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Förord 
Detta är ett examensarbete för högskoleingenjörsutbildningen i 

byggnadsteknik vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. 

Examensarbetet har genomförts mellan Mars 2011 och Juni 

2011. Resultatet av arbetet presenteras i denna rapport.  

Ett stort tack till mina handledare Magnus Eriksson och Michael 

Stenberg på Skanska Hus Sydost i Norrköping för mycket stöd 

och inspiration. Ett stort tack även till alla de som på olika sätt 

bidragit till rapporten genom intervjuer och samtal.  

Norrköping, Juni 2011 

Emma Lundgren  



Sammanfattning 
BIM står för Building Information Modeling och består av en 3D-modell som är 

objektorienterad, det vill säga att alla objekt innehåller information om vad de representerar 

i den fysiska världen. Från BIM modellen kan sedan olika typer av information tas fram, 

bland annat materiallistor, uppgifter om krockar mellan installationer och kostnadskalkyler. 

Eftersom modellen görs i 3D bildas det tidigt en visualisering av byggnaden som ökar 

förståelsen för hur slutprodukten kommer se ut och kan hjälpa kunden i beslut om 

byggnadens utformning. 

BIM är ett arbetssätt som blir allt vanligare och som även Skanska Hus Sydost i Norrköping 

kommer behöva arbeta med. Denna rapport är tänkt att fungera som ett stöd vid 

implementeringen av BIM i Norrköping. Rapporten behandlar de fördelar som finns med att 

arbeta med BIM samt undersöker om det finns några begränsningar eller hinder för 

implementeringen. I rapporten konstateras att användningen av BIM gagnar alla inblandade 

i projektet och att Skanska Hus Sydost i Norrköping bör påbörja sitt arbete med BIM för att 

följa med i utvecklingen och kunna ta del av de fördelar som BIM innebär. För närvarande 

kan det anses finnas vissa begränsningar med BIM men utvecklingen har kommit så pass 

långt att det går att påbörja arbetet med BIM även om alla delar av BIM inte är lika fullt 

utvecklade.   

En annan viktig fråga är om det finns andra aktörer i branschen som är redo att använda BIM 

eller redan gör det. Intervjuer med olika aktörer i Norrköping har utförts för att försöka svara 

på den frågan. Resultatet av intervjuerna visar att de lokala förutsättningarna är relativt 

goda, merparten av de intervjuade aktörerna arbetar i dagsläget antingen med eller mot en 

användning av BIM. 

Inom Skanskas organisation finns det redan idag viss erfarenhet av att arbeta med BIM. Flera 

projekt är igång runt om i Sverige och Skanska arbetar för att implementera BIM i hela 

organisationen. Det gäller att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som redan finns för att 

underlätta implementeringen.  

 

 

 

  



Abstract 
BIM stands for Building Information Modeling and consists of a 3D-model that is object 

orientated, which means that all the objects contain information about what they represent 

in the physical world. From the BIM model you can then receive different types of 

information, such as materialists, details about collisions between different installations and 

cost calculations. Since the model is done in 3D, a visualization of the building is early 

produced which enhances the understanding of how the end product will look like and can 

be helpful to the customer when making decisions about the building’s design.    

BIM is an approach that is becoming more frequently used and that also Skanska Hus Sydost 

in Norrköping will be forced to work with. This report is intended to work as a support when 

implementing BIM in Norrköping. The report enlightens the benefits of working with BIM as 

well as examine if there is any limitations or obstacles for the implementation. In the report 

it is concluded that the use of BIM is beneficial for everyone that is involved in a building 

project and that Skanska Hus Sydost in Norrköping should start their work with BIM to keep 

up with changes and to take advantage of the benefits that BIM brings. Currently, it is 

considered that there could be some restraints with using BIM but the development has 

come so far that it is possible to begin working with BIM even though not all parts of BIM are 

completely developed.  

Another important question is if there are other actors in the business that are ready to use 

BIM or if they already are doing it. Interviews have been done with different actors I 

Norrköping in an attempt to answer the question. The result from the interviews shows that 

the local conditions are relatively good, the majority of the interviewed actors are currently 

working with or towards the usage of BIM.  

Within the Skanska organization there is already some experience with working with BIM. A 

number of projects have been launched all around Sweden and Skanska is working on 

implementing BIM in all parts of the organization. It is vital to take advantage of all the 

knowledge and experience that already exists to facilitate the implementation.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Building Information Modeling (BIM) består av en 3D-modell som är objektorienterad, det 

vill säga att alla objekt innehåller information om vad de representerar i den fysiska världen. 

Ur modellen kan sedan information så som materiallistor, uppgifter om krockar mellan 

installationer och kostnadskalkyler tas fram. Detta är ett arbetssätt som spås bli allt vanligare 

i framtiden. Det gäller att även Skanska Hus Sydost i Norrköping är förberedda på att 

använda BIM när det väl slår igenom på en lokal nivå. Skanska har både erfarenhet och 

information om BIM i organisationen, men detta har svårt att nå ut till alla dess delar. 

Dessutom måste arbetssättet anpassas så att det kan användas på en lokal nivå. För att BIM 

ska kunna användas fullt ut gäller det att alla aktörer i byggprocessen är med och bidrar och 

samarbetar kring BIM-modellen. Med aktörer menas allt från arkitekter och projektörer till 

produktionsledning och beställare. Dock kan BIM medföra fler och annorlunda 

arbetsmoment för vissa aktörer varför det är viktigt att kunna motivera implementering av 

BIM så att alla aktörer ser ett värde i att använda sig av det. I dagsläget saknas kunskap om 

hur de lokala aktörerna ställer sig till att arbeta med BIM och hur långt dessa kommit med 

sin egen implementering.  

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa de problem som kan finnas med implementering av BIM 

samt klargöra de lokala förutsättningar som finns för att genomföra detta. En tydlig bild 

måste skapas över vad BIM kan underlätta vid byggnadsprojekt samt vad som krävs av 

samtliga aktörer inblandade i projektet för att kunna utnyttja möjligheterna med BIM så 

mycket som möjligt.  

1.3 Metod 

En litteraturstudie har genomförts för att klargöra vad BIM är och vad det finns för fördelar 

med att använda sig av det. Utöver detta har intervjuer gjorts med lokala aktörer för att få 

en bild av deras syn på BIM och undersöka om de är redo att börja använda sig av BIM. 

Dessutom har ett studiebesök genomförts på ett byggprojekt inom Skanska som redan 

använder sig av eller använt sig av BIM i byggprocessen för att få kunskap om hur de upplevt 

arbetet med BIM samt hur de genomförde implementeringen. 

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att skapa en så tydlig bild som möjligt för Skanska Hus Sydost i 

Norrköping över vad de behöver göra för att kunna använda sig av BIM, hur resten av den 

lokala byggbranschen ställer sig till BIM samt hur BIM kan användas i byggprojekt. Rapporten 

ska kunna användas som ett stöd i implementeringsprocessen. 
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1.5 Frågeställningar 

- Varför bör Skanska Hus Sydost i Norrköping implementera BIM? 

- Vilka begränsningar finns med BIM?  

- Hur ser de lokala förutsättningarna ut?   

1.6 Avgränsningar 

Arbetet kommer endast behandla implementeringen på en lokal nivå, det vill säga hos 

Skanska Hus Sydost i Norrköping. De aktörer som är intressanta i sammanhanget är sådana 

som verkar på den lokala marknaden samt har tidigare erfarenhet av att arbeta med 

Skanska. Regionen Hus Sydost i Norrköping sträcker sig över Norrköping, Gotland och 

Västervik, denna rapport kommer dock i första hand inrikta sig på området kring Norrköping. 

Tanken är att resultatet av denna rapport sedan ska kunna användas som underlag för 

implementeringen av BIM även i andra delar av distriktet.  
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2. BIM  

2.1 Förklaring av BIM 

Fortfarande används till största delen skisser och ritningar för att visa vilket arbete som ska 

utföras. Då krävs dock många vyer för att kunna beskriva ett objekt i tre dimensioner. 

Dessutom består ritningarna av linjer, symboler och textnoteringar som inte alla kan tolka. 

Att istället använda 3D-modeller är en klar förbättring men fortfarande finns det risk att 

information försvinner eller saknas redan från början. (WSP, 2010) 

Ytterligare ett steg för att öka förståelsen och säkerställa att information inte saknas är att 

använda Building Information Modeling (BIM). BIM består av en 3D-modell som är 

objektorienterad där alla objekt innehåller information om vad de representerar i den 

fysiska världen. Denna information följer sedan med genom alla byggprocessens delar, 

dessutom arbetar alla involverade aktörer i samma modell så att alla ändringar görs på ett 

och samma ställe. (Jongeling 2008) 

En definition av BIM som Rogier Jongeling (2008) har gjort är att BIM är all information som 

genereras och förvaltas under en byggnads livscykel, strukturerad och representerad med 

hjälp av 3D objekt där objekt kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom 

utrymmen. BIM-modellering är själva processen att generera och förvalta denna 

information. BIM-verktyg är de IT-verktyg som används för att skapa och hantera 

informationen. BIM är alltså ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen 

skapas, lagras och används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. 

Inom BIM finns uttryck som 3D, 4D och 5D. 3D innebär att modellen innehåller tre 

dimensioner, höjd, bredd och djup. Att projektera och göra modeller i 3D hjälper till att 

förstå hur byggnaden är uppbyggd och få en helhetsbild av projektet. Den fjärde 

dimensionen i 4D är tid. En tidplan kopplas till 3D-modellen vilket ger en visualisering av 

projektets förändring över tiden. Den femte och sista dimensionen är kostnad. Då kopplas 

både en tidplan och en kostnadskalkyl till 3D modellen vilket ger en tydlig bild av hur 

projektet förändras både vad gäller tid och pengar. (Skanskas intranät – BIM) 

2.2 Skanskas arbete med BIM 

Skanska Sverige hade i November 2010  genomfört 20 projekt där BIM använts i 

byggprocessen. Dessa projekt är allt från bostadsprojekt till väg- och tunnelprojekt. (Skanska, 

Nyhetsbrev Produktion)  

På Skanskas intranät går att läsa att implementeringen av BIM i Skanska Sverige sker med 

hjälp av ett baspaket. Baspaketet innehåller sådana delar inom BIM som anses mogna och 

kan användas som ett fullgott arbetssätt i Skanska. Detta baspaket kommer så småningom 

utökas med fler delar av BIM. Utöver baspaketet ska minst ett tillval väljas som sedan drivs 

som utvecklingsprojekt. Baspaketet innehåller 3D-projektering och kollisionskontroll. Om 

modellen innehåller en komplett design av byggnaden kan effektiva kollisionskontroller 
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göras och på så sätt kan dåliga lösningar upptäckas.  Tillvalen är 4D tidplanering samt 

produktionsplanering, digitala modeller på arbetsplatsen, mängdning samt 

säkerhetsplanering. Att använda 4D tidplanering innebär att olika faser i tidplanen kan 

visualiseras vilket förbättrar kontrollen över projektets utveckling. Produktionsplaneringen 

innebär att olika produktionsscenarier kan vägas mot varandra för att hitta optimala 

lösningar redan i förväg.  Digitala modeller av projektet används för att yrkesarbetarna på 

projektet ska få en tydligare bild av vad som är tänkt. Från 3D-modellen kan mängdning 

göras och materiallistor exporteras direkt till SPIK. SPIK är ett program som används som 

kalkyleringsverktyg och för ekonomistyrning. Detta sparar tid för kalkylatorn som istället kan 

lägga den tiden på att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna. Med hjälp av BIM kan 

arbetsmiljörisker identifieras och förebyggas. En arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) i 3D 

kan betraktas ur flera olika vinklar och redan innan arbetsplatsen är utformad kan planering 

göras kring trånga schakt, installationstäta rum med mera, detta för att öka säkerheten. 

(Skanskas intranät - BIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1, de olika nivåerna i Skanskas implementering av BIM. (Skanskas intranät - BIM) 

I figur 1 ovan visas det som Skanska kallar för piltavlan, där de försöker visa och tydliggöra 

hur de ser på den ordning som det är tänkt att implementeringen av BIM ska utföras i. 

Kärnan i piltavlan består av 3D modellen som informationsbärare och utanför denna syns 

sedan de olika applikationer som kan kopplas till 3D-modellen. (Skanskas intranät - BIM) 

För Skanska Hus gäller att samtliga totalentreprenader med start 2011 som har en 

projektstorlek över 50 MSEK ska följa BIM baspaketet som lägst, det vill säga använda sig av 

3D-modeller. För att säkerställa ett gemensamt arbetssätt i Skanska samt att hjälpa till med 

implementeringen av BIM så finns BIM-koordinatorer på Supportfunktion Teknik och 

Projekteringsledning. (Skanskas intranät - BIM)  
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2.2.1 BIM-koordinatorer 

 BIM-koordinatorerna har kunskap om de metoder och verktyg som används i arbetet med 

BIM, dessutom har de kunskap om hur man implementerar en sådan förändring som BIM 

innebär och får den att leva kvar. Rollen med BIM-koordinatorer ses som ett sätt att säkra 

att Skanska kommer ligga i framkant vad gäller implementeringen av BIM. Dessa 

koordinatorer ska även hjälpa till att skapa ett enhetligt arbetssätt inom organisationen. 

(Skanskas intranät – BIM-koordinator) 

Vid 3D-projekteringen hjälper koordinatorerna till med att bland annat: 

 Utforma en CAD-manual  

 Säkerställa att projektörerna vet vilka krav modellerna måste uppfylla för BIM 

 Introducera projektörerna i projektets BIM-arbete  

 Introducera produktionspersonal i modellhanteringen samt att  

 Ta emot modeller från projektörer för sammanslagning av dessa samt övriga 

modellrelaterade aktiviteter som styrs av övriga applikationsområden.  

Vad gäller kollisionskontroller utför koordinatorn  

 Kollisionskontroller och granskar modeller i en samgranskningsprogramvara 

 Levererar sammanslagna modeller till projektet  

 Utför tillsammans med projekteringsledaren samgranskningsmöten 

 Sammanställer protokoll från samgranskningsmöten   

Vid mängdning kan koordinaterna  

 Stötta projektörerna med mängdningsleveranser  

 Visualisera mängder i modell efter behov och önskemål  

 Stötta projektledningen med hantering av delmängder 

Koordinatorn hjälper produktionsledningen med att  

 Gå igenom modellen i möten med produktionspersonal och 

installationsunderentreprenörer för att underlätta montage  

 Vid behov tar de ut delmängder från modellen  

 Övriga uppgifter som produktionsledningen kan behöva hjälp med 

 Vid 4D-planering 

 Kopplar de tidplanen till modellen samt  

 Stöttar produktionsledningen med de arbetsmoment som enligt överenskommelsen 

ska visualiseras.  
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BIM-koordinatorerna kan dessutom komplettera modellen med kringliggande hus, 

säkerhetsdetaljer, kranar m.m. för att göra en APD-modell samt stötta projektet i 

användningen av APD-modellen. (Skanskas intranät – BIM-koordinator) 

 

  



7 
 

3. Hur BIM tillämpas i byggprocessen 
Detta kapitel grundar sig på en undersökning gjord av Jongeling (2008) som visar på fördelar 

med att använda BIM. Undersökningen är gjord genom sammanlagt ett 30-tal intervjuer 

med arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter, projekteringsledare, byggherrar och 

projektledare, entreprenörer, fastighetsägare och beställare, myndigheter samt förvaltare 

och serviceorganisationer vid fem olika husprojekt. Aktörerna fick i uppgift att jämföra BIM 

med 2D-CAD utifrån följande aspekter: tid, kvalitet, ekonomi, arbetsglädje och image. 

3.1 Projektering 

I projekteringsfasen arbetar arkitekter och teknikkonsulter med olika CAD-verktyg för att ta 

fram digitalt underlag till bygg- och förvaltningsprocessen. Materialet levereras i olika 

skeden som bygglov- och systemhandlingar och till sist bygghandlingar. Underlaget består av 

olika typer av ritningar, beskrivningar och mängdförteckningar. De olika projekterande 

aktörerna visar de delar som den aktören ansvarar för.   

Det som tidigare använts är 2D-CAD, där ritningar består av linjer, måttsättning och diverse 

symboler. Arkitekter och teknikkonsulter tar fram plan – och sektionsritningar, olika 

uppställningsritningar och ritningar av typdetaljer. Från 2D-ritningarna sammanställs sedan 

beskrivningar och listor som beskriver innehållet i projektet. Det betyder att till exempel 

antalet olika dörrtyper i ett projekt får räknas för hand. Problem kan sedan uppstå eftersom 

allt underlag måste stämma överens. Om en vägg revideras eller tas bort måste denna 

förändring följa med genom allt annat underlag som innehåller den väggen. Ändringarna 

påverkar ofta även andra aktörer som också de måste uppdatera och revidera deras 

underlag. Att informationen finns på många olika underlag och i många olika format gör att 

revideringsprocessen blir tidsödande och känslig för fel.  

I arbetet med BIM används istället en modell som består av 3D-objekt. Objektet innehåller i 

sin tur information om saker så som längd, höjd, area, volym, material, egenskaper med 

mera samt information om läge och vad objektet representerar. Från BIM-modellen kan 

horisontella och vertikala snitt tas som sedan kan måttsättas och visas som bland annat plan- 

och sektionsritningar, allt detta sker med viss automatik. Dessutom kan beskrivningar, 

materiallistor med mera genereras från modellen. Allt underlag tas från en och samma källa 

vilket minimerar risken för felaktig information i handlingarna. Det ger även möjlighet till en 

viss produktivitetsökning då informationen bara behöver skapas en gång för att sedan 

användas för en mängd olika typer av underlag. De ändringar som görs i modellen slår 

igenom i allt underlag som genereras från modellen; plan- och sektionsritningar, 

uppställningsritningar, materiallistor med mera. 

I tabell 1 nedan visas de skillnader i tid och kvalitet som uppstår då underlag tas från en BIM-

modell jämfört med att göra det med 2D-ritningar. Tabellen är ett resultat av Jongelings 

(2008) undersökning. Eftersom all information finns på ett och samma ställe och tas från 

samma källa så ökar kvaliteten på ritningarna, dessutom kan tidsåtgången minskas. 
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Tabell 1, skillnaden i tid och kvalitet för framtagandet av ritningar ur en BIM-modell jämfört med 2D-

ritningar (Jongeling, 2008) 

Det är enligt arkitekterna och teknikkonsulterna arbetet med uppbyggnaden av BIM-

modellen, förse den med rätt data och definitioner, som tar mest tid. Den stora tidsvinsten 

kommer vid framtagandet av bygghandlingar och rapporter. För när modellen väl är 

uppbyggd i det tidiga skedet tjänar aktörerna igen tiden vid framtagningen av underlag i de 

senare skedena. Vad gäller arbetsbelastningen för projektörerna så är den störst i början av 

ett projekt. Även om belastningen i början är högre än normalt så tjänar projektörerna in 

detta längre fram i projektet och den totala arbetsbelastningen blir mindre än vid 

användningen av 2D-CAD-verktyg. Även detta enligt undersökningen som Jongeling (2008) 

utfört. 

Att använda BIM istället för 2D-CAD resulterar inte automatiskt i kortare projekteringstid 

eftersom arkitekterna och teknikkonsulterna utför mycket arbete som inte består av arbete 

med en BIM-modell eller 2D-ritningar. Verktyget BIM är mer komplext än 2D-verktygen 

vilket resulterar i ett större behov av utbildning och underhåll. Det är framförallt den initiala 

arbetsinsatsen med att byta verktyg och arbetssätt som av många upplevs som krävande. De 

intervjuade arkitekterna och teknikkonsulterna upplever även att de måste jobba mer 

integrerat och intensivare med andra aktörer i projektet för att kunna utnyttja modellen till 

fullo. 
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3.2 Visualisering 

För att få ett bra slutresultat är det viktigt att alla inblandade i projektet har samma bild av 

slutprodukten. I vanliga fall görs detta med hjälp av 2D-ritningar och beskrivningar i text. De 

olika aktörerna måste ofta själva tolka olika ritningar och beskrivningar för att få en 

helhetsbild av projektet. Detta kan leda till att aktörerna tolkar ritningarna på olika sätt 

vilken i sin tur kan resultera i missförstånd. 

Visualiseringar av byggnadsprojekt har blivit allt vanligare. Visualiseringarna kan vara 

hjälpsamma framförallt i projektets tidigare delar. Ofta görs dessa endast som ett 

sidoprojekt till projekteringen vilket kan göra att den hamnar lite efter och inte är helt 

aktuella. Visualiseringarna är ofta inkompletta då de endast bygger på en del av den totala 

informationsmängden, det skulle ta allt för lång tid och för mycket resurser att visualisera all 

information från alla aktörer. Fokus hamnar därför endast på de detaljer som är synliga. 

Eftersom det tar sådan tid att skapa en visualisering görs det ofta bara en som sedan inte 

uppdateras utan snabbt bli inaktuell. Används istället en BIM-modell så finns möjligheten till 

att förfina direkt i modellen genom att till exempel lägga dit texturer, ljussättning, vypunkter 

med mera. Eftersom det finns en direkt koppling mellan projekteringsinformationen och 

visualiseringsverktygen är de mer integrerade än vid 2D-CAD projektering. Vid BIM-

modellering blir visualiseringen en biprodukt och därmed mycket kostnadseffektiv att ta 

fram. Det går även att överföra 3D-modellen från BIM till specialiserade 

visualiseringsprogram för att få fram mer fotorealistiska visualiseringar, att överföra 3D 

modellen från BIM sparar tid då användaren inte behöver bygga upp geometrin själv. Dock 

finns det i dagsläget inte så mycket stöd för att hantera versionsuppdateringar i 

visualiseringsverktygen och därför måste visualiseringen göras om varje gång det sker en 

förändring i BIM-modellen. 

För de flesta beslutsfattarna och projektledarna (ägare, politiker, hyresgäster med mera) 

som intervjuats i undersökningen så betraktas 3D-visualisering numera som en förutsättning 

och en självklarhet i deras arbete. De är övertygade om att det sparar tid framförallt genom 

att i tidiga skeden snabbt och tydligt kunna kommunicera avsikten med projektet. Även 

beslutsprocesserna upplevs vara enklare och gå fortare då det uppstår färre missförstånd 

och kommunikationen blir tydligare. 

Även arkitekter och teknikkonsulter ser fördelar med 3D-visualisering. De upplever att det 

finns en ökad möjlighet att presentera deras tänkta lösningar, dessutom går 

revideringsprocessen snabbare och är av högre kvalitet tack vare att alla berörda aktörer har 

en tydligare bild av projektet. De beställare som i undersökningen angett att de använt 3D-

visualiseringar framtagna med hjälp av BIM anser det vara snabbare, billigare och av högre 

kvalitet än traditionell visualisering. 
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3.3 Samordning 

Under projekteringen sker allt arbete inom respektive teknikdisciplin och varje aktör visar de 

delarna som de har ansvar för. Svårigheten blir då att få lösningarna från de olika 

teknikdisciplinerna att fungera tillsammans. Till exempel ska en vägg inte bara klara de 

strukturella kraven, den ska även passa arkitektens utformning av byggnaden. Ytterligare 

krav ställs på projektörerna då inköpsprocessen och hyresgästanpassningar kan tvinga fram 

lösningar som inte stämmer överens med den pågående projekteringen. Svårigheten blir då 

att koordinera och integrera den stora mängd information som skapas.  

Som så mycket annat hanteras informationen i dagsläget med hjälp av 2D-ritningar och 

beskrivningar. Det görs plan-, sektions- och detaljritningar för varje disciplin, på grund av 

detta krävs det flera ritningar för att få en helhetsbild av projektet. Det är enligt Jongeling 

(2008) inte ovanligt att det ibland krävs upp till sex olika ritningar för att kunna granska en 

lösning, utifrån dessa ritningar ska sedan alla aktörer försöka förstå och föreställa sig hur 

lösningen kommer se ut och fungera. Nackdelarna med detta arbetssätt är att kvaliteten på 

samordningen blir låg och många frågor som borde lösts under projekteringen får istället 

lösas under produktionen.   

I dagsläget finns det speciella samordningsverktyg som gör det möjligt att sammanställa 

olika disciplinspecifika BIM-verktyg i en och samma miljö. Genom detta verktyg har 

projekteringsledaren möjlighet att granska projekteringen med hjälp av sammanställda 

samgranskningsmodeller i 3D. Då kan konflikter och krockar mellan olika system lätt 

upptäckas och åtgärdas. Samgranskningen hjälper till att upptäcka och åtgärda fel som 

annars skulle ställt till problem under produktionen. Revideringsprocessen går fortare och 

det är lättare att få alla att bli involverade i projektet i ett tidigt stadium.  

3.4 Kalkylering 

Det genomförs olika kalkyler och analyser under projekteringsprocessen bland annat för att 

hålla projektet inom budget, kunna tidsplanera eller för att kunna leverera slutprodukten 

enligt kundens krav. Dessa kalkyler och analyser bygger på information om mängder av till 

exempel material, ytor och volymer. Det vanligaste sättet att få fram dessa mängder är för 

hand med hjälp av 2D-ritningar, vilket medför arbete med att mäta avstånd, ytor och 

volymer på pappersritningarna. Då är det dock vanligt att fel görs i beräkningarna, 

information missas eller räknas flera gånger. Det tar både tid och kostar pengar att ta fram 

nya kalkyler och analyser, därför minimeras ofta dessa och schablonmässiga kostnader 

används istället för att kontrollera den faktiska kostnaden.  

Användandet av BIM-projektering ger istället möjlighet att direkt från modellen generera 

mängder och använda modellen för olika typer av kalkyler och analyser. Med detta 

arbetssätt stiger kvaliteten av mängdningen och den tar kortare tid att genomföra. 

Resultatet vid användandet av BIM-modeller eller modellbaserade kostnadskalkyler och –

analyser blir mindre personberoende eftersom det baseras mer på underlaget och mindre på 

erfarenhet.  
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Att ta fram kalkyler och analyser ur en BIM-modell är inte så vanligt i dagsläget, men av de 

projekt som undersöktes av Jongeling (2008) så hade de flesta provat på detta i någon form. 

Att använda sig av BIM inbjuder till att göra fler analyser eftersom de kan göras snabbare 

och på ett enklare sätt. Ingen av de intervjuade teknikkonsulterna ville uttala sig om hur 

mycket bättre slutprodukten hade blivit genom analyser och kalkyler baserade på BIM även 

om det antyds att kvaliteten på arbetet stigit eftersom dessa nu baseras på faktiskt 

information från modellen. Att kunna erbjuda samgranskningsmodeller i 3D och exakta 

materialmängder kan medföra en prissänkning vid upphandling av underentreprenörer. 

Detta tack vare att påslaget som görs för att täcka osäkerheter, förväntade fel vid montage 

under produktionen och missar i mängdberäkningar inte behöver vara lika högt då 

uppgifterna är mer exakta.  

För att kunna genomföra dessa kalkyler och analyser utifrån en BIM-modell ställs höga krav 

på den information som finns med i modellen och hur exakt informationen är definierad. Det 

finns också vissa tekniska problem när det gäller att överföra en BIM-modell gjord av en 

aktör så att en annan aktör kan använda sig av den. De olika programmen samarbetar inte 

alltid vilket kan resultera i att information förloras på vägen. Dock anses inte tekniken vara 

det största hindret för en flitigare användning av BIM utan istället är det viktigt att alla 

inblandade aktörer litar på varandras arbete för att BIM ska börja användas mer. 

3.5 Produktion  

Utifrån de underlag som tas fram under projekteringen planeras och utförs produktionen 

och resulterar sedan i en färdig produkt som överlämnas till beställaren. 

Produktionsprocessen innehåller en stor mängd olika personer och en av utmaningarna är 

att styra alla dessa aktörer åt samma mål. Målet i detta fall är att kunna överlämna projektet 

till beställaren med rätt kvalitet och inom satt budget och tidsram. I vanliga fall görs 

planeringen med hjälp av pappersritningar i 2D, skisser och olika typer av Gantt-scheman, 

prognoser m.m. Nedan visas i figur 2 ett exempel på ett Gantt-schema där olika aktiviteter är 

kopplade till varandra med beroendepilar för att få en bild över hur de olika aktiviteterna 

påverkar varandra.  

Detta arbetssätt kräver även underlag från olika discipliner och att detta integreras och 

koordineras till ett enda Gantt-schema eller liknande. Dessutom är det inte alltid som 

projekteringsprocessen är avslutad när planerings- och produktionsprocessen påbörjas vilket 

gör det hela ännu mer komplicerat. Eftersom det ofta uppstår brister i samordningen och 

vissa feltolkningar av underlaget vid traditionellt arbete med underlag av 2D-ritningar måste 

en hel del problem lösas på arbetsplatsen. Detta kan medföra produktionsstopp, 

merkostnader för lösningar på plats, fel i utförandet, kompromisser vad gäller kvaliteten 

m.m. Utöver att kvaliteten, tidsåtgången och kostnaderna påverkas negativt så medför detta 

också ett negativt påverkat arbetsklimat då diskussioner ständigt uppkommer om vems fel 

det är att något gått snett.   
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Figur 2, exempel på Gantt-schema (Skanska) 

Förutom att underlaget ska samordnas och kommuniceras så ska även resurser planeras och 

koordineras, både materialleveranser, maskiner, utrustning och arbetslag, detta inklusive 

underentreprenörernas behov. För detta krävs kontinuerliga beräkningar av 

materialmängder och koordinering av resurser, så att produktionen kan fortlöpa så effektivt 

och säkert som möjligt. Som till så mycket annat så används i dagsläget 2D-ritningar från 

olika aktörer tillsammans med planerings- och kalkylverktyg för tids – och kostnadsstyrning 

vid planeringen.  

Med BIM kan istället planerings- och produktionsstyrning fås i form av 3D-, 4D- och 5D-

modeller. Vilka möjliggör att koppla både tidplaneringen och kostnadskalkyler till den 

ursprungliga 3D-modellen. Att använda sig av detta ger användaren möjlighet att visualisera 

tidplanen och kostnader över tiden. Än är det inte så vanligt att 4D- eller 5D-modeller 

används. Men används de kan de vara till stor hjälp vid visualisering och planering av 

byggnationen. Med hjälp av god planering, tack vare bland annat användandet av BIM, så 

kan ÄTA (Ändrings- och Tilläggsarbeten) relaterade kostnader minska och antalet krockar 

mellan stomme och installationer minska drastiskt. Att använda dessa hjälpmedel kan göra 

att tiden på arbetsplatsen inte i lika stor utsträckning behöver läggas på konflikter på grund 

av fel i underlaget och missförstånd.   

3.6 Förvaltning 

Efter att produktionen är klar och byggnaden är färdigställd överlämnas den till beställaren. 

Förvaltningsprocessen påbörjas och byggnaden tas i bruk. Vart efter tiden går så är det inte 

ovanligt att byggnaden flera gånger anpassas enligt de önskemål och krav som nya 

hyresgäster eller ägare har. Den informationshantering som mest berörs under 

förvaltningsprocessen rör husets areor. Areahanteringen innefattar bland annat att optimera 

storleken, placeringen och användningen av ytor, fördelning av arbetsplatser och 

flytthantering, hantering av hyresgästanpassningar samt planering och genomförande av 



13 
 

drift och underhåll. Vid drift och underhåll samt när hyresgästanpassningar ska göras är det 

viktigt att ha bra tillgång till information om husets olika system, ingående delar, samverkan 

mellan delar och materialegenskaper. Detta för att kunna sköta uppgifterna på ett effektivt 

sätt. Idag baseras informationshanteringen vid areahantering, drift och underhåll för det 

mesta på 2D-ritningar. Ritningsunderlaget omvandlas ofta till ritningsfiler som vid 

överlämnandet av byggnaden kopplas till förvaltarens affärssystem. Innehållet i filerna är 

ofta litet och de olika filerna måste samordnas av användaren för att skapa en komplett bild 

av huset. 

Vid mindre ombyggnationer är det vanligt att underlaget inte uppdateras vilket resulterar i 

att informationen i förvaltningssystemet gradvis försämras. Ska därefter större 

hyresgästanpassningar göras måste en stor mängd information samlas in för att få en samlad 

bild av hur byggnaden faktiskt ser ut. Anledningen till att uppdateringar sällan görs är att 

informationen saknar struktur, relationer mellan olika typer av information samt en tydlig 

presentation. Allt detta gör att sökning efter specifik information om byggnadens ingående 

delar och areor är svår att genomföra och kvaliteten på informationen blir bristfällig. Är 

informationen inte tydlig från början kommer inte heller någon lägga ner tid på att 

strukturera om informationen för att göra den tydligare i ett senare skede. 

Om det gamla systemet byts ut mot ett nytt objektorienterat system som kan importera 

information från en BIM-modell kan information från projekterings- och byggprocessen föras 

vidare till förvaltningsprocessen. Detta gör det enklare att söka och få fram rätt information 

och presentationen av information blir tydligare vilket medför färre missförstånd. Det går 

även att själv definiera hur informationen ska presenteras, till exempel som 2D- eller 3D-

modeller. Dessutom blir relationen mellan olika typer av information och integrationen av 

informationen bättre eftersom flera användare har tillgång till samma information istället för 

varsin version. Det som i dagsläget är svårt är att säkerställa att all nödvändig information 

finns med från projekterings- och produktionsprocesserna. Möjligheten att importera 

information finns, men ofta kan en omarbetning krävas eftersom det är vanligt att den inte 

är tillräckligt exakt definierad. Det krävs att BIM i större utsträckning används som 

informationsbärare innan den fullt ut kan användas i förvaltningen. Ett krav för framtida 

användning av BIM i förvaltningen är att det på ett enkelt och säkert sätt ska gå att överföra 

informationen från projekteringen och produktionen. För detta krävs att de olika 

programmen och systemen samarbetar på ett fullgott sätt.    
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4. Projekt där BIM tillämpas 
För att kunna finna inspiration för vad som kan göras med BIM och lära av andras 

erfarenheter har ett projektbesök utförts. Inom Skanskas organisation finns mycket kunskap 

och kunniga människor som det gäller att ta lärdom av. Nya Karolinska Solna är ett projekt 

där Skanska kommer testa BIM längre än vad som tidigare gjorts och där mycket kunskap om 

arbetet med BIM kommer genereras. 

4.1 Nya Karolinska Solna 

Nya Karolinska Solna kommer bli ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus där det 

kommer bedrivas både högspecialiserad och specialiserad sjukvård, dessutom kommer det 

också bedrivas forskning och utbildning. Sjukhuset kommer ta emot de första patienterna 

under 2016 och stå helt färdigt 2017. (nyakarolinskasolna.se, 2011-05-09) 

Det här projektet är Skanskas största projekt någonsin och är dessutom världens största OPS 

Sjukhus. OPS står för Offentlig-Privat Samverkan vilket betyder att projekten utförs i 

samverkan mellan offentlig och privat sektor. Skanska har i konsortium med brittiska 

investeringsfonden Innisfree utvalts att projektera, bygga, driva och underhålla det nya 

sjukhuset. Hela projektet kommer kosta ca. 14,5 miljarder kronor. (skanska.se, 2011-05-09) 

Nya Karolinska kommer vara totalt 320 000 m2 stort och innehålla ca 8000 rum. I figur 3 

nedan visas en bild över byggnaden med alla dess olika delbyggnader samt en tidplan över 

hur de kommer färdigställas. Byggnaden kommer bestå av själva sjukhuset, ett patienthotell 

med garage, forskningslaboratorium, teknikbyggnad samt ett parkeringsgarage. 

(nyakarolinskasolna.se, 2011-05-09) Som mest kommer det arbeta ca. 2000 personer på 

byggprojektet. (skanska.se, 2011-05-09) 

 

Figur 3, Nya Karolinska Solna med tidplan över färdigställandet av delbyggnaderna 

(www.nyakarolinskasolna.se, 2011-05-09) 

1. Teknikbyggnad – Klart i Maj 2014 

 

2. Parkeringsgarage – Klart i december 2010 

 

3. Sjukhus del 1 – Start av verksamhet 2016 

 

4. Sjukhus del 2 – Klart i Oktober 2017 

 

5. Forskningslaboratorium – Klart i  

September 2016 

 

6. Patienthotell och garage – Klart i Juli 2016  
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Eftersom projektet är så stort och kommer involvera så många olika aktörer är det lämpligt 

att använda BIM. Dessutom är användandet av BIM ett krav från beställaren. Beställaren 

kräver att Nya Karolinska ska göras med en intelligent 3D-modell, det vill säga med 

information kopplat till modellen, det ska även finnas märkning av sjukhusutrustning och 

installationer samt information som kan användas vid fastighetsskötseln. Utöver detta så 

ställer Skanska själva krav på att BIM ska användas i ännu större utsträckning, det innefattar 

till exempel att använda modellen för mängdning, säkerhetsplanering, visualiseringar, 4D-

modellering samt för diverse analyser. (Skanska Intern information, 2011-05-04) 

Innan arbetet med modellen drog igång så fastställdes en CAD-manual, som BIM-

koordinatorn hjälpt till att ta fram. CAD-manualen berättar vilken information som ska 

kopplas till alla objekt, till exempel information om byggdelskod enligt BSAB, objektets 

status, våning, kalkylzon, brandklass, ljudklass med mera. Detta för att fastställa att alla 

lägger in samma information utifrån vad som kan vara användbart längre fram i 

byggprocessen. Under projekteringen hålls ett antal samordningsmöten, vid dessa möten tas 

bilder från modellen på till exempel krockar eller annat som måste åtgärdas, sedan tas alla 

punkter upp och det bestäms vem som åtgärdar det och till när. Nedan i figur 4 visas ett 

exempel på hur ett sådant protokoll kan se ut. (Skanska Intern information, 2011-05-04) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, exempel på ett samgranskningsprotokoll (Skanska Intern Information, 2011-05-04) 

I dagsläget har byggprocessen inte kommit så långt utan BIM används än så länge bara i 

projekteringen. Alla olika projektörer arbetar på sitt håll och sedan sammanslås allas arbeten 

i en och samma modell med jämna mellanrum. Modeller innehållande olika information tas 

fram beroende på vilka behov som finns. För att modellerna inte ska bli allt för stora och 

tunga har vissa objekt, som till exempel sjukhusutrustning, fått ritas om. Från början kom 

objekten från leverantören med mängder av detaljer, när de sedan ritas om tas många av 

detaljerna bort vilket minskar storleken på modellen. Annars är inte modellerna så tunga 

uppger Jenny Anghem som arbetar som BIM Manager vid Nya Karolinska, den innehåller 

mest information i textform kopplat till modellen. (Jenny Anghem, 2011-05-04) 
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För att använda BIM-modellen ända ut i produktionen så kommer handdatorer användas där 

modellen med all dess information kommer finnas med. I den modellen ska man sedan 

kunna anteckna problem som uppstår eller föra in framsteg som görs ute i produktionen. 

Modellen kommer även användas för att analysera risker och planera strukturen på 

byggarbetsplatsen, så att det finns lämpliga uppställningsytor, transportvägar och så vidare. I 

förvaltningen kommer modellen användas för att kunna få upp information om till exempel 

drift och underhåll för byggnadens alla delar. (Skanska Intern information, 2011-05-04) 
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5. De lokala förutsättningarna 
Detta kapitel bygger på intervjuer utförda med personer från respektive företag. 

Intervjufrågorna hittas i bilaga 1. Extra intressant är det att få veta vad beställare och 

byggherrar vet och tycker om BIM, de har stort inflytande vad gäller implementeringen av 

BIM. Börjar de efterfråga projekt gjorda i BIM så kommer branschen tvingas implementera 

och börja använda det. 

5.1 Skanskas organisation 

Det är viktigt att även titta på om Skanska Hus Sydosts egen organisation i Norrköping är 

redo för att börja använda BIM, därför har intervjuer utförts med två personer med olika 

arbetspositioner inom organisationen. 

5.1.1 Produktionschef 

Som produktionschef hos Skanska Hus Sydost i Norrköping är Peter Ahlin väldigt involverad i 

hur produktionsprocessen fortlöper. Peter Ahlin berättar att han tidigare har hört lite grann 

om BIM och på någon utbildning som Skanska haft har det nämnts. Peter Ahlin tror att det 

finns många fördelar med BIM som kan utnyttjas under produktionen. Framförallt kan BIM 

användas för att undvika störningar som annars är något som brukar kostat mycket tid och 

pengar under produktionen. Dessutom vore det bra att kunna visa kunden hur byggnaden 

kommer se ut när den är färdigställd, så att de inte blir besvikna och vill ändra saker efter 

byggnation.  

Om det gick att visualisera planeringen tydligare så skulle ännu noggrannare planering kunna 

göras och den skulle bli mer lättförståelig. För att användandet av BIM ska komma igång 

ordentligt måste det finnas någon vinst i att använda det tror Peter. Kanske skulle det kunna 

vara en konkurrensfördel för Skanska att kunna erbjuda BIM om anbuden skulle utvärderas 

efter vad organisationen kan erbjuda istället för bara efter vem som är billigast. Peter Ahlin 

skulle gärna vilja använda BIM i något kommande projekt och tror det skulle vara både 

lärorikt och spännande. Innan alla som ska arbeta med det känner sig säkra i hur de ska göra 

så behövs det nog lite utbildningar tror Peter Ahlin.  

5.1.2 Projektingenjör 

Christian Carlsson arbetar som projektingenjör hos Skanska Hus Sydost i Norrköping och är 

medveten om att de borde arbeta med BIM och att det nu provkörs i några utav Skanskas 

projekt. Ett projekt som görs med BIM kräver nog ännu mer insatser i början tror Christian 

Carlsson. Men den tiden som läggs ner då tjänas troligtvis igen i slutet. Det främsta 

fördelarna med att använda BIM tror Christian Carlsson är att kunna utföra 

kollisionskontroller och noggrannare kunna granska områden som är trånga eller innehåller 

mycket installationer. Dessutom blir allt mycket mer visuellt för alla aktörer vilket gör det 

lättare att stämma av framgångarna och enklare att få alla insatta i projektet. En annan klar 

fördel är att kunna koppla tidplanen till modellen så att det ännu tydligare syns vilka 

konsekvenser det får om ett moment hamnar efter tidplanen. Christian Carlsson bedömer 

att de i dagsläget förlorar mycket pengar på att inte kunna hålla de utsatta tiderna.  
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Christian Carlsson tycker att det verkar vettigt att använda BIM men tror inte att det är helt 

enkelt att implementera. Första projektet ska nog vara en totalentreprenad så att det blir 

lite enklare att få med alla då Skanska som totalentreprenör kan ställa krav på alla 

underentreprenörer och konsulter. En projektanpassad utbildning skulle vara önskvärt att ha 

innan ett projekt med BIM drar igång, så att alla som medverkar vet hur BIM fungerar och 

hur det kan användas. Dessutom skulle nog det första projektet helst vara en relativt 

okomplicerad nybyggnation. 

5.2 Skanska Installation 

Skanska Installation består av Skanska Electro och Skanska Inneklimat. Skanska Installation är 

i första hand en entreprenadverksamhet men det händer att de även utför projektering. De 

tillhandahåller dessutom både elektriker och installatörer. Skanska Installation finns över 

hela Sverige och har arbetat med Skanska Hus Sydost i Norrköping ett flertal gånger. Skanska 

Installation har dessutom egna BIM-ansvariga som arbetar med att introducera BIM samt att 

stötta produktionsledningen i de projekt som vill använda BIM. För dem är BIM ett ganska 

vanligt arbetssätt. De har nu ca. 8-10 projekt igång som arbetar med BIM, dessa finns i bland 

annat Göteborg, Malmö, Stockholm, Kalmar, och Karlstad. Enligt Andreas Udd som är BIM-

ansvarig på Skanska Installation så upplevs inte BIM som något jobbigt, även om det innebär 

en del nya arbetsuppgifter. Andreas Udd säger vidare att de redan i dagsläget använder sig 

mycket av 3D-modeller så steget till att använda BIM var inte så stort för dem. I början fanns 

det dock en hel del frågor som behövde besvaras och de försökte beskriva BIM så enkelt som 

möjligt. Andreas Udd upplever det som att om BIM används så är chansen större att alla 

olika discipliner håller sig till sina tilldelade utrymmen när väl produktionen kommer igång. 

Detta minimerar krockar och missförstånd mellan de olika aktörerna. 

Andreas Udd tror att det är mest effektivt att använda sig av BIM vid totalentreprenader. I 

totalentreprenader går det att styra mycket själv och ställa krav på konsulter och 

underentreprenörer. Det kan anses vara enklast att använda BIM vid relativt okomplicerade 

nybyggnationer men även vissa ombyggnationer har gjorts med BIM. Det krävs lite mer 

förarbete med att rita upp den befintliga byggnaden och dylikt om det är en ombyggnation. 

Skanska Installation är igång med sitt arbete med BIM och redo att använda det även i 

Norrköping om ett projekt skulle dyka upp.  

5.3 Bronsen Fastigheter AB 

Bronsen Fastigheter är ett litet lokalt företag som beställer och förvaltar fastigheter. Tidigare 

hade de även egen förvaltningspersonal, men numera hyr de in den tjänsten. Bronsen har 

arbetat med Skanska Hus Sydost i Norrköping i två projekt. Peter Bodefalk som är VD på 

Bronsen Fastigheter hade inte hört talas om BIM tidigare. Efter att fått en presentation om 

vad BIM är och kan användas till så tyckte han att det lät mycket intressant. Peter Bodefalk 

berättar att han tidigare har frågat entreprenörer om de kan tänka sig att göra projekten i 

3D men då fått nej och nu är han mycket sugen på att göra ett projekt med BIM. Allra helst 

skulle han vilja se att en entreprenör själv föreslog BIM i ett projekt. Alternativet är att skriva 
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in det i de Administrativa Föreskrifterna redan innan anbuden läggs, på så vis kan ett 

användande av BIM tvingas fram. Som beställare ser Peter Bodefalk framför allt fördelar 

med BIM genom att de tidigare och mycket tydligare kan visa kommande hyresgäster hur 

fastigheten kommer se ut när den är färdigställd. I dagsläget går det mycket pengar till att i 

efterhand anpassa byggnaden efter nya ändringar som hyresgästen kommer på under tiden.  

5.4 Fastighets AB L E Lundberg 

Fastighets AB L E Lundberg är en privat fastighetsägare som till största delen äger centralt 

belägna bostäder, kontors- och butikslokaler. Lundbergs har sitt huvudkontor i Norrköping 

och där har de även sitt största fastighetsbestånd. De har börjat prata om BIM och använder 

i dagsläget bland annat 3D-modellering och kollisionskontroller vid vissa av sina projekt. Klas 

Eriksson arbetar som gruppchef på Lundbergs projektutvecklingsavdelning och tror att en av 

fördelarna med BIM är att många problem kan förebyggas innan produktionen sätter igång. 

Fördelarna finns både i projekteringen och i produktionen. Det finns nog även vissa fördelar i 

förvaltningen men de är inte lika stora menar Klas Eriksson. Många av byggnaderna är redan 

befintliga och har inte byggts med hjälp av BIM. Då inte hela fastighetsbeståndet bygger på 

BIM blir det svårt att ha ett affärssystem som bygger på det. Däremot finns det fördelar med 

att kunna uppdatera modellen inför kommande ombyggnationer, så att all information finns 

på ett och samma ställe. Dessutom kan det finnas möjligheter att koppla byggnadens 

övervaknings- och styrsystem till modellen, på så sätt går det att se i modellen var ett 

eventuellt problem har uppstått.  

Med BIM görs det automatiskt en visualisering av byggnaden som med lite extra arbete med 

texturer, ljussättning och liknande skulle kunna användas för att visualisera och beskriva 

byggnaden för kunden. Klas Eriksson tror att det i dagsläget är en bit kvar innan BIM har 

implementerats ordentligt. Hindren är att det kommer krävas stora databaser för att hantera 

all information som kopplas till modellen och att nyttan ska anses vara tillräckligt stor för alla 

aktörer så att de vill satsa på det. I dagsläget är det inget problem att göra allt underlag i 3D, 

men resten av stegen ligger nog lite längre bort i tiden tror Klas Eriksson.  

5.5 Klövern fastigheter 

Klövern är ett fastighetsbolag som inriktar sig på kommersiella lokaler. Klövern har sitt 

huvudkontor i Nyköping men är verksamma i ett flertal städer och däribland Norrköping. För 

tillfället bygger bland annat Klövern om Kv. Kopparhammaren 7 tillsammans med Skanska 

Hus Sydost i Norrköping. Mikael Forkner arbetar som enhetschef på Klövern i Norrköping. 

Mikael berättar att han för flera år sedan fick höra talas om BIM när han arbetade på ett 

annat företag i Stockholm, sedan dess har detta introducerats lite grann även i Norrköping. 

Mikael Forkner tror att BIM har klara fördelar vid projektering och även vad gäller att 

planera logistiken på byggarbetsplatsen. För produktionen kan det vara bra att ha gjort 

kollisionskontroller för att undvika krockar.  

Att kunna visa upp och visualisera byggnaden för kund kan vara mycket fördelaktigt i 

försäljningsskedet anser Mikael Forkner. Då ökar förståelsen för hur slutprodukten kommer 
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se ut och det kan förhindra många av de ändringsarbeten som i dagsläget görs under 

produktionen. Frågor kring byggnaden väcks mycket tidigare och problem kan lösas innan 

produktionen sätter igång. Dessutom kan BIM användas under förvaltningen för att se till att 

det finns uppdaterade ritningar och för att underlätta drift och underhåll av byggnaden. Att 

bevisa den ekonomiska vinsten är dock svårt, då skulle nästan två identiska projekt behöva 

jämföras, ett som byggs med hjälp av BIM och ett utan. Klövern har inte utfört något projekt 

med BIM ännu, men Mikael Forkner tror inte att det ligger speciellt långt fram i tiden. Det 

gäller bara att hitta ett lämpligt projekt att börja med och att det finns tillräckligt med andra 

aktörer som använder BIM för att det ska gå att genomföra på ett bra sätt. En annan fråga 

som måste lösas är vem som borde dra lasset första gången det provas. Kanske skulle det 

underlätta om till exempel Skanska tar initiativet istället för att beställaren ska behöva ställa 

krav på alla aktörer i projektet tror Mikael Forkner. 

5.6 Ramböll 

Ramböll är ett teknikkonsultföretag som är verksamma i hela Sverige och arbetar inom 

byggprojektens samtliga faser, allt från projektering till drift- och underhåll. De har tidigare 

arbetat med Skanska Hus Sydost i Norrköping och har erfarenhet av att använda BIM i olika 

byggprojekt. De har bland annat genomfört två projekt i Norrköping med hjälp av BIM. Enligt 

Olof Pelo som arbetar som konstruktör hos Ramböll i Norrköping så kan det ibland vara svårt 

att nå ut till alla byggnadsarbetarna på arbetsplatsen med BIM. I många fall använder de sig 

fortfarande av pappersritningar oavsett om det finns en BIM-modell att tillgå eller inte. Det 

bästa resultatet uppnås då alla som är inblandade i projektet tar del av modellen och 

utnyttjar dess fördelar säger Olof Pelo. För att verkligen alla ska kunna ta göra det så gäller 

det att det finns tillgång till bra programvaror. Vidare tycker han att det fungerar bra att 

använda BIM och att det finns många fördelar med att använda sig av det. Beroende på vad 

det är för typ av projekt så kan viss extra arbetstid eller extra arbetsresurser krävas, 

dessutom tar det lite extra tid när BIM används för första gången eftersom det är ett ovant 

sätt att arbeta på. När det sedan blivit en vana så tar det inte längre någon extra tid och de 

verkliga fördelarna med BIM blir märkbara. 

5.7 AG Arkitekter 

AG Arkitekter har både arkitekter, ingenjörer och inredningsarkitekter och tar på sig uppdrag 

som rör allt från stora statliga projekt till att inreda vindar. AG Arkitekter har kontor i både 

Norrköping och Stockholm. De etablerar även mindre kontor om behov finns någonstans där 

ett större projekt ska genomföras. Företaget har tidigare arbetat med Skanska Hus Sydost i 

Norrköping och håller också på med ett projekt i Södertälje tillsammans med Skanska där de 

ska använda BIM. Jenny Karlsson arbetar som handläggare på AG Arkitekter och har tidigare 

hört talas om BIM men inte själv arbetat med det, däremot har hon använt 3D-projektering i 

tidigare projekt. Jenny Karlsson tycker att BIM verkar vettigt att använda, det är mycket 

intressant att kunna använda modellen till annat än bara ritningar säger hon. Dock gäller det 

att beställaren är med på att kostnadsfördelningen kan bli lite annorlunda när man gör ett 

projekt i BIM jämfört med utan. Ett problem som kan finnas vid implementeringen av BIM är 
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att få alla olika ritprogram att kommunicera med varandra. Det program som passar 

arkitekten bäst kanske inte passar andra aktörer säger Jenny Karlsson. Även om BIM kanske 

har mest fördelar vid projekteringen och produktionen så ser Jenny Karlsson även fördelar 

för arkitekterna. Hela byggprocessen förbättras och när den blir bra så blir också 

arkitekturen bra. De modeller som produceras kan bli mycket tunga och det gäller då att det 

finns mycket stor datorkapacitet. Jenny Karlsson är sugen på BIM och skulle absolut vilja vara 

med och göra ett projekt i BIM.  
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6. Slutsatser 
Som presenterats i arbetet finns det fördelar med BIM för alla aktörer som är inblandade i 

byggprocessen och därför är det ett arbetssätt som Skanska Hus Sydost i Norrköping också 

bör använda. Att all information samlas på ett ställe och att underlaget blir mer 

genomarbetat gagnar alla i projektet. När samgranskningar görs innan byggstart så kan 

många konflikter och krockar mellan olika system upptäckas och åtgärdas innan 

produktionen startar. Att byggnaden dessutom automatiskt blir visualiserad när man i BIM 

bygger upp modellen i 3D ökar förståelsen för hur slutprodukten kommer se ut och kan 

förhoppningsvis minska många av de sena hyresgästanpassningar som görs i dagsläget. Kan 

kunden redan innan byggnationen på ett lättare sätt se hur resultatet kommer bli kan 

eventuella funderingar och ändringar tas upp innan produktionen startar. När förståelsen för 

slutprodukten ökar bland alla inblandade ökar också chansen att saker blir gjorda på rätt 

sätt. Om modellen sedan förses med information om alla dess byggdelar så kan 

materiallistor tas direkt ur modellen och kostnadskalkyler göras. Detta skulle då kunna 

minska arbetet med mängdning på arbetsplatsen.  

Allt detta skulle vara till fördel för Skanska Hus Sydost i Norrköping. Det kan dessutom anses 

vara en konkurrensfördel att kunna erbjuda beställaren ordentligt underlag för drift och 

underhåll av byggnaden och information om husets alla olika system, ingående delar och 

materialegenskaper, allt detta kan uppnås med BIM. BIM skulle, efter att det blivit ett vant 

arbetssätt, kunna öka produktiviteten på byggarbetsplatsen eftersom underlaget är väl 

genomarbetat innan byggnationen startar. Eftersom det finns krav på Skanska att projekt 

över en viss summa måste göras i BIM så kommer Skanska Hus Sydost i Norrköping också 

behöva göra det förr eller senare. De bör därför så snart som möjligt skaffa sig kunskap om 

BIM så att de är redo att börja använda sig av det. 

Det kommer krävas en större arbetsinsats första gången BIM används, det kommer vara ett 

nytt arbetssätt och det tar tid att vänja sig. Dessutom kommer projektörerna få en allt större 

roll när det gäller att bygga upp modellen och sedan förse den med information, men när 

sedan modellen är uppbyggd tjänas arbetsinsatsen snart in i andra delar av byggprocessen. I 

dagsläget finns tekniken för att kunna arbeta med BIM, det är snarare ett tankesätt hos 

aktörerna som behöver förändras. Att arbeta med BIM är inte bara ett nytt verktyg utan ett 

nytt arbetssätt, det kommer ta tid innan branschen vant sig och det behövs omfattande 

utbildningar runt om hos olika aktörer. Det är framförallt den initiala arbetsinsatsen med att 

byta verktyg och arbetssätt som anses vara krävande. För att BIM ska fungera fullt ut krävs 

att alla aktörer är med och arbetar med det och ser vinning i det. I dagsläget är användandet 

av BIM i förvaltningsskedet inte så utbrett, men när olika program kommunicerar bättre med 

varandra och fastighetsförvaltare använder objektorienterade system så kan de i större 

utsträckning ta del av informationen från projekterings- och produktionsskedena. BIM 

fungerar inte optimalt om inte alla aktörer kan arbeta kring en och samma modell. Det kan 

vara svårt att få med alla aktörer, men det är viktigt att alla i projektet arbetar med BIM.  
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Ett annat problem kan vara att det inte finns tillräckligt stora och bra databaser som kan 

hantera modellerna då de kan bli ganska stora. Det går dock att lösa på andra sätt än med 

större databaser, som i projektet Nya Karolinska Solna där de ritar om stora och tunga objekt 

så att de blir mindre detaljerade. Informationen om objekten finns fortfarande kvar men de 

tar inte lika stor plats. En begränsning av BIM är att det i dagsläget kanske inte är tillämpbart 

på alla byggnadsprojekt. Första projektet bör inte vara en ombyggnation, även om det också 

går att göra med BIM. Vid ombyggnationer krävs det ännu mer förarbete eftersom hela den 

befintliga byggnaden först måste ritas upp innan projekteringen startat. Även om vissa 

begränsningar finns så har utvecklingen kommit så pass lång att ett arbete med BIM ändå 

kan påbörjas.   

Baserat på de undersökande intervjuer som gjorts så finns det företag verksamma i 

Norrköping som nu eller inom en snar framtid är beredda att arbeta med BIM. Även om 

många hört talas om det och arbetar med eller mot det på olika sätt så finns det troligtvis 

också aktörer som i dagsläget inte skulle kunna vara involverade i ett BIM-projekt. Kanske 

behöver vissa av de nuvarande samarbetspartnerna bytas ut. Viktigast är att det finns 

projektörer och arkitekter som är kunniga i arbetet med BIM, de ska bygga upp modellen 

och förse den med lämplig information. Underentreprenörerna behöver inte lika aktivt 

arbeta med BIM, även om de behöver känna till det och kunna tillgodogöra sig information 

från modellen. BIM är något som skulle kunna underlätta arbetet för alla involverade, därför 

borde det gå att få med sig intresserade aktörer i ett projekt. Det finns argument för alla 

aktörer att vilja börja använda BIM, det som krävs i dagsläget är mer information om 

arbetssättet, så att alla känner sig bekväma i arbetet med BIM. 
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7. Avslutande diskussion 
Denna rapport är tänkt att fungera som ett underlag och stöd vid implementeringen av BIM 

hos Skanska Hus Sydost i Norrköping. För att kunna införa BIM som ett arbetssätt i 

byggnadsprojekt krävs att det finns aktörer i alla olika kategorier som kan och vill använda 

sig av det. Finns det inte aktörer som är redo för att använda det så kan inte alla arbeta i 

samma modell och samarbeta tidigt i projekten. För att få en grundlig och mer korrekt bild 

av hur den lokala marknaden ser ut så behöver fler intervjuer utföras. Gärna med fler olika 

aktörer i samma yrkeskategori och med sådana som vanligtvis arbetar med Skanska.  

Om Skanska Hus Sydost i Norrköping ska lyckas implementera BIM och framförallt fortsätta 

arbeta med det så borde det första projektet vara ett relativt enkelt projekt. Dessutom 

borde det vara en nybyggnation som totalentreprenad. Detta för att slippa det extra arbetet 

med att vid en ombyggnation först kartlägga den befintliga byggnaden samt att enklare 

kunna styra projektet. De bör vara försiktiga vad gäller implementeringen av BIM och börja 

på en låg nivå. Tar de på sig allt för stor del av BIM är det lätt att det blir för komplicerat och 

de upplever mer problem än fördelar med att använda det. Att få in allt underlag i 3D och 

samköra det i samgranskningsmodeller är ett stort steg mot hur det fungerar idag, men 

detta skulle kunna minska många av de problem som kan uppstå under byggnationen.  

En stor fråga är vem som borde ta initiativet och dra det tunga lasset första gången BIM 

används, beställarna tycker att entreprenören borde göra det och entreprenörerna tycker 

att beställaren borde göra det. Dock blir det allt vanligare att det, som på Nya Karolinska 

Solna, kommer krav från beställaren att BIM ska användas, då tvingas alla aktörer använda 

BIM. Än är det en bit kvar men det dröjer nog inte länge innan ett BIM-projekt startar i 

Norrköping, antingen på initiativ från beställaren eller Skanska Hus Sydost själva. Lite mer 

utbildning av personalen skulle behövas innan de känner sig säkra nog att arbeta med BIM. 

Det går att få mycket information från andra projekt och medarbetare på Skanska, så fler 

studiebesök och mer internt informationsutbyte behövs. Det gäller att ta vara på alla de 

kunniga personer som redan finns inom organisationen. Ett viktigt hjälpmedel i 

implementeringen av BIM är BIM-koordinatorerna som ställer upp och stöttar i många av de 

olika faserna av byggnationen. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 

1. Grundläggande frågor 

 Vad heter du? 

 Vilket företag jobbar du för? Vad gör de? 

 Vad är din tjänst? Vad gör du? 

 Vart finns företaget? I Norrköping? 

 Har du tidigare jobbat med Skanska Hus i Norrköping? Eller Skanska i övrigt? 

2. Frågor kring BIM  

 Har du hört talas om BIM tidigare? 

Om ja: 

 Vad vet du om BIM? 

 Har du/företaget arbetat med BIM? 

 Om inte – skulle du kunna tänka dig att göra det? 

 Om ja – många projekt? Vad för projekt? 

 Vad tyckte du om BIM? Bra/dåligt? 

 Fördelar/nackdelar med BIM?  

 Krävdes det mycket extra arbetstid eller arbetsresurser? 

 Tror du det är fördelaktigt att använda BIM? 

 Har du någon uppfattning om hur de andra som var involverade i projektet tyckte om 

BIM? 

Om nej: 

 Berätta vad BIM är: 

- Objektorienterad 3d-modell med information kopplat till objekten 

- Materiallistor, kostnadskalkyler med mera kan genereras från modellen 

- Viktigt att alla aktörer är aktiva i utformningen av BIM-modellen 

- Ger möjlighet att upptäcka krockar mellan t.ex. vvs och el innan produktionen 

- Mer jobb i projekteringen, mindre fel och problem i produktionen 

 Vad är dina åsikter om BIM? 

 Skulle du kunna tänka dig att använda BIM i kommande projekt? 

 Finns kunskapen i företaget för att kunna använda BIM? 

 Tror du det skulle vara fördelaktigt att använda BIM? 

 Om Skanska drog igång ett projekt med BIM skulle du vara intresserad av att vara med? 

 

 


