 
med det. På det här sättet så får vi kortare arbetstider.  
 
• Är det vanligast att ni arbetar i 2D eller 3D? 
 
I det här projektet arbetar vi i 3D-modeller rak igenom. Vi använder oss inte av 2D-handlingar när 
vi ska ut och producera. Det är det som gäller.  
 



• När ni får in ett jobb, är det vanligast att beställaren vill att ni ska arbeta i 
2D eller 3D? 
 
Tidigare så har inte beställaren brytt sig, han har ju inte haft några krav, utan det har ju varit 
deras regelverk som har styrt deras val om det ena eller andra. Där emellan ska vi bygga vägen så 
att säga. Så det har inte funnit någon styrning från Trafikverket om hur vi ska jobba i projektet 
med 2D eller 3D. I och med att man inte ställt några krav på projektören på 2D eller 3D så kan dom 
inte kräva oss på varken det ena eller andra.  
 
• Vilka andra aktörer har ni kontakt med och i vilka skeden? Hur sker kontakterna? (mail, 
telefon, projektdatabas) 
 
Vi har ju våra möten så att säga, de har vi var 14 dag och kallar för teknikmöte, väldigt konkreta 
möten. Där är samtliga parter som är inblandade och som är berörda i projektet, allt ifrån 
Trafikverkets representanter, en representant från bro, vår platschef, arbetsledning, jag på mät, 
projektörerna är där, markförhandlarna från Trafikverket är där och geoteknikern är där. Det 
finns jättemycket frågor så det är viktigt att alla måste vara där så att vi kan ventilera och följa 
upp saker.  
 
• Vilket ansvar har ni för att ritningarna/modellen går att använda i framtida förvaltning? 
 
Just har vi inget ansvar för den överhuvudtaget eftersom vi inte har någon säkerställd handling, 
modell så att säga, att bearbeta. Vi har ju sagt som så att vi ska se hur långt vi kommer här med en 
modell som projektören har tagit fram. Hur mycket kan vi bearbeta den för att kunna lämna den 
som en slutprodukt i änden? Det är en tungbit att bara framställa den här och få det färdigt bara, 
sen ska ju vi stoppa in något tillbaka i den här, det vi har utfört så att säga vad gäller ledningar, 
skyltar och allt annat vi gjort. Sen ska dom kunna gå in och göra de förändringar i modellen som 
finns då. Tanken är ju att vi ska kunna ha det som ytterligare en produkt att stoppa in här i 
slutklämmen. Det skulle jag tro, men det är mycket jobb med det där. Jag vet ju inte hur projektören 
har det med den här programdelen för modellen, vad han kan stoppa in för ytterligare data som 
beskriver projektet. Då kommer man ju över lite mer på det här med GIS i så fall där du kan peka 
på en belysningsstolpe och du får upp all information om vad den här belysningsstolpen innehåller, 
allt ifrån kablar, glödlampor, armaturer och allt sånt här och kunna sätta ett slutdatum för den 
här. Vad vet jag. Samma med trummor och vägräcken där du kan mata in data som driften har 
nytta av. Vi vet ju vad vi bygger idag så jag tror frågan är hur mjukvaran som ska ta in all den här 
informationen om projektet ska se ut snarare än om den kommer att komma. Det finns inga krav 
idag att ta med det i modellerna, så detaljstyrt har det inte blivit än, men det finns ju ”specat” 
någonstans idag. Vi kommer att nå dit men det kommer att ta sin tid.  


